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Jerzy Koenig,
a tévészínház igazgatója

Negyven éve igen mostoha körülmények között,
kezdetleges technikai felszereléssel kezdte meg
működését a lengyel televízió. Mára kezdetekkor
felmerült a kérdés: mit sugározzon az
új médium? Az nyilvánvaló volt, hogy
az elsődleges feladat az infor-
mációszolgáltatás, de emellett kultú-
raközvetítő szerepet is szántak a te-
levíziónak. Akkoriban a színház volt a
lengyel művészetek legjelentősebb
ága, tehát magától értetődő, hogy a
színházi programok, a közvetítések
lettek a művészeti adások legelter-
jedtebb és legsikeresebb műsorai. Azt
is mondhatnánk: a lengyel televíziózás
színházi előadások sugárzásával
kezdődött.

Csak az utóbbi időben kezdtünk
gondolkodni azon, hogy mi a különb-
ség az élő és filmezett színház között;
hogy a stúdiódíszlet mennyiben tér el
a színpaditól; hogy egy szabadban
forgatott romantikus dráma azonos-
nak tekinthető-e ugyanannak a mű-
nek, mondjuk, expresszionista
díszletben fényképezett változatával;
hogy a televíziós montázs nem kény-
szeríti-e a nézőt a szimultán és áttű-
néses jelenetezés kizárólagosságának
elfogadására. Végső soron: mi a
televíziós színház? Új esztétikai mi-
nőség-e, vagy csupán a színház silá-
nyabb, képernyőre redukált utánzata?

A tévészínház és az élő színház
között három alapvető hasonlóság van:

- a televízió gyakorlatilag ugyanazokat a dara-
bokat mutatja be, minta színházak; repertoárján a
lengyel klasszikusok (Miczkiewicz, Wyspiański,
Slowacki, Krasiński, Fredro) meg az e
századiak (Witkacy, Gombrowicz, Szaniawski,
Mrožek, Róžewicz) éppen úgy megtalálhatók,
minta világirodalom nagyjai (görögök, Shakes-
peare, Moliére, Racine, Goethe, Schiller, Kleist,

Gogol, Tolsztoj, Turgenyev, Ibsen, Strindberg,
Csehov - hogy csak a legkiemelkedőbbeket em-
lítsem) vagy a kortársak (Millertől Zlotnyikovig,
Dorsttól Bernhardig, Bergmantól Pinterig), sőt
néha magyar vagy cseh szerző műve is kép-
ernyőre kerül;

- a televízióban ugyanazok a színészek
játszanak, mint a színházakban. A legnagyobbak
és a legjobbak. Sok más, főleg nyugati ország
gya-

Joana Szczepkowska és Agnieszka Mandat a
Krzysztof Nazar rendezte Macbeth tévészínházi
előadásában (1988)

korlatával ellentétben, nálunk nincsenek csak
színházra, filmre vagy televíziózásra szakosodott
színészek. Ez lehet jó vagy rossz, de tény. Ta-
deusz Łomnicki, Aleksandra Slagska, Jerzy
Trela vagy Jan Peszek nemcsak a színháznak,
hanem a televíziónak is legnagyobb
színészegyéniségei;

 a televíziós színház rendezői túlnyomórészt
vagy a filmtől, vagy a színháztól jönnek. Szinte
minden jelentős színházi rendező dolgozott vagy
dolgozik at elevízióban is: önálló alkotásokat
rendez-nek, vagy már meglévő előadásaik
televíziós változatát viszik képernyőre. A
legkiválóbb filmrendezők is rendszeres
közreműködői a tévészínháznak.

