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 Qu ad rie n ná lét el ôször 1967-ben rend ez tek Prá -
 gá  ban – a csehsz lov ák dísz let-és jel mez ter vek 
a nagyvi lág ban arato tt si ker e i nek tiszte le té re. 

Az azóta eltelt több mint há rom év ti zedb en a négy -
éven ként meg ren de zett ese mé nyen a be mu ta tott 
dísz let-és jel mez ter vek jól ér zé kel tet ték a vi lág szín -
ház sok szí nû fej lô dés ét. Ezek a se reg szem lék te ret 
bi z to sí tot tak a né met expr esszi o niz mus nak, a hol -
land ta lá lé kony ság nak, az ame ri kai ját é kos ságn ak és 
pá tosz nak, a len gyel képze lô e rô nek, az eur ó pai tra -
dí ci ók ka val kádj á nak és az ázsiai misz ti cizm us nak.  

Bár sorr end ben a ki len ce dik ren dez vény már a kö -
vet kezô évez red fe lé te kint ett, utol só gesz tus ként a 
vissza pil lan tás ra is le het ô sé get adott: igye ke zett szám -
ba venni, mit je len tett edd ig a szín ház a vi lág szá má ra.  

A tech nika leg újabb vív má nya i nak egyre gyor -
su ló be á ram lása a színpadra ugyan ak kor már a jö -
vôt is idéz te, jele z ve a sz í nház to váb bi fe j lô dé sé nek 
út ját. Míg a het ve nes-nyolc va nas évek Qua d  rien -
nál é ja – az ak ko ri kulturális irány í tás elkép ze -
léseinek me gfe le lô en – zárt k iál lí tás me g ren de zé -
sé re tö re ked ett, az idei új jel ké pek kel, új arcu lat -
tal lé pett elô. A szer vez ôk az új prog ram ok kal egy 
sz í nhá zi ünnep meg tere m té sé re tett ek kí sér letet. A 
szín há zi tu datot erô sítô irányz a tok és moz gal mak 
ke rült ek ref lek tor fény be, olya nok, ame lyek egyúttal 
le he tô séget ad tak a kö zöns ég be vo ná sára.  

A kí sé rô prog ra mok, proj ek tek – a La Cam pe ment, 
a LightL ab, a Qu ad ri en ná lé Gyer mek vi lá ga – a leg szé le -
sebb szín há zi kö zöns ég hez sz ól tak, azt a gon  dola tot 
hang sú lyoz va, hogy szín há zat bár hol le  het csi nál ni...  

 
Nem ze tek, íz lé sek, tapa sz ta la tok  

 
pr á gai se regsz em le ren de zôi a dísz le tek és jel me   -
zek se gít sé gé vel a szín ház mûv é sze tét an nak sok -
szí nû sé gében, sok ré tûsé gé ben mu tat ták be a né zô -
nek/ki ál lí tás lá to gat ónak. 

Prá gá ban a szín há zat teremtôk négy éven ként át -
te kintik a kül föl di tö rek vés e ket, fel mér hetik a hazai 
ter més ver seny ké pes sé gét. A nem ze ti sz ek ci ók ban 
öt kon tine ns csak nem öt ven or szá ga mu tatta be az 
utolsó öt év leg jobb dísz let-és jel mez ter ve it. A szek -
ci ók kis stand-do boz kái le he tô sé get adtak sa ját kü -
lön nemzeti be mu ta tók megteremtésére, azon ban 
akad  tak olya nok – Ame rik ai Egye sült Álla mok, 
Hol  land ia, Nagy Brit tan ia, Bra zí lia, Ko rea, Izrael, 
Iz l and –, akik nem vont ak ki ál lí tót e rük köré fa la -
kat, ez zel is jel ké pez ve, hogy nyi tot tak nem csak a 
szom széd ki ál lí tó, ha nem a vi lág felé is. 

