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zinte mindig izgalmas, ami egyszeri és
megismételhetetlen. Sokunknak a szín-

házban épp ez, tünékenysége a legcsábítóbb.
És persze a legfájóbb: a mégoly kiváló elôadá-
sok után sem jut a nézônek semmi kézzelfog-
ható, amikor elhagyja a nézôteret. Semmi?
A megragadhatatlan élmény maga, ami ese-
tenként akár évtizedekre elkíséri útján az
arra fogékonyt. Meg néhány, születésük vagy
használatuk pillanatában nem egyformán je-
lentékeny „dokumentum”: díszletrajzok, jel-
meztervek, kellékek, rendezôi példány. Mû-
köd(tet)ésük közben aligha gondol bárki
arra, hogy néhány hónapon, de legfeljebb pár
éven belül ezek a tárgyak fogják jelenteni ma-
gát az elôadást. Fontosságukat nem kell bi-
zonygatni: a színház szelleme idôvel kizáró-
lag segítségükkel idézhetô meg. 

Lelkes és lelkesítô színházi múltidézés,
valamint gondos filológiai munka kevercse
a Salzburgban látható Kunst auf der Bühne
– Les Grands Spectacles II. címû kiállítás. Az
Ünnepi Játékok központi helyszínétôl, a
Festspielhaustól nem kell messzire sétálni
a Mönchberg oldalába-tetejére vájt Muse-
um der Modernéhez, ahol tavaly már lát-
ható volt a jelen kiállítás elsô fejezete.
Akkor az 1885–2005 közötti színháztör-
ténetet vizsgálták a rendezôk néhány kira-
gadott szempont segítségével: szó esett
többek között a századvég (színpad)tech-
nikai vívmányairól vagy színház és film

kortárs viszonyrendszerérôl. Hasonlóan nagy ívû vállalkozás volt az idei Festspiele kezde-
tétôl, azaz július végétôl október elejéig látogatható tárlat, melyen a bécsi Österreichi-
sches Theatermuseum gyûjteményének hathatós segítségével újra nagyobb tematikus
egységeket állítottak fel a rendezôk. 

Mielôtt ezeket részleteznénk, nem haszontalan az Idegen szavak szótárából idézni a –
kiállítás címében is elôforduló – „spektákulum” szó pontos jelentéseit: „1. néznivaló, lát-
nivaló; látványosság; 2. lárma, zenebona; botrány.” A meghatározások lényegre törô
összefoglalását adják mindannak, amit a Museum der Moderne tágas termeiben láthat-
tunk. A két jelentés látszólagos ellentmondása a kiállítást bejárva nem csupán feloldódik,
kettejük szoros kapcsolata egyenesen szükségszerûvé válik. Békésen megfér itt egymás
mellett Adolphe Appia Wagner-operákhoz készült, letisztult rajzsorozata és Hermann
Nitsch egészen friss, 2005. novemberi, bécsi burgtheaterbeli vértôl tocsogó akciójának vi-
deofelvétele. A legendás Gyagilev-balett tarkabarka jelmezterveitôl néhány lépésnyi távol-
ságra már Oskar Kokoschkának az 1955-ös salzburgi A varázsfuvola-elôadás díszletéhez és
kosztümjeihez készült, az akkori színikritika által értetlenül szemlélt vázlatait látjuk. A ki-
állítás – hosszabb magyarázó szövegek híján – hagyja, hogy a nézô maga teremtsen kap-
csolatot a magasztalt és az (okkal?) elfeledett színházcsinálók munkája között.

Ami közös minden kiállított relikviában: a félmúlt színháztörténetéhez adnak a be-
fogadó asszociációira mindvégig erôteljesen számító kapaszkodókat. Hiszen még csak
száz év telt el azóta, hogy a teátrum két, korábban meglehetôs hanyagsággal kezelt té-
nyezôjét döntô fontosságúként ismerte fel újító színházcsinálók sora: az egyén (a test)
és a tér iránti érdeklôdés a(z elôzô) századfordulón ugrásszerûen megnôtt. Ezért aztán
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pedig (minden ok nélkül) érzéki tercettet
alkot a padlóra terített grófi kabáton.