A tévészínház ugyancsak három dologban kü-
lönbözik is az élő színháztól:
 a cselekmény nem színpadon zajlik, hanem

stúdiókörülmények között, természetes térben,
szabadban vagy hiteles belsőkben;
 felerősödik az elbeszélő jelleg; a több kamera

képeiből álló montázs, a közeli és a távoli képek
váltakozása, a közelképek túlsúlya más dimenziót
ad a történetnek, a színházi konvenciók helyett a
látvány, a képiség válik elsődlegessé;

- más a befogadói szituáció, hiszen a
tévéprodukciót az otthon intimitásában, kis
közösségben vagy egyedül, nem a színházba

menetei ünnepi
hangulatában nézzük, ugyanakkor egy-
egy adást egyszerre sok millióan láthat-
nak. A színház egyszeriségével és szemé-
lyességével szemben a tévéprodukciót a
közvetitőeszköz reprodukálhatóvá s némi-
leg személytelenné teszi. Mindez a tévé-
színházat a filmhez teszi hasonlatossá.

A képernyőszínház mindazonáltal olyan
kreatív intézmény, amely kiegészíti az
ország színházi kínálatát. A tele-vízió
előadásai az ország minden pontján
láthatók, s ez nagy lehetőség, de nagy
felelősség is. Évente száz előadást
sugároz a két közszolgálati csatorna,
emellett számos színházi sorozatmű-sort
is, amelyek anyagát a több mint ötezer
felvételt tartalmazó archívumból
válogatjuk. Időnként egyes előadásokhoz
magyarázatot, bevezetőt fűzünk, hogy
megadhassuk azokat a legfontosabb in-
formációkat, amelyek a produkciók befo-
gadásához szükségesek. Nem tanórákat
tartunk, hanem annak tudatában, hogy
átlagnéző nem létezik, igyekszünk segít-
séget nyujtani a nehezebb, a különleges
formavilágú előadások élvezetéhez.

Nagy kérdés, hogy a tévészínház nem
foglal-e el túl nagy helyet a műsorban,
illetve hogy elég változatossá tud-

juk-e tenni ezt a jelenlétet. Mindaddig, míg szol-
gálni tudjuk a sokmilliós közönséget, értékeket
tudunk közvetíteni számára, s nem rontjuk az
ízlését, szükség lesz erre a színházi formára. De
tudni kell: az élő színház fontosabb, minta tévés;
ez utóbbi az előbbi leszármazottja, s nagy baj
lenne, ha az első elsorvadna. S az is nyilvánvaló,
hogy ha kevesebben látogatják az élő színházat,
az előbb-utóbb visszahat a televíziós színházra,
és annak is csökkenni fog a közönsége. Az egyik
ugyanis nem létezhet a másik nélkül.

MI A TÉVÉSZÍNHÁZ
ALKOTÓI TŰNŐDÉSEK
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Jerzy Gruza, rendező

Az élő és a tévészínház között két lényegi különb-
séget látok. Az egyik: egy repertoárszínházi
előadás szereposztásának összeállításakor csak
az adott társulat tagjaira számíthatok, ritkán hív-
hatok vendégszereplőt. Ilyenkor azt tartom szem
előtt, hogy a stábban legyen két-három kitűnő
művész, igazi sztár, aztán két-három jó, megbíz-
ható színész, s a többi szerepet kevésbé tehetsé-
ges emberekkel kell eljátszatnom. A
tévészínházban viszont a legjobbakból
válogathatok, ott a legkisebb szerepre is
nagyszerű színészek állnak rendelkezésemre,
tehát a lengyel színészet legnagyobbjaival - mint
Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holoubek,
Aleksandra Slgska, Adam Hanuszkiewicz,
Andrzej Łapicki s mások - dolgoz-hatom együtt.

A másik különbség a nézői figyelem irányítá-
sának eltérő voltából adódik. A színházban a
színész mozgatásával, világítással, a színpadi
térhasználat fortélyaival lehet a nézők figyelmét
a hangsúlyos pontokra, a fontos szereplők-re
vagy tárgyakra koncentrálni. A televízióban
ugyanez a hatása kamerák mozgatásával,
közelképekkel, képkivágással, az elbeszélés képi
ellenpontozásával, a látványelemek ritmizálásával
érhető el.

