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elenet az Yvonne-ból (Deutsches Schauspiel-
aus)

zerint a társadalmi rend marxista átalakítása
ellett még egy forradalom lezajlott az ország-
an: a liberális értelmiség forradalma, amely „a
emzeti tradíció rabságából" kívánta kiszabadí-

ani a nemzetet. Ez Gombrowicz. Ő távol volt, s
em keveredett bele a hazai ügyekbe. Akik vi-
zont odahaza a nyomdokain haladtak, nem tud-
ák a két forradalmat magukban elkülöníteni: fon-
osabbnak tartván a nemzet „felszabadítását"
emzeti hagyományai alól, önként álltak a párt
zolgálatába. A fiatal esztéták elmélete az idő-
ebb nemzedéket képviselő szakemberek részé-
ől heves elutasításba ütközött („a gombrowiczi
ttitűd lényege épp az írói szuverenitás" - han-

orun ősi kereskedőváros a Visztula partján,
örülbelül félúton Varsó és a tenger között; itt
endezik meg évente a Kontakt Fesztivált.
bben az évben tizenhat produkciót hívtak meg

izenegy országból. A

goztatta Małgorzata Szpakowska), ám tagadha-
tatlan, hogy nagy anyagismeretük, az általuk fel-
fedezett új összefüggések serkentőleg hathatnak
a Gombrowicz-kutatók gondolkodására. Kár,
hogy az inkvizíciós hangnem és a bűnbakkere-
sés, ami a mai lengyel politikai jobboldalt egyéb-
ként is jellemzi, túlságosan sokat árult el nem
egészen esztétikai fogantatású szándékaikról.

A fesztivál végére általános lett a benyomás,
hogy Gombrowicznak nyoma veszett a harmadik
Gombrowicz-fesztiválon. Talán beleunt a dolog-
ba (köztudottan nem szerette se Radomot, se a
fesztiválokat, se a protokollt, se a tudományos-
kodást), s valamiféle hátsó ajtón át elinalt. Jó
lenne visszacsábítani, mondogattuk mindnyá-
jan. Hisz' nem lenne haszontalan negyedszerre
ismét összejönnünk itt, Radomban. De nélküle,
akárhogy is, nem megy.

válogatásnak nincsen különösebb szempontja,
talán annyit lehet ráfogni, hogy elsősorban Ke-
let-Európára figyel. Ennek ellenére szerepelt bel-
ga, francia, német és holland együttes is. A mű-
sor igazán változatos volt: „három ember egy

szobában" pszicnológiai realizmus éppúgy, mint
mozgásszínház, bábjáték vagy utcai látványos-
ság. A szervezők minden előadás számára igye-
keztek megtalálni a legmegfelelőbb környezetet,
ennek köszönhetően hét helyszínen zajlott a
fesztivál szerte a városban. Buszokkal és jó szer-
vezettséggel biztosították, hogy mindenki idejé-
ben odaérjen mindenhova. Fesztiválokon gyakori
probléma, hogy emészthetetlen mennyiségű a
felhozatal, és gyakran hajnalig tart az „aznapi"
műsor. Torunban nem vállalkozott lehetetlenre,
aki azt mérte magára, hogy valamennyi előadást
megnézi. Napi kettőt kellett teljesítenie, humánu-
san megállapított kezdési időpontokkal. Azokat a
darabokat, amelyekre kevesen fértek be, vagy a
helyi közönség nagyobb érdeklődésére tarthattak
számot, a „hivatalos sávon" kívül másodszor,
esetleg harmadszor is előadták. Ez így meg-
lehetősen szimplán hangzik, úgy tűnik, nem va-
lami nagy dolog. Pedig annyi rossz tapasztalata
van az embernek a különböző fesztiválokról... Es
lám, mégsem lehetetlen megszervezni azt, hogy
mindenki beférjen, és a színésznek is egy nap
csak egyszer kelljen játszania. Ráadásul, aki szak-
mai érdeklődésből (vagy mert így akar valamely
korábbi bűnéért vezekelni) az egész műsort látni
akarja, az kényelmesen megteheti. Sőt részt ve-
het minden társulat találkozóján is, ha nem csak
a színpadon kíváncsi rájuk. Emellett bőséges
információs anyag áll rendelkezésre három nyel-
ven, és minden előadást úgyszintén három nyel-
ven tolmácsolnak. Nem olyan világra szóló dol-
gok ezek, csak a hiányuk szokott feltűnni. A
Kontakt '97 Fesztiválon minden lehetőség adott
volt, hogy valódi kontaktus jöjjön létre.