Az idei Qu adr i en ná lé f ôsz e rep lôi min den te kin -
tet ben a cse hek voltak. A kész szín pa di mûvek ha -
gyom á nyos tér be li és id ôbe li bem u ta tá sán ak el lent -
mon dá sát – az az, ho gy a te ret be ha tá rol ja a fotó, és 
vi de of el vé tel ôr zi csu pán az idôt – az zal kü szö böl -
ték ki, hogy a Simona Rybáko vá–Simon Cab an al -
kot ó pá ros az öt let tôl megva ló sí tá sig mu tat ta be a 
ter ve zés fo lya ma tát. Min dezt nyolc kor társ ké p zô -
mû vész se gít sé gé vel. Nyolc al ko tás, nyolc fé le elkép -
zelés. Az el lentmo n dá sok és meg fel e lé sek mint egy 
képze let be li labi rin tust al kot va je lez ték: a média 
vi lágá ból nyert ta pasz ta la tok és a klasszi kus szín -
há zi eszközök pá rosí tá sa az al ko tás új sze rû fo lya -
mat át ered mé nyez he ti. Anya gukkal el nyer ték a 
nem  zeti ki ál lí tá sok na gy dí ját, az Arany Tri ga szob -
rocs  kát. A cseh nemz e ti k iál lí tá son be lül pe dig a 
leg jobb jel me zért já ró arany ér met Ja na Pre ko vá fia -
 tal jelm ez ter vezô nyer te el. 

Az au to nóm, ren de zô cent ri kus tö rekv é sek, a já -
ték ter ek és he lyek ke re sése, ki ala kí tá sa jel le mezte 
a bel ga, a feh ér orosz, a brazil, az egyipt o mi, a ka -
nadai, a rom án és a bolg ár ki ál lí tási te rek b emu ta -
tó it is. A spa nyol-ka ta lán ki ál lít ás az utolsó négy év 
le gjel legze te sebb és leg jobb nak ítélt ter ve i vel mu -
tat ko zott be. Az idei Qua d ri en nál én mind két ka -
teg ó ri á ban a sp a nyol te r ve zôk lettek a leg jobbak, a 
gyô zelm et Ja ume Plen sa dísz let ter ve zô és Jo an-Jo -
sep Gul lén jel me zter ve zô: a szép ség re, az egyed i -

„Közös világunk – országok, nemzetek, egyéniségek”



ség  re és mû vé szi ki fe je zésre fek tet ve a hang súlyt a 
bar ce ló nai szín há zi éle tet elev e ní tették fel. Túl nyo -
mó részt szín pa dké pe ket, kép zômû vé sze ti jell e gû 
szín pa di ví zi ókat és je lme ze ket vagy azok fo tó it lát -
hatt uk a jap án, svájci, szlo vén, szl o vák, cip rusi stan -
do kon. Ma ket tek, fe löl töz te tett bá bok, kel lé kek, a 
drá mai te ret, il let ve a ben ne cse lek vô em bert, ka -
rak  tert be muta tó ter vek, a fo tók és di a po rá mák, a 
film- és vi de ove tí té sek a ki ál lí tá sok ha gyom á nyos 
esz köz tárát idéz ték. 

Több ki ál lító kis ebb-na gyobb dísz letk onst ruk -
ci ó val ér ke zett, me lyek kö zül né hány valóságos 
szce nog ráf i ai emlék mû vé vá lt. Az Egyes ült Ál la mok 
ha tal mas föld gömb je The World of Des ign cím mel 
nem cs ak a nem zet kö zil eg is mert Br od way te r ve zô -
ket von ul tat ta fel, han em azo kat is, akik el ôször 
veszn ek részt vi lág ver se nyen. Az iz lan di ki ál lítás 
egy, ez al ka lom ra ké szí tett elô adás „meg tor pant pil -
lan a tát” id éz te élet hû jel me ze i vel.  