A televízióban nagyobb a rendező szabadsá-
ga, azt is mondhatom, hatalma. A tévében közel-
képpel kiemelhetek egy-egy részletet, például
egy szereplő kezét, s ezáltal a néző figyelmét
ezekre a részletekre fókuszálom. Ugyanezt a
színpadon nem tudom megtenni, ott hiába vilá-
gítom meg úgy a nagymonológot mondó szí-
nészt, hogy az arcát vagy kezét lehessen legjob-
ban látni, ha a néző szabadon nézelődhet, és a
színpad ellenkező részén fedezhet fel magának
egy számomra akkor érdektelen, de számára ér-
dekes semmiséget, amitől máris gyengül a mo-
nológ hatása. Ugyanakkor a néző és a színész
közvetlen kapcsolatát, amely a színházban létre-
jön, a tévé semmivel sem tudja pótolni. Még a
legrafináltabb technikai megoldásokkal sem.

A hetvenes években rákényszerültünk, hogy a
tévészínház speciális hatáselemeit kikísérletez-
zük, ugyanis technikai és anyagi eszközeink igen
korlátozottak voltak. Nyugaton akkoriban az a
mondás járta, hogy a tévészínház nem más, mint
a kevés pénzből megvalósított tévéfilm, ma pedig
a nyugati tévések számos olyan képi megoldást
felhasználnak, amelyet mi tizenöt-húsz évvel
ezelőtt a tévéjáték megjelenítéséhez kidolgoz-
tunk. Az egyik ilyen „ötletünk" a szabadtéri felvé-
telek és a stúdiómunka ötvözése, ami azt jelenti,
hogy kiszabadultunk a stúdiók zárt világából, s
bizonyos jeleneteket természetes környezetben
vettünk fel. Mi ebben az új? A filmnél semmi, a
tévében viszont ez a módszer a színházi és a

Fredro: Dámák és huszárok. A varsói előadás
tévéváltozatát Kazimierz Dejmek rendezte
(1993)

filmes nézőpont összeházasítását jelentette. A
tévében azonban nem lehet oly módon természeti
képeket alkotni, minta filmen, hiszen mása két
képhordozó mérete, s az, ami a filmen esztétikai
értéket jelent, a tévé kis képernyőjén teljesen
elveszítheti hatását. Érzékeny egyensúlyt kell te-
hát találni a naturális és a stilizált látvány között.
A revizorban Dobcsinszkijt és Bobcsinszkijt kivit-
tem az utcára. Az orosz viszonyokat, az elmara-
dottságot, a városka lepusztultságát azzal akar-
tam jelezni, hogy az utca csupa sár, a járdán sem
lehet közlekedni, mert még járda sincs, aki át
akar menni az úttesten, az elsüllyed a mocsok-
ban. De a belsőkben felvett, színházi ihletésű
jelenetek nem viselték volna el egy ilyen natura-
lista közeg ábrázolását. Ezért a sarat csupán
jeleztük, a téren hatalmas tócsák voltak, amelye-
ken lyukas, korhadt pallókat fektettünk át, s a
szereplőknek ezeken kellett ugrálva, botladozva,
lépéseiket el-elvétve átmenniük. Megtaláltuk a
jelenet igazságát.

Az evidens, hogy a színház hat a tévéproduk-
ciókra, de ez fordítva is igaz. Gdyniában, ahol
most dolgozom, megrendeztem a Hegedűs a
háztetőn-t, amelynél szinte snittelési technikát
alkalmaztam, az előadást rendkívül rövid jelene-
tekre szabdaltam fel, az epizódokat összeúsztat-

tam, zenei vágásokat használtam. Nyilvánvaló,
hogy a formát a televiziós gyakorlatomból hoz-
tam, de ez a forma a nézők számára sem volt
idegen, hiszen megszokták a tévéből.