Kis túlzással azt lehetne mondani, hogy 1997 a
Baltikum éve volt Torunban: négy erős produkció
is érkezett innét. Mindjárt az első napot súlyos
Hamlet-előadás nyitotta, a LIFE, a Litván
Nemzetközi Színházi Fesztivál produkciója. A vil-
niusi fesztivált háromévenként rendezik meg, és
keretein belül új előadások létrehozására is
lehetőség van. A litvánoknak különleges, nem
unalmával nyomasztó Dániát sikerült megterem-
teniük a színpadon. A díszletelemek rozsdás vas-
darabokból hegesztve, reménytelenül súlyos
mindegyik, közben folyamatosan szitál az eső. A
színpad fölött irdatlan fűrészkorong függ láncon:
Hamlet iszonyatos feladata. Maguk a színészek
súlyos bundákban, láncingszerű, vastag garbók-
ban. A játék visszatérő „kellékei" a tűz és a jég,
mindenféle szimbolikus jelentésekkel megter-
helve. Shakespeare művét alaposan szétdúlták,
a szövegek átosztva, Rosencrantz és Guilden-
stern például sehol. Az előadás néha már sportot
űz abból, hogy amit látok, az még véletlenül se
hasonlítson semmi eddigi megoldásra, a leghí-
resebb jelenetekben sem. Ami leginkább figye-
lemre méltó, hogy a színészeket nem tudja jelen-
téktelenné tenni a szuggesztív vizualitás. Sok
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forgatagból pedig szabadtéri farsangolás lett. A
hideg érzékeltetése, a lendületes tömegmozga-
tás drámaibbá teszi a vérszegény történetet.
Ezernyi ötletet vetnek be a téllel, hóval kapcso-
latban. Például a folyamatosan jelen lévő, piros
mellényes város bolondja hólabdát kezd el gör-
getni, és az előadás előrehaladtával egyre na-
gyobb gömböc gurul át a színpadon. Szobor kel
életre, és élő emberek válnak szoborrá. A mellék-
szereplők groteszk sürgés-forgásából lassan
bontakozik ki és veszi át a főszerepet a tragikus
szál.

A tallinni Városi Színház fiatal rendezője maga
írta és rendezte sajátos ikerdarabját, amelynek
zengzetes címe Az egy és örök élet, és a színház-
csinálás szűnni nem akaró nehézségeit tárja
elénk két igaz történet szabad feldolgozása ré-
vén. Az első részben az Észt Nemzeti Színház
megalapítása a téma: hogyan adja el Faustként a
lelkét az ördögnek a berlini kabarészínész, hogy
ő lehessen hazájában az első Hamlet. A szünet
után a nagyszínház nézőteréről a közönség is
felmegy a színpadra; itt alakították ki azt a kör-
színházi teret, ahol a második reménytelen és
hősies színházalapításnak lehetünk tanúi: egy
kísérleti csoport a Bibliát viszi színre a hatvanas
években. Mindkét rész színészi stílusa igyekszik
a megidézett korszakéhoz igazodni. Ez a körül-
mény, valamint az ábrázolt színészek magánéle-
tének és színpadi létének keveredése többféle
színházi nyelvet kombináló, összetett előadást
eredményez. Talán csak az arányok csúsznak el
egy kissé, mert a rendező ki akarja használni az
alkalmat arra is, hogy megmutassa, hogyan ren-
dezne ő Hamletet vagy egy jó „avantgárdos"
Ószövetség-kicsavarást, sőt a kabaréjelenetbe is

meglehetősen belefeledkezik, és ebben szívesen
vállalnak vele cinkosságot színészei is.