A magy ar nem ze ti ki ál lí tás is sa já tos dísz let-
konst ruk ci ó val je lent meg az idei Qu ad ri en ná lén. 
Amb rus Mária tér kom po zí ci ó já ban hel yez ked tek 
el Sza kács Györ gyi jelmezei.  

 
Egyé ni sé gek, tra dí ci ók – a múlt 

 

 A20. szá zad – a má so dik év ez red – vé ge a múlt -
ba va ló viss zapil lan tás és a jö vô be való ki te -
kin tés ide je. Az „Hom ma ge” szek ci ó ban a tö -

re dék szí npad kép ek azo kat az egyé nis é ge ket mu -
tat ták be, akik ha tással vol tak a dísz let- és jel mez -
ter ve zés fej lôd é sé re, s élet mû vükkel be il leszke d tek 
a mû vés zet vi lág tör té ne té be. A cseh ki ál lí tás a két 
vil ág há ború kö zöt ti év ti zed ek egyik leg ki em el ke -
dôbb kor szak át idézte fel Bed rich Fa u ers te in 
(1892–1936) Chr is top her Mar low II. Ed ward cí mû 
drám á já hoz ké szí tett dísz let terv e i vel. A szek ció 
arany ér mét a né met Achim Fr e yer, az 1970-es évek 
vi zu ál is szín há zán ak ki eme l ke dô kép vis e lô jé ka p -
ta; több mint har minc éves élet pá lyá ját váz la tok -
kal, ter  ve k kel és fotó k kal do ku men tál ta. A Sta nislav 
Wyspi ans ki hoz és Ta de usz Kan torhoz kap cso ló dó 
mû vek a 20. szá zad len gyel szín házát kép vis el ték 
az idei Qu ad ri en ná lén. A szlov ák ki áll í tás elegáns 
vör ös bár sony terme Lu di vit Ful la és La dis lav 
Vycho dil nem ze déke, va la mint tanítványaik elôtt 
tiszt el gett. 

Külö n le ges öt let tel je len tek meg idén a kí na i ak, 
a ha gyo má nyos kí nai ope rát a kor társ színház mo -
dern jel mez költe mé nye i vel eg yütt ál lí tot ták ki ál -
lítá suk középpontjába. Az ôsi ope rák at lát vá nyos, 

új kön tös be öl tözt et ték, a mod ern tech no ló gi át a 
törté ne lem szel le mé vel öt vöz ték. A ko reai je lmez -
ter ve zô nô Byu ng Boc Lee ori en tá lis szent éje szép -
sé gév el és fi lo zó fi á já val meg te rem tet te a Kel et misz -
ti kus atm osz fé ráj át. A chi lei Ber nar do Trum per, a 
dá nok Git te Kath, az orosz Da vid Borovskij, a be -
lo rusz Dmit rij Movh ov, az iz rae li Na von Ari eh, a 
ju g oszláv Mi od rag Ta bac ki, a lit ván Ado mas Ja -
covskis, a sv éd Mörk Len nart, a brit Ralph Kol tai 
ki ál lít á sa azt szem lél tette, hogy a vil ág kü lön bö zô 
táj a in kü lön bözô önér tel me zé sek, tra díc i ók és nem -
ze ti sa ját os sá gok váln ak hang sú lyos sá a díszlet- és 
jel mez terv e zés ben.  

Eb ben a szek ci ó ban a ma gyar ki ál lí tók Ma dách 
Im re Az em ber tra gé di á ja cí mû drá mai költe mé -
nyének 117 év es elô adás tö r té ne tét te kin tet ték át. 
Az egy más mel lé ke rü lô, szín rôl-szín re fel so ra kozta -
tott mû al kot á sok az el múlt szá zad so rán ké szült 
kü lön bözô szce ni kai megk ö ze lí tés ek rôl ad tak 
szám ot, nyom on kö vet ve a ma gyar tervezés ön ál -
lós u lá sát és a jel legze tes szín pa di stí lu so kat.  