Az viszont érdekes, hogy a színészek egy ré-
sze, főleg az idősebbek, nehezen alkalmazkod-
nak a tévé által megkövetelt játéktechnikához. A
kamera nagyon érzékeny tükör, mindent meg-
mutat, mindent leleplez, mindenekelőtt azt, ha
valaki nem őszinte, ha valaki hazudik. A kamera
úgy működik, mint egy szonda: a szemet mutat-
ja, de az agyban lezajló folyamatokat észlelem;
minden gesztus, mimikai rezdülés, grimasz árul-
kodhat: csalok, nem vagyok őszinte, színészke-
dem, színházi módon játszom. Az említett nagy
színészek soha nem lepleződtek le, ők tudták,
hogyan kell hitelesen játszani, pedig ők nem a
fiatal, a szóban forgó technikát már a főiskolán
elsajátító generáció tagjai voltak.

Azt kell elérni, hogy a tévéjáték nézése közben
a férj ne szóljon oda a feleségének: szivi, főzz egy
teát. Ha ez megtörténik, akkor sikeres a
tévészín-ház. De a legsikeresebb tévészínház
sem helyettesítheti az élő színházat, amely már
sokszor átélte a más médiumokkal folytatott
versenyt, s mindig ő maralt a győztes.
Szembeállítani sem szabad a színház e két
formáját, hiszen a tömeg-kultúra mostanában
tapasztalt dömpingje idején a tévészínház
felmérhetetlen fontosságú lehet. Nem
mellékesen azért is, mert a videotechnika
előretörése mindkét színházat újabb versenyre,
de ezzel együtt megújulásra is készteti.
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Jerzy Gruza tévérendezése: G. B. Shaw: Caesar
és Kleopátra (a képen Gustaw Holoubek és
Kazimierz Rudzki) (1972)

Zbigniew Zapasiewicz, színész

Másképpen kell-e játszania a színésznek színház-
ban és tévéjátékban? Nem hiszem. Sem fizikai,
sem érzelmi vonatkozásban nem érzek lényegi
különbséget a kettő között. Ugyanakkor igaz az
is, hogy főleg a beszédben, de a mozgásban is
némi korrekcióra van szükség, ha az egyik fajta
színházról a másikra váltok át. Ugyanis eltérő a
színész és a néző közötti távolság, ezért más
intenzitással kell játszani a színpadon és a kamera
előtt. Ha olyan hangerővel beszélnék a stúdi-
óban, ahogy a színházban szükséges, az termé-
szetellenes, bántó volna, ugyanakkor ha termé-
szetes hangon, halkan szólalnék meg a színpa-
don, senki nem hallana egy szót sem. Vagy ha
valaki bejön a szobába, s nekem ezt le kell rea-
gálnom, a színpadon egész testemmel fogok a

belépő felé fordulni, hogy a távol ülők számára
is egyértelmű legyen a gesztus, de a tévében
ehhez elég egy fejfordítás vagy szemvillanás is.

1956, a tévészínház megalakulása óta játszom
itt is, ott is. Kezdetben egyenesben közvetítették a
színházi előadásokat, s ezek az adások sokkal
inkább színházi jellegűek voltak, mint a ké-
sőbbiek, hiszen itt egy vagy több kamerával,
gyakorlatilag a közönség nézőpontjából történt a
felvétel. Mára viszont a tévészínházi produkciók
sokkal közelebb állnak a filmhez, minta színház-
hoz. S ez nemcsak a végeredményre, hanem a
munka jellegére is igaz. Gyorsan kell dolgozni,
nincs idő a szerep kiérlelésére. Ritkán van mód
arra, hogy egész jeleneteket egyben vegyenek
fel, azaz a színész teljes szerepíveket tudjon ját-
szani. Az azonos díszletben vagy azonos fényvi-
szonyok között játszódó epizódokat egyszerre
veszik fel, tehát a színésznek, akár a filmnél,
önmagában kell felépítenie a szerep egészét, és
minden pillanatban készen kell állnia, hogy az
éppen adott jelenetnek megfelelő állapotot hozni
tudja. Az is ritka, hogy egy párbeszédet a part-
nerral együtt vegyünk fel, hiszen a végső forma
már nem jelenetnyi egységekben születik, ha-