A negyedik balti előadás a Sirály volt, a rigai Új
Színház elővezetésében. Ha rosszmájú lennék,
azt mondanám: karikatúra arról, milyennek látják a
lettek az oroszokat: szamovár, vodka és gyere-
kes érzelgősség. De ennél sokkal többről van
szó: felfedezték Csehovban a humort, a végtelen
játékosságot és ugyanakkor a vergődő figurák
retardáltságát, felnőni nem tudását. A díszlet
hatalmas babaház, sőt terepasztal, tóval, parkkal.
Minden megvan benne a legapróbb részletekig,
őrizni is kell a szünetben, mert a közönség rögtön
rászabadul. Egyszerűen elbűvölő. Vannak babák
is, de nem bábelőadást látunk. A színészek (ma-
guk is élénk színekben, parókával) játsszák a
darabot a babaszobákat körülállva, és közben
babáznak saját maguk és a többiek hasonmásai-
val. A gyerekkori babázás gyönyörűségeit eleve-
níti fel az előadás. Minden szereplő folyamatosan
a színen van, folyik az élet az udvarházban. A
falak hiányoznak, rengeteg a történés mindenfe-
lé, párhuzamos, apró életképek, hol „elbabázva",
hol élőben. A babavilág nemcsak másolja a szí-
nészek jeleneteit, hanem alkalmat ad a vágyak,
álmok megjelenítésére is: a szeretett, kívánt nőt
ábrázoló baba kéjesen levetkőztethető, a vetély-
társ alteregóját boszorkány módra tűkkel lehet
teleszurkálni. Az eredeti csehovi jelenet mindig
csak egy a színpadi történések közül, közben a
többiek is élik a maguk életét. Trigorin például
tényleg horgászik a tónál, aztán hosszú, akkurá-
tus szamovárszertartás, később vodkázás folyik,
uborkával, ultraautentikusan. A szünetben a
nézőket is megkínálják, legalább addig sem bab-
rálják az apró csónakot a tavon vagy a kitömött
sirályt a parányi könyvespolcon. Az előadás zá-
rása is szelíden játékos: a babák az asztal körül
apró csészékből teáznak, a színészek körülülik a
babaházat, mint egy asztalt. Fokozatosan leve-
szik a hajakat, szakállakat, civilben teáznak az
egész ironikus-borongós, kirakatoroszos művilág
közepén.

Volt Cseresznyéskert is, legalább két Csehov
kijár egy kelet-európai irányultságú fesztiválon.
Az ukrán Lesz Kurbasz Színház ugyancsak a
játékosságot, a teatralitást kereste Csehovban.
Ranyevszkaja mintha Arkagyina lenne, a színház-
tól búcsúzik ebben az előadásban, a színház a
cseresznyéskert. Díszletek nélküli csupasz tér,
néhány bútor, színházi öltözőasztal, az ajtókat a
maguk valóságosságában használják. A ruhák
színesek, kicsit cirkuszi jellegűek. A bűvésztrük-
kök mellett kifejezetten akrobatikus mutatványok is
részei az előadásnak. A cseresznyefák függönyre
festve, köztük nőalak (,,...Senki sincs ott, csak a
szemem káprázott... Ott jobbra a lugasnál előbbre
hajlott az az egyik kis fehér fa... olyan volt, mint
egy női alak..."). Aztán leveszik a függönyt, és a
szereplők végül a díszletszállítás-

Jelenet a vilniusi Hamletből

stilizált mozgást alkalmaznak. Visszatérő moz-
dulatok, jellegzetes kéztartások teremtik meg a
karaktereket, de ez nem vezet ahhoz, hogy bábuk
modoroskodjanak a színpadon; nagyon is pon-
tosak a személyes viszonyok, alaposan átgondolt
szándékokkal teli az elnyűtt színmű átszabása. A
tüskehajú Hamlet tétovasága vele egyen-rangú
féllé, szövegrészeket elkövetelő tettestárssá
avatja a robusztus Horatiót. Markáns Claudius
vonja bűvkörébe a halvány akaratú Gertrudot.
Nagyon emlékezetes a repeső, vibráló Ophelia,
aki már eleve bolond egy kicsit, és teherbe esik
Hamlettől. Mindvégig az események körül téblá-
bol három jól elkapott figura: hol szolgák, hol
komédiások, hol sírásók. Performance-aik gyak-
ran teljesen átveszik az uralmat a színpadon.

A másik litván vendég, a vilniusi Kis Színház
Lermontov darabjával, az Álarcosbállal érkezett.
Ez a produkció szintén arra adott példát, hogy
egyazon előadáson belül hogyan érvényesülhet
zökkenőmentesen interperszonális
viszonyrendszer és rendkívül erőteljes,
mozgalmas képi világ. Lermontov műve nem a
drámairodalom csúcsa. Északi Othello-történet
oktalan féltékenységről, kártyaszenvedélyről, egy
karkötővel kapcsolatos félreértésekről. Jól szituált
alakok szépen berendezett szalonokban
beszélgetnek nem túl érdekfeszítően. A litván
előadás absztrakt utcai térben játszódik, ahol
nagyon hideg van, és esik a hó. Sok kabátos
ember siet erre-arra, a báli
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Lermontov Álarcosbálja a vilniusi Kis Színház
előadásában