A cselekményt az angyal – Uli Kirsch
akrobata-zsonglôrbôl lett színész –
mozgatja, mágikus kézmozdulatokkal
kábítva vagy láthatatlan zsinóron húzva-
vonva a szereplôket. Nem egyforma vi-
szonyban van velük. Figarót bakugrá-
sokra készteti, Susannát érzéki mámorba
ringatja, a Grófot (ária közben!) lebék-
lyózza,  a földön húzza a lábánál fogva, a
nyakába ül, fekete ikszet rajzol a mellére.
Az elsô fináléban látványosan összeku-
szálja a szálakat, a sorba állított figurák
nevét a levegôbe írja az ujjával, s a nevek
kirajzolódnak a falon, majd a színpadi
rumli nyomán nyilakkal átrendezôdnek.
Egyedül Basilióra nem tud hatni, ôt az
áriájában megénekelt „szamárbôr” – az
érzéketlenség védôburka – képessé teszi,
hogy lepattintsa magáról az érzelmi
kísértést. A kamasz Erósz szárnyából
tépdesett vagy a zsinórpadról hulla-
tott fehér tollakkal bûvöli a szituáció-
kat. A bûvölet ellenpontja a „sötét oldal”
– az elôadás fekete-fehérben van tartva
–, amit fekete madarak levegôben függô
árnyai és színpadra került hullái képvi-
selnek; antropomorf szimbólumuk,
meglepô módon, a démonikussá növesz-

tett Antonio kertész. Az értelmezést szolgáló (lényegében üres) színpadi keret egy
XIX. század végi elegáns polgári palota többfordulós lépcsôháza (a második felvonás-
ban egyik terme), amely fölfelé és lefelé egyaránt kivezet a térbôl, a negyedik felvonás-
ban a lenti lépcsôfordulótól megfosztott, az éjszaka bevetülô árnyaitól amúgy is
sejtelmessé tett ürességbe, kvázi a semmibe. A realitás számos ponton átadja a
helyét a transzcendenciának, a fények kemények és hidegek, a szereplôk természetes
mozdulatok helyett gyakran csoportos gesztikát és koreográfiát használnak (mint
Peter Sellars rendezéseiben). Az utolsó kép egy pontján a díszlet (ugyanúgy, mint
Guth egy másik munkájában, A bolygó hollandi bayreuthi elôadásában) tükörkép-
szerûen, „fejjel lefelé” megismétli magát. Nyoma sincs kedélyességnek, Figaro egy
üvegcseréppel megvágja Cherubino karját, és vérrel maszatolja az arcát, a kórusok
elidegenítettek (a Grófot fekete intézeti egyenruhás kislányok „erinnüszi” hada
üldözi rózsával), a lakodalmi tánc bábszerû.

Ildebrando D’Arcangelo magvas bariton, és markánsan spanyol – inkább komor,
mint könnyed – Figaro. Anna Netrebko Susannaként varázsos hang és varázsos
sejtelem. Bo Shovkus vehemensen férfiasnak látszó, de arcát finomkodóan törölgetô,
zsigerbôl agresszív Gróf (alig megszólaló mély regiszterrel). A Grófnét az általam
látott elôadáson Juliane Banse énekelte átlagos invencióval. Marie McLaughlin (Mar-
cellina), Franz-Josef Selig (Bartolo) és Patrick Henskens (Basilio) alkatilag is, voká-
lisan is kiaknázzák a szerep alkalmi lehetôségeit. Az elôadás csodája Christine Schäfer
Cherubinója. Vokalitás, énektechnika, kifejezôerô egyaránt tökéletes. Androgün
kamasz, férfiak és nôk között áll, nincs múltja, mint a többieknek, tiszta és csodál-
kozóan nyitott. Érzékenysége képessé teszi arra, hogy vegye a transzcendencia „adá-
sát”. Ô az Erósz-angyal embere, az egyetlen, aki a végén megérzi a jelenlétét. A többiek
a pillanatnyi összeborulás után – a szárnyas mágus ezt is nehezen hozta össze –
visszatérnek kapcsolataik megszokott rutinjához, elhessentve az angyali sugallat
irritációját. Cherubino viszont a láthatatlan lény vállára borul. S amikor az angyal
végleg távozik – hang nélkül összerogy.