Zbigniew Zapasiewicz Az értelem álma című
Antonio Buero Vallejo-tévéjátékban (1992)

nem a vágóasztalon, tehát elmondom a szövege-
met, s lehet, hogy nincs is partnerem, máskor
pedig, amikor a partnerem válaszol, én nem va-
gyok ott. Ugyanakkor annyiban mégis több és
mása tévészínház, minta film, hogy hiába fontos
itt is a látvány, az elsődleges az irodalmi alap, a
dialógus.

Ma már színházi előadásokat egy az egyben
csak dokumentációs célból vesznek fel, s az is a
múlté, hogy külön rögzítik az előadást és a kö-
zönség reakcióját, majd a kettőt keverik. Az vi-
szont még gyakori, hogy a tévésítéskor egy-egy
előadás jelmezei, rendezői beállításai változatla-
nok maradnak, de módosulnak a díszletek, eset-
leg szabadtéri helyszínek is vannak. Ha ilyenkor
sikerül a színpadi igazságot a tévé eszközeivel
újrafogalmazni, a színpadival egyenértékű televí-
ziós változat születhet.

A televíziós színház szerepe és jelentősége az
elmúlt negyven év alatt többször változott, mi-
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ként az élő színházé is. A lengyel színház a hat-
vanas-hetvenes években európai színvonalú volt,
mára ezt a rangját elvesztette, s egyre inkább
egy szűk elit kiváltságává válik a színházba járás.
A színháznak ismét meg kellene találnia a
szerepét, újabb formákra lenne szükség, ame-
lyek segítségével megint szoros kapcsolatba ke-
rülhetne a közönséggel. De ha a színház mindig
ugyanazokat a szövegeket értelmezgeti újra meg
újra, az csak a kritikusok lelkesedésére számít-
hat. A tévészínház sem vált ki akkora érdeklődést,
mint amikor még keddenként csak arról beszél-
tek az emberek, hogy mit láttak a Hétfő esti
színházban. De a tévé már túllendült a hullám-
völgyön, ami az audiovizuális kultúra
felértékelődésével alighanem éppen úgy
összefügg, mint a tévészínház változatlan
problémaérzékenységével.

Elžbieta Baniewicz, kritikus

1987-ben Christopher Hampton Hollywoodi me-
sék című tévéjátéka mérföldkőnek számított a
lengyel televízió Hétfő esti színházának történe-
tében. Olyan pillanatban született, amikor a tévé-
színház krízisállapotban volt, ugyanis a kortárs
témákat feldolgozó műsorok a cenzúra szerint
veszélyesnek deklaráltattak, jelentős klasszikus-
feldolgozások pedig nemigen születtek. Ekkor
készítette el nagy hatású produkcióját Kazimierz
Kutz, aki ezzel a munkájával egyszeriben a tévé-
színház vezető rendezőjévé vált. Azóta számos
kitűnő előadást vitt képernyőre, rendezéseivel
megújította a tévéjáték műfaját, s nagy szerepe
van abban, hogy a tévészínház visszanyerte nép-
szerűségét.

Kutz nem művész-ideológus, munkái nem
eszmék, tantételek illusztrációi, de nem is a va-
lóság zsurnalisztikus lenyomatai. Őt mindenek-
előtt az ember érdekli, aki szembeszáll a kör-
nyező világgal, harcol az érdekeiért. Nem hősök
állnak darabjai középpontjában, hanem hétköz-
napi emberek.