nál használt, színpad mögötti nagy ajtón távoz-
nak az utcára. A színházi illúziókból a valóságba.
Nem állítom, hogy az alapötlet elég egy egész
előadásra, és hogy a csehovi finomság, árnyalt-
ság ne sérült volna meg. Talán hiányzott a baba-
házéhoz hasonló báj is, de a Sirályhoz hasonlóan
a Cseresznyéskert is azt mutatta meg Torunban,
hogy Csehov nem kizárólag a lélek rezdüléseit
odapasztellező, hanem erősen, akár harsányan
teátrális író is.

Ha már Ukrajna. Többen odajöttek hozzám a
műsorfüzettel, hogy van az, hogy a „Hungarian
National Theatre from Ukraine". Magyarázom az
ügyet, van, aki Erdély viszonylatában ismeri a
körülményeket, vele könnyebb megértetni. Hogy
mi mindent jelenthet egy magyar nyelvű előadás a
kárpátaljai magyaroknak. Hogy a beregszászi
együttes a Gyilkosság a székesegyházban-t azért
is választotta, mert ez olyan faluban is előadható,
ahol nincs erre alkalmas más helyiség, csak a
templom. Torunban nagy szerencséje volt az
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháznak a gyö-
nyörű, középkori székesegyházzal, nagy sikert is
aratott a ritka erős atmoszférájú előadás.
Derengő félhomály, kongó visszhang, rettenetes
hideg. A padokban kényelmetlenül ül a közön-
ség, nem hall, nem lát mindent, de ez nem zava-
ró, mert nem színházban érzi magát, hanem az
események közepében. Az egész templomot be-
játsszák, mellőlünk penderül középre az asszo-
nyok kórusa, fekete nagykendőikben olyanok,
mint egy varjúcsapat. A történet mindenütt érvé-
nyes, ez az apátság valahol Magyarországon van,
az előadás része egy komplett betlehemezés,
gyerekszereplőkkel. Becket Tamás a szószékről
prédikál, a lovagok a templom óriási, ma már
nem használt kapuját döngetik. Persze szó sincs
naturalizmusba csúszó előadásról, a csoportos
mozgások és az oratorikus hangzás gondosan
meg vannak komponálva, az autentikus helyszín
csak felerősíti ennek hatását.

A holland Vis á Vis Társulat szintén különleges
helyszínen dolgozik: egy hatalmas medencében.
Az előadás címe (Drift) jelenthet áramlást, sod-
ródást is. A monumentális technikai apparátust
működtető szabadtéri produkció ugyanis arról
szól, hogyan viselkednek a világot elborító özön-
víz túlélői. Megjelenik a közönyös, az alkalmaz-
kodó, az ügyeskedő. A szöveg nélküli előadás
színészi stílusa tudatosan a némafilmeket idézi,
persze ennél sokkal fontosabb a meglepő lát-
ványvilág. Bármi lehet csónak: könyvespolc,
hűtőszekrény, egy darab tetőszerkezet. Küzde-

A holland Vis á Vis Társulat előadása: Drift

lem folyik minden talpalatnyi száraz hely, a vízből
kiálló ostorlámpa vagy egy repülőgép leszakadt
farokrészének birtoklásáért. Rafinált szerkezetek
és, mint utóbb a tapsrendnél kiderül, a derékig
érő vízben mindvégig észrevétlenül dolgozó bú-
vár mozgatnak mindent. Percenként lepnek meg
minket valami trükkel. Sok a szürreális geg is,
például egy bűvész kettéfűrészel egy nőt, akinek
két felét aztán az áramlás elsodorja egymástól,
és azok külön-külön keverednek kalandokba. Ez

a produkció természetesen csak mint színfolt
szerepelt a fesztiválon, nem annyira színház,
mint inkább Iátványosság. Azért érdemel mégis
említést a holland társulat, mert ritka igényes-
séggel és kreativitással dolgozó mutatványosok,
és hatásosabban teremtettek önálló teátrális vi-
lágot, mint sok színházi előadás.