 
Le Cam pe ment, ava gy a szín ház csin á lás má skép pen 

 

 Az idei prág ai vi lá gki ál lí tás a szín há zi for mák 
meg je le ní tés é re is le het ô sé get adott. A ván -
 dor szí nhá zak korának lég kö rét cseh és fran -

cia köz remû kö dôk a Le Cam pe ment pro jekt bem u -
ta tá sáv al idézt ék fel. Az al kot ók azt a kér dést tet -
ték fel, hogy tíz év múl va is el já runk-e még szín -
ház ba, hogy öröm for rás ként, tár sa dal mi 
je len ség ként, ne ta lán ri tu á lé ként – avagy egé szen 
más képp – él majd tová bb az em be ri ség kul tú ráj -
á nak ôsi for má ja. A Le Campe ment gon do la ta a fran -
ci aor szá gi Renn es ben, a Thé ât re Nat i o nal de Bre -
tagne fesz ti vá lon szü let ett meg. A pro jekt két fô 
szín pa di te re: a La Ba ra que ( A bó dé) és a La Ten te 
(A sát or). A La Ba ra que ka na dai céd rus ból épûlt a 
fran cia or szá gi borfe sz ti vá lok jel leg zetes fa épít mén -
ye. A For man fi v é rek és Voli é re Drom es ko tár su -
la tá nak kö zel há rom ór ás elô adá sát bra vúros ma -
gán számok és kü lön  fé le báb já té kok al kott ák – élô -
ze ne kí sé ret é vel, bor  ral és paca l le ves sel íze sít ve. 
Szom széd ságu k ban a Théâtre du Radeau Ten te 
szín ház egé szen egye d ül ál ló pro duk ciót ad ott elô: 
báb e lô a dást élô ze né vel, tánc mu lat sággal és film -
vet í tés sel François Tanguy rend e zé sé ben. A köve -
t ke zô betérô hely a L’Eb t re sort (Az e lôs zo ba), a vás -
ár bé li kis sá tor, ahol a né zô a szín pa dot öv e zô 
karzaton ta lál ta ma gát, és in nen szem lél het te az elô -
a dást. A vás zon ból épí tett mon gol jur ta a La Yur te 
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Je an Ro che reau me se elô ad á sa i val a gye re kekhez 
szólt. A sza bad té ren lét re  hoz ott szín há zi ün nep 
(Le campe ment) a Le Kan tin   ban, egy ka to nai ka n -
tin ban ka pott te ret. Fô att rak ci óké nt ételk ü lön le -
ges sé ge ket ké szíte t tek és szol  gál ták fel a kü lönbözô 
társu la tok. A ko mé diás sz ín  há zasdi Cseh or szág ban 
má sutt sem szo kat lan. Tö bb szín há zi társ u lat ván -
do rol vá ros ról vá ros ra. Ez a szín házi fo r ma két száz 
év után is – ami kor Prá gá ban még mind össze egy 
fa sz í nhá zi ba rakk vo lt – von zó a né zôk szá mára.  

 
A har ma dik évez red felé  

 

 AQu adri en ná lé konce p ci ó já hoz – út ban a har -
ma dik évez red felé – szervesen kap cso ló dott 
a szín ház épít é sze ti ki ál lí tás, hi szen nem csak 

új szín ház épül e ti ter vekkel, át épí té sek kel jel en tek 
meg a ki ál lí tók, ha nem az ideá lis, a meg nem va ló -
sí tott ter vek, „ál mok” is he lyet kapt ak. Több nyi re 
az új épít ke zé si anyag ok és a hagy o má nyo kon ala -
puló mo dern stí lu sok ér vény e sü lé sére fek tet ték a 
hang súlyt. A ma gyar ki állí tók a bu da pes ti Nem ze -
ti Szín ház fel építé sé re ki írt pá lyá zato kat vet ték 
sorra, és mun ká ju kat e lis me rô dip lo má val ju tal -
maz ták. Az Egy évsz á zad négy pá lyáz a ta cí mû ki ál -
lí tás a leg utób bi pá lyá zat dí ja zott ter ve i nek mo dell -
jei mel lett száz tab ló se gít ség é vel te kinte t te át az 
1913-ban, az 1965-ben, az 1989-ben és az 1997-
ben ér té kelt épí té sze ti pály á za tok tör té ne tét. A ki -
ál lít ást Var ga Mi hály épí tész, sz í nház tech ni kus ren -
dez te. A ka te gó ria ara nyér mét a szá zad for du lón fe -
lépült szín há zak reko nst ruk ci ós ter ve i vel a bra zil 
ki ál lí tók nyer ték el. 