Rendezései között szinte kizárólag kortárs
szerzők darabjai találhatók: többek között Sta-
nislaw Bieniasz Betegszabadság és A hosszú
nyugdíj, Feliks Falk A csomó, Tadeusz Róžewicz
Holtan és eltemetve, Eustachy Rylski A glicíniá
illata, Erdman Az öngyilkos, Anatolij Ribakov Az
Arbat gyermekei, Venyegyikt Jerofejev Wal-
purgis-éj, Joyce Száműzöttek, Paul Barz Lehet-
séges találkozó, Gastone Salvatore Sztálin című
művei és a már említett Hampton-dráma.

Ezeket a minden szempontból különböző
darabokat a bennük lévő provokatív
elkötelezettség rokonítja. Más-más módon, de
mindegyik olyan témát dolgoz fel, amely a
közvélmény vagy a politikai kurzus szerint
tabunak számított. Kutz

rendezésében e darabok szereplői egyszerre hő-
siesek és nevetségesek, ábrázolásának fő jelleg-
zetessége az irónia.

Kutz azt vallja, hogy a televízió varázsa intimi-
tásában keresendő. Egy amerikai elmélet szerint
az ember egy meghatározott területen belül él,
mozog. Ez a terület lehet tág, vagy szűk és intim.
Ez utóbbiba csak azokat engedjük be, akik a
legszorosabban kötődnek hozzánk, s e zóna
nagyságát a két ember között kialakuló, még
elviselhető távolság szabja meg. Ez körülbelül
tizenhét centiméter. A televízió varázsa tehát eb-
ben a tizenhét centiméterben rejlik, produkciói-
nak szereplői egymás között is, a nézővel szem-
ben is ezt a bűvös határt próbálják áttömi.

Ehhez rendkívül jó színészek kellenek, s Kutz a
lengyel színjátszás legnagyobb egyéniségeit
szerepelteti, akik szívesen dolgoznak vele, mert
hisznek benne, s bár nagyon igényes, megterem-
ti az eredményes munka feltételeit. Igyekszik
hosszú beállításokat csinálni, kerüli a művész-
kedő megoldásokat, rendezéseiben a színházi és
a filmes eszközök harmonikus egységet alkot-
nak. Művei vitákat provokálnak, megosztják a
közönséget, igazi közösségi aktusok.

Kazimierz Kutz 1991-ben rendezte tévére
Jerofejev Walpurgis-éjét

Krzysztof Di magalik,
dokumentátor

A lengyel tévészínház nemcsak kreatív alkotó
műhely, hanem dokumentációs központ is,
ugyanis Lengyelországban nem létezik központi
archívum vagy nemzeti videotár, s a színházak
közül is csak néhány rögzíti rendszeresen az
előadásait (például a krakkói Cricot-2 vagy a
varsói Teatr Polski), így a televízió feladata a
színházi előadások archiválása, közvetítésének,
illetve újrajátszásának: biztosítása.

A tévészínháznak a televízió műsorstruktúrá-
jába kell illeszkednie, s hiába van nagy múltja e
programnak, hiába van rá közönségigény, egyre
ritkábbak az előadás-közvetítések, mert a
háromórás produkció túl hosszúnak bizonyulnak.
Ez is egyik oka annak, hogy eleve az előadások
tévés változatát készít k el, amelyek
időtartamánál az alkotók kezdettel figyelembe
veszik a televíziós kötöttségeket. A tévéváltozat
készítésekor roppant nagy érzékenységre van
szükség, hogy az átalakítás sorár az eredeti mű
lényege ne vesszen el. A televíziósok munkája
ebből a szem-pontból leginkább olyan
műfordítóéhoz hasonlítható, akinek aZ egyik
művészeti formában íródott művet egy másikba
kell áttennie. Esetünk-
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Jan Nowicki és Stanisław Gronkowski
Wyspiański Novemberi éjének Andrzej Wajda
rendezte tévéelőadásában (1978)