Említettem, hogy a nem kelet-európai fellé-
pőknek is volt valamiféle kelet-európai kapcsola-
tuk. Például a (nyugat)berlini Teatr Kreatur név-
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orában is sok a szláv név. Lengyel szerző orosz
émájú darabját (Ilja, a próféta) németül játsszák.
gy falu lakói elindulnak a szomszéd faluban lakó
yógyító-prédikáló szent emberhez, hogy meg-

eszítsék. Ha meghal, legalább kiderül róla, hogy
amis próféta volt, ha meg véletlenül feltámad,
kkor megváltja őket az összes szenvedéstől: a
zegénységtől éppúgy, mint Sztálin és a kommu-
isták uralmától. Útközben kiosztják maguk kö-
ött a krisztusi történet szerepeit, kölcsönösen
elehergelik egymást a vallási fanatizmusba.
közben a próféta sikeresen gyógyít meg egy

ányt, akit megszállt az ördög. Bár a csoda inkább
zemélyes vonzerejének, mint isteni hatalmának
öszönhető, ugyanis később a lány menti meg őt
érjnek a mártírhalál elől. A játékteret termőföld
orítja; felejthetetlen az előadás szaga. Mezítláb
apodják a humuszt a fegyelmezetten komédiázó
zínészek. A naiv pravoszláv vallásosság a maga
eljes éteriségében és földhözragadtságában je-
enik meg. Az előadás egy egész néprajzi múze-
mi gyűjteményt felhasznál: ikonok, ereklyetar-
ók és szemmel láthatóan százéves, szúette fa-
szközök. Minden tárgynak külön története, tör-
énelme van. A rendkívül alapos háttérmunka
zonban észrevétlenül van jelen, szó sincs folk-

órműsorról. A hátborzongató kalandot végig le-

Az iskolában, emlékszem, tanultunk a
yugaton fekvő Jó birodalmáról és a Keleten

ekvő Rossz birodalmáról. A kettő között
valahol a vasfüggöny mentén - ott volt

ztán a Semmi országa: Közép-Európa. Olyan
icsi és jelentéktelen népek lakhelye, ame-
yeknek már a puszta felsorolása is fölösleges
áradság - mondta az idei MittelFestet bevezetve
esare Tomasetig, a fesztivál szellemi atyja és

rodalmi szerkesztője. -Az t hiszem, hazugságok
özött nőttem fel."
A Semmi birodalmában - nevezzük így - az

lmúlt években némi mozgolódás tapasztalható:
artományai hol háborúznak, hol szövetkeznek
gymással, polgárai hol üldöznek, hol üldöztet-
ek, itt-ott helyi hatalmasságok különös bukását
agy még különösebb felmagasztosulását látni,
lykor egész népek és kultúrák szakadnak ketté
agy kacsintanak össze. Mindezt talán nevezhet-
ük reneszánsznak-egy, a maga Firenzéjét kereső

het nevetni; az előadás groteszk módon mutatja
be az ember igyekezetét, hogy valami rendet
lásson bele a kiismerhetetlen világba.

A Kontakt '97 Fesztivál jellegét a kelet-európai,
ezen belül is a posztszovjet országokból érkező
előadások határozták meg. Nem hinném, hogy a
színház valami lineáris irány mentén fejlődne, és
hogy van értelme arról beszélni, ki hol tart, ki
mennyire van lemaradva. Nem vagyunk lema-
radva, de van mit tanulnunk a még nálunk is
keletibb európaiaktól. Talán teátrális bátorság-
nak nevezném, amit tapasztaltam. Nem szívesen
szűkítem le ezt a fogalmat olyan közhelyekre,
mint hogy az előadás akciódús, vagy hogy erős a
vizualitása. Azért a titok ennél nagyobb. Nyilván
válogatott anyag vonul fel egy ilyen fesztiválon,
de akkor is markáns jellegzetességnek éreztem,
hogy az előadások egyszerűen szuggesztí-
vebbek. Ehhez nagyban hozzájárul a másik elta-
nulandó: a rendkívül intenzív színpadi jelenlét,
amely a kisebb szerepeknél és a más szempon-
tokból esetleg gyengébb előadásokban is érez-
hető. Úgy tűnik, ehhez nem kell feltétlenül szláv
vér; a Teatr Kreaturban például a nem szlávok is
egész jól eltanulták mindezt a többiektől. Szóval
nekünk, magyaroknak is tanulható lenne. Meg a
jó szervezés is, akár mindjárt a lengyelektől.

reneszánsznak, ahogy Tomasetig mondja -,
mert ki tudja, talán valóban akadna nálunk is
néhány Botticelli, Petrarca, Savonarola, Machia-
velli vagy Borgia. Az áhított szellemi főváros
tekintetében persze már nehezebb lenne a dol-
gunk. Am ha Firenzénk nincs is, van Cividale del
Friulink, szellemi főváros helyett nyári rezidenci-
ánk, ahol ez év júliusában hatodszor találkoztak
Közép-Európa zenészei, táncosai, irodalmárai,
bábjátékosai és színházcsinálói.

