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Színházi dialógus

A Nyugat számára a rendszerváltásig elszigetelt kelet-közép-európai országok diktatúrában
csiszolódott, metaforikus színjátszása újdonság. Azok a szakemberek, akik
elkötelezettséget éreztek az effajta színház iránt, 1990-ben letették a párizsi Académie
Expérimentale des Théâtres (a Színházi Kísérletek Akadémiája) alapjait. Miután teljesítette
feladatát, vagyis a keleti színházak legjobbjai ismertté váltak a kontinens nyugati felén, mi
több, fölzárkóztak ottani társaik mellé – idén tavasszal bezárta kapuit a nagy hírű
akadémiai intézmény.
Michelle Kokosowski, az akadémia alapítója és igazgatója és Georges Banu román
származású színikritikus, a sorbonne-i egyetem professzora, az intézmény művészeti
igazgatója kitartó munkával fórumot teremtett a keleti és nyugati színházi szakemberek
dialógusa számára. Szimpóziumok, nagy- mesterek vezette workshopok sorát szervezték
meg, és közös, nemzetközi színházi produkciók létrehozatalát tették lehetővé \atal
színészek és rendezők számára, akiknek 1989 után ez kedvező alkalmat kínált a nyugati
színházi életbe való bekapcsolódásra. A nyugati színházi közeg számára pedig lehetőséget
nyújtottak az amúgy neves keleti alkotók műveinek megismertetésére.
Georges Banu a tavaly októberben tartott, első wroclawi „Dialog” (Dialógus) elnevezésű
fesztiválon kifejtette, hogy ez a párbeszéd ma már jóval szélesebb kulturális és földrajzi
térségben zajlik a hagyományos Nyugat és Kelet között. A találkozóknak jelentős szerepe
volt a francia közönség „előkészítésében” is, abban, hogy befogadja a „keleti” színművészet
élenjáróinak (például Nekrosius, Anatolij Vasziljev, Nagy József) színházi ars poeticáját.
Ebben nagy szerepet játszottak az Alternatives Théâtrales (Színházi alternatívák) című
periodikus kiadványokban megjelent publikációk is. Az avignoni fesztiválról szóló, 64. kötet
egyebek közt a 2000. évi tapasztalatokat taglalja.
Az akadémia utolsó nagy vállalkozása a Les Armes de la Poésie (A költészet fegyvere) a
moszkvai, illetve a világszínházi olimpián valósult meg, ahol a XX. századi nyugati szerzők
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darabjait német, francia, horvát és kolumbiai rendezők állították színpadra, négy orosz
stúdió színészeivel. A vendégül hívott francia, német és olasz kritikusok, színészek
részvételével tartott viták elősegítették az Oroszországban kevésbé ismert művek
befogadását. (Pasolini: Disznóól, Genet: Szigorú felügyelet, Koltes: Nyugati kikötő, Heiner-
Müller: Hamlet-machine).
A záróünnepségen a nézőteret körülvették azoknak a mestereknek a portréi, akik szellemi
patrónusai voltak az akadémiának: Giorgio Strehler, Tadeusz Kantor, Heiner Müller, Ariane
Mnouchkine, Peter Brook, Jerzy Grotowski, Anatolij Vasziljev, Jacques Lassalle. Az
előcsarnokban eladással egybekötött színházi könyvkiállítást rendeztek az akadémia
tizenkét esztendős dokumentációjának szemléltetésére. Az archívum, a maga
felbecsülhetetlen értékű video- és magnófelvételeivel, fotóival stb. az Oktatásügyi
Minisztériumhoz került. A „búcsúprogram” során meghallgathattuk Peter Stein, Jan Fabre,
Marc Fumaroli és mások elméleti rejexióit a kortárs színházról, és bepillanthattunk a \atal
színészek laboratóriumi és stúdiómunkájába. Bemutatták az Eric Lacascade által
előkészített Platonov-előadás töredékeit (Nekrosius vezetésével), a Yannis Kokkos rendezte
Antigonét a nagyszerű \atal tragikával, Lidia Konioudou-val a címszerepben, és a Pour un
salut (Üdvözlet) című etűdöt Nagy József koreográ\ájában, amelyet Michelle
Kokosowskinak szánt. Az akadémia működéséről kiadott kötet (CD-ROM kíséretében)
nemcsak méltató cikkeket, visszaemlékezéseket és a Michelle Kokosowskihoz írt elismerő
leveleket tartalmazza, hanem annak a sikeres színházi kísérletnek a dokumentumául is
szolgál, amely méltón zárja a XX. századi színházi élet utolsó évtizedét.
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