 
A Qu adr i en ná lé gyer mek vi lága  

 

 APQ’99 prog ram ja i ba mer é szen be vont ák a leg -
ki seb be ket. Az ál tal á nos isk o lá sok, gimn a zis -
ták egész ta név ben ké szül tek a Qud ri enná lé -

ra. Jel mez e ket, ma sz ko kat, ke llé ke ket, ci pô dob o -
zos dísz let terv e ket áll í tot tak ki. A szer ve zôk és a 

gye rek kö zön ség tö ké lete sen me gér tet te egy má st. 
Azok a gyere kek, akik a szemlén most részt vet tek, 
tíz-ti zen öt év múl va szín házba já ró né zôk ké vál -
nak. Az im már fel nôtt gye re kek elhozzák majd a 
szín ház ba sa ját gye re ke i ket, és azok néhány év re rá 
sa ját utódaikat… kul tu rálta bb és mû vel tebb nem -
ze dék et ne vel ve fel. Ta lán na i van, ta lán utóp isz ti -
kus an küzd ma a szín ház a leg ki sebb néz ô ért, a 
jövô ért, fel tét e le zi, hogy a mû vé sze tek nek kö -
szönhe tô en a gye re kek bôl a ma i nál érzé ke nyeb ben, 
mé lyeb ben gon dolk o dó és to le rán sab ban cse lek vô 
fel nôt tek válhatnak.  

 
Fény la bo rat ó ri um,  

avagy ahol a dol gok ma guk tól is be ér nek 
 

 A ‘Fényl a bo ra tór i um’ (LightL ab) – nem csak a 
csúcs tech no ló gia be mu ta tó ja, a kez det és a 
vég, a nagy ta lál mán yok és a vé gte len fan táz -

ia ta lál ko zó he lye.  
A Li ght Lab az zal a szánd ék kal jött lét re, hogy a 

Qu ad rie n ná lén a vi lág kü lön bözô pont jai ról össze -
ser eg lett fô isk o lá sok és fiatalok kor sze rû mû he lye 
le gyen, a szín há zi szak ma szá mára pe dig le he tô sé -
get nyûjt son a vi lág í tás-, a ve tí tés- és a hang tech -
ni ka leg újabb vív má nya i nak meg is me rés é re. Az idei 
Light Lab be mu tat ta az au ten ti kus szí nhá zi tér – 
gyá rak, kas tély ok, paj ták – könnyen össze sze rel -
hetô tech ni ká ját és a fény-de sign kor sze rû sí té sét, 
an nak mo bil le he tô ség e it. Fény Ke let-Eu ró pá nak 
cím mel el ôször 1995-ben a Mo ving Acade my for 
Per for ming Ar ts el ne ve zésû ho l land al a pít vány se -
gít sé gé vel sz er vez tek has on ló típ u sú ren dez vényt. 

A fô isk o lá sok szek ci ója – ver se nyen kív ül – az 
okta tá si in tézmé nyek növ en dé kein ek munká it mu -
tat ta be. A részt ve vô or szá gok szín há zi éle tére jel -
lem zô leg kü lönb ö zôbb ten den ci ák je lez ték, hogy 
a jö vô szce ni kus nem ze dé ke je len van, és vár ja az 
el kö vet kezô meg pró bál ta tás o kat.  

 
Hu szár Sylvia
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