Az indulás évében, 1991-ben a MittelFest ke-
retében még a közép-európai Ötök randevúztak a
Natisone partján. Idővel az öt államból hat, majd
tíz lett (bár népességük összlétszáma eközben
aligha gyarapodott): a fesztivál részvevői közül
eltűntek a csehszlovákok és a jugoszlávok,
helyettük csehek, szlovákok, horvátok, szlové-
nek, bosnyákok és albánok jelentek meg. A
MittelFest mára a régiók fesztiváljává vált: nem-
csak az államok és a nyelvterületek, de Közép-

Európa határai sem tűnnek annyira változhatat-
lannak, hogy a politikai és a kulturális értékek
összhangjának illúziója fenntartható lenne. Az
idei találkozó ismét az identitás jegyében zajlott
(nyilván a tartalmi következetesség szándéka ve-
zérelte a szervezőket, amikor a tavalyival meg-
egyező alaptémát választottak), így különös
hangsúlyt nyert, hogy az előadókat mint egy-egy
város vagy szűkebb régió képviselőit mutatták
be, kikapcsolva ezáltal Közép-Európa aktuális
politikai viszonyainak ismert kétértelműségeit.

Jelképes értékű volt ebből a szempontból a
nyitó előadás. A magát legalább annyira friu-
lánnak, mint olasznak tartó, nálunk is jól ismert
Claudio Magris Duna című regényének adaptá-
cióját az osztrák-magyar-olasz (tehát hamisítat-
lan mitteleuropäer) Giorgio Pressburger rendez-
te. A színhely maga Közép-Európa, a színpad
maga Cividale. A legaktívabb szereplők pedig
nem mások, mint az előadás nézői, akik a város
utcáin barangolva öt óra alatt mintegy végigláto-
gatják a Duna mentén fekvő városokat. Egy-egy
sarkon befordulva hol Bécsben, hol Pozsonyban,
hol Budapesten találják magukat, ahol az erké-
lyekről, ablakokból vagy éppen a nézők között
hangzanak el Magris sorai, monológszerűen - és
esetenként felolvasva. A MittelFest alkalmából
készített spettacolo itinerante, azaz mozgó elő-
adás minden irodalmiassága ellenére színházi
értelemben is izgalmassá válik azáltal, hogy a
közönség és a színészek helyzete felcserélődik,
és hogy az eleve szokatlan térbeliséghez a házfa-
lakra vetített képek valószerűtlen atmoszférát
teremtő vizuális hatása járul. A képzeletbeli uta-
zás végállomása a Fekete-tenger, azaz a cividalei
vasútállomás, ahol egy hajónak maszkírozott vi-
cinális vonul el a szemközti cementgyár falára
vetített víztükör előtt, miközben a Kék Duna ke-
ringő szól.

A szimbólumok, a metaforák és általában a
nyelv mindig is alapvető jelentőségű kérdés volt
a MittelFest szervezői és résztvevői számára. Az
1991-es fesztivál nyitó darabját, Göncz Árpád
Magyar Médeiáját öt különböző társulat adta elő
öt különböző nyelven. Idén Peter Turrini Pat-
kányvadászat című drámájának olasz és osztrák
változatát láthattuk. A több nyelven és interpre-
tációban párhuzamosan bemutatott darabok
mellett a fesztivál számos olyan produkciónak is
otthont ad, amelyekben a szöveg kevésbé hang-
súlyos szerepet játszik. Ez utóbbiak közé tartozik a
Bariból érkezett Teatro Kismet OperA Vangelio
című előadása is. A társulatban professzionális és
értelmi fogyatékos színészek dolgoznak együtt. A
rövid és javarészt állóképekre épülő előadás egy-
szerű gesztusokkal zsúfolt és hihetetlenül inten-
zív. A darab elején egy eltévedt angyal véletlenül
egy másik Máriának jelenti be az örömhírt, hogy
a Megváltó lesz a gyermeke. A esetlen hírhozó
zavarba jön, amikor a félreértés kiderül, és vele
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