Megadva magam a páratlan mûgondnak és a primer élménynek, úgy gondolom,
hogy Harnoncourt és Guth Figarója nincs ellentétben a Mozartéval. 

S

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z

F
E

S
Z

T
I

V
Á

L
O

K



55 44 ■ 2 0 0 6 .  N O V E M B E R X X X I X .  é v f o l y a m  1 1 .  s z á m

mellett olyan egyéniségekre volt szükség, mint Loïe Fuller vagy
Ruth St. Denis. 

Meg a technika megújulására: a kiállítás lehetôséget ad arra,
hogy a modern tánc kezdeteit – pontosabban a róluk szóló kortárs
mûvészi gondolkodást – különbözô médiumok segítségével vizs-
gáljuk, tapasztalataikat összevessük. Toulouse-Lautrec 1893-as,
Fullerrôl készült légies könnyedségû vásznát jól kiegészítik a
Párizsból érkezett, a táncosnôrôl „mûködés közben” készült fo-
tográfiák, de szintén izgalmas a Duncan táncát bemutató hat má-
sodperces, végtelenített filmszalag. (Ebben a mûfajban mást is kí-
nál a tárlat: tanulságos összevetni a Brückner testvérek 1882-es, a
XVIII. századi hagyományba ragadó, ám gyönyörûséges Parsifal-
díszletmakettjét Anton Brioschi harminc évvel késôbbi, buja orna-
mentikájú, az opera második felvonásához készült rajzával vagy
Appia és Alfred Roller szintén ekkor született szikár, már-már ko-
mor tónusú vázlataival.)

A színház nem felejt el reagálni a társadalmi és gazdasági válto-
zásokra sem. Az októberi forradalom, majd a születô Szovjetunió
– nem csupán az elnyomómechanizmusok mindennapossá válása
révén – döntô befolyással bírt a színházcsinálók gondolkodására.
Terveiken a kezdeti reményteli korszakot, amikor az életet és mû-
vészetet szétválaszthatatlan egységben igyekeztek láttatni, késôbb
felváltotta a kiábrándultság. A forradalom tömegszínházat akart,
óriási tömegjelenetekkel – a konstruktivista szcenika ehhez alkal-
mazkodott, amikor a technológia nyújtotta lehetôségek kihaszná-
lásában odáig jutott, hogy megfeledkezni látszott a játszókról.
A politika és az esztétikum kéz a kézben sántikál a Mejerhold
húszas években született rajzai után készült méretes maketteken.
A talajtól elérhetetlen magasságban a levegôt dölyfösen szelô lég-
hajók, gigantikus feliratok hirdetik a gyôztes mindenhatóságát.
Hol itt az ember, akirôl a történet szól(na)? Friedrich Kiesler más
irányban keresgélte a kapcsolatot a technika teremtette lehetôsé-
gek és a velük élni vágyó egyén teste között. Radikálisan új szín-
padi térben gondolkodott: a Raumbühne spirál alakú „színpadtor-
nya” 1924-ben Bécsben mutatkozott be. A tárlaton számtalan
fotó, eredeti tervrajzok, valamint egy jókora makett igyekszik kö-
zelebb hozni a nézôhöz a különös ötletet. A spirált körbeülô nézôk
valójában a konstrukció tevékeny elemeiként szemlélhették, ahogy
a modern tánc merészebb alkotói – a kritikák beszámolói szerint
– bravúros mutatványokkal igazolták az új színpadi tér gondolko-
dásukat megtermékenyítô hatását. 