ók elő-és utóéletéről dokumentumértékű anyag
készül, a szigorúan vett színházi eseményeket
tágabb összefüggéseikben kell vizsgálni. A szín-
házi dokumentumműsorokat a Filmkocka szín-ház
című sorozat keretében vetítik, s olyan alkotókról
készült már film, mint Irena Byrska, Zigmunt
Hübner, Konstanty Puzyna, Bohdan
Korzeniewski, Erwin Axer, Jerzy Grotowski, Jakub
Rottbaum vagy Ryszard Cieslak. De látható
Jarocki, Kantor, Krystian Lupa próbáit, rendezői
módszereit megörökítő felvétel is, avagy a
színháztörténet közelmúltját tudományos igénnyel
feldolgozó anyag (az Ősök 68 a politika és a
színház kapcsolatát taglalja, egy másik
monográfia pedig a lengyel színház 1954-56
közötti periódusának, a szocialista realista
művészetpolitika és a politikai enyhülés
ellentmondásos éveit tárja fel).
The Theatre in Poland (1993/4.)

ben a színházi előadás színházi jellegzetességei
helyett a filmes vonások válnak dominánssá,
ugyanakkor meg kellene őrizni az eredeti struk-
túrát, jelleget is. Nincs tehát általános szabály
arra, hogyan lehet színházi produkcióból tévéset
csinálni. A metódust minden esetben újra kell
kialakítani, s ennek módja és formája nemcsak a
daraboktól függ, hanem az eredeti mű és a tele-
viziós változat rendezőjének művészi személyi-
ségétől is.

Fel lehet venni egy előadást közönséggel vagy
anélkül, az előbbi esetben a nézői reakciókat úgy
kell figyelembe venni és beépíteni, hogy azok a
közvetítés során ne váljanak zavaróvá. (Ezt a
módszert követték a krakkói STU néhány
előadásánál vagy a Cricot-2-nél, de itt első-
sorban Kantor „alakítása" s nem a nézői reakció
vált fontossá.)

Andrzej Wajda többször dolgozott a televízió-
nak, és színpadi munkáit a színház és a film
közötti lényegi különbségek szem előtt tartásával
mindig újrafogalmazta. Wyspiański Novemberi
éjének színhelyéül például a varsói Łazienski
parkot meg az Óváros utcácskáit választotta, a
Bűn és bűnhődés egy kőbányában játszódott.
Konrad Swinarski, a tragikusan korán elhunyt
rendező két krakkói előadását, a Felszabadulást
és az Ősöket különböző módszerrel vette fel
Agnieszka Holland és Laco Adamik. Wyspiański
darabjához felépítették a krakkói színház színpa-
dát, amely a dráma színhelye, s ott mint stúdió-
ban dolgoztak, míg a Miczkiewicz-művet magá-
ban a Stary Teatrban vették fel, mivel a cselek-

mény a színház különböző
pontjain játszódik. Ez utóbbi
munkánál külön rögzítették az
előadást és a közönség reak-
cióját, s a kettőt összevágták.
Ez a megoldás azt sugallta,
hogy a televízió előtt ülő néző
is részese az előadásnak.
Más-más metódust alkalmaz-
tak Jerzy Jarocki, Kazimierz
Dejmek, Józef Szajna, Mikolaj
Grabowski vagy a gardzienicei
és a zakopanei szín-házi
együttesek előadásainak
felvételekor is.

A tévészínház nagyon fon-
tos feladata a dokumentálás is.
A színház nem önmagában
való művészet, mindig törté-
nelmi, politikai, kulturális és
művészeti történések kontex-
tusában születik és hat, te-hát
amikor egy-egy színházi
együttes vagy alkotó mun-
kásságáról, egyes produkci-

Kísértés - a zakopanei Wit-
kiewicz Színház előadását
Andrzej Dziuk rendezte
(1993)