A kiállítás záró része nem egyszerûen kötelezô fôhajtás a mú-
zeumtól néhány száz méterre, a hegyoldal aljában zajló Ünnepi
Játékok elôtt. Max Reinhardt már a húszas években igyekezett be-
kapcsolni a képzômûvészeket a Salzburgban folyó színházi mun-
kába (Edvard Munch is dolgozott itt). Tevékenysége folytatókra
lelt: az utóbbi fél évszázadban a tervezôk között számos képzômû-
vész megfordult, így az említett Kokoschka mellett Hans Erni, Fritz
Wotruba vagy a Salzburgban a 2006-os A varázsfuvola színpadké-
pével bemutatkozott, idén elhunyt Karel Appel. Az utolsó terem
bôséges merítés a gazdag helyi kínálatból: Wotrubának a Felsen-
reitschule színpadára tervezett monumentális, kubusokból épít-
kezô Oidipusz-díszlete (1965) vagy Jean Tinguely különös mecha-
nizmusokat felvonultató, a teret üresen hagyva betöltô tere (1972)
után igazán nagyszabásúnak tûnik Jaume Plensa és a La Fura dels
Baus nevû katalán csoport közös, egy hatalmas, nyíló-csukódó
henger köré szervezôdô terve a Faust elkárhozásához (1999). 

Beszámolóm korántsem teljes, a számosból csupán néhány té-
mát érint. Külön szót érdemelnének a báb- és marionettszínház
határait feszegetô képek és bábuk, Fernand Léger „mechanikus
baletthez” készült rajzai, Moholy-Nagy László radikálisan egysze-
rû, geometrikus vázlatai a Hoffmann meséihez vagy éppen Jean
Dubuffet Coucou Bazar címû elôadásához készített, embernagysá-
gúnál nagyobb, egyszerre két- és háromdimenziós figurái. Az ek-
lektika nem zavar: a tárlat bebizonyítja, hogy az archivált színpadi
jelek képesek termékeny párbeszédbe elegyedni egymással, így meg-
foghatóvá téve az itt és most mûvészetét a kíváncsi utókor számára.

Aleksandra Exter színpadképe a Saloméhoz 
(Moszkvai Kamaraszínház 1917)

Vlagyimir Tatlin színpadképe a Zangezihez  (1923)

Vaszilij Kandinszkij színpadképe egy Muszorgszkij-
elôadáshoz (Friedrich Theater, Dessau, 1928)

természetes a kor képzômûvészeinek és színházi embereinek szo-
ros, alkalomadtán forradalmi jelentôségû együttmûködése.
Adolphe Appia színpadán az aktorok az üres, lépcsôkkel vagy
más plasztikus elemekkel óvatosan tagolt, szinte üres tér sûrûsö-
dési pontjaiként kezdtek mûködni. „Ritmikus terein” vagy az
1922-es Hamlethez készített, majd a négy évvel késôbbi Iphigeneia
Tauriszban díszlettervén nincs egy görbe vonal: széles lépcsôso-
rok, gigantikus oszlopok adnak szenvtelen hátteret a színészi já-
tékhoz. Edward Gordon Craignek a rendezô mindenhatóságáról,
a színház összmûvészeti jellegérôl vallott nézetei pontosan tük-
rözôdnek rajzaiban: egyszerû vonalvezetés, a világítás meghatá-
rozó szerepe, a színész egyéniségének feloldása és eltüntetése
elsôdleges szempont nála. A tér és a beléhelyezett test közötti fe-
szült, nehezen értelmezhetô viszonyra adott – a táncosnôrôl ké-
szített rajzai tanúsága szerint Craig számára is – egyszerre meg-
nyugtató és felkavaró válaszokat Isadora Duncan tevékenysége.
Ahhoz, hogy a színpadi balett újra élettel teljen meg, Duncan


