UTUNK

Schum ann-esi

ROMAN KÉPZŐMŰVÉSZET -

kúlföldi kiállító-termekben
Tájkép kiállítás
Koppenhágában

nyokat szívta m agába, és nem m erült ki
a term észeti szépségek csodálatában, h a
nem egyúttal a hazafias érzésnek, a hazaés népszeretetnek is egyik legbensősége
sebb tolm ácsolója volt. Ennek az eleve
ad o tt
társadalm i-ideológiai m eghatáro
zottságnak legszem betűnőbb m egnyilat
kozása az ember állandó jelenléte a t á j 
ban, a tá ja t alakító, az építő ember kö
vetkezetes
ábrázolása a rom án tájképfestészetben.
Az úgynevezett ipari tá j már e század
első évtizedeiben megjelenik festésze
tünkben.
Ştefan Popescu 1926-ban fe
dezi fel a resicai üzemek és környéke
festői m otívum át s képének az Ipari tá j
címet a d ja . Az ipari központok és bá
nyamedencék sa já to s mondanivalója szá.
mos művészt vonz már ekkor. A m űfaj
igazi virágzása term észetszerűleg csak
a felszabadulás után kezdődik, amikor

íyT int nyitott Ablakon át, úgy nézhet
szomszéd vagy baráti népek életé
be az ember, ha olyan kiállító-terem be
lép,
ahol
külföldi művészek tájképei
függnek a falon és a paravánokon. Nos,
így ism erhetik meg — ezúttal északi ba
rátaink — a román föld szépségeit', kin
cseit, melyeket ú jító értelemmel és szor
galmas kezekkel állít céljainak szolgála
tába a nép.
A szép iránti kivételes érzék évszáza
dok óla csodálatos formákban öltött te s
tet nálunk a népdaloktól, a szőttesektől
és a népi kerám iától a klasszikus és a
jelenkori képr.öművészi alkotásokig. Való
ságos
tájképfestiő
iskola
alakult ki,
amely nemcsak a népművészeti hagyomá-
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a végtelen munkatclcppé fiatalodó ország
bármely pontján valósággal kínálja ma
gát az új téma, a tá j új emberi arca. S
ennek az arcnak sok-sok vonásából vá
ratlanul kerekedik a szemlélő elé az
egész mű, az egész látó h atár szépsége,
lényege.
Az idős M arius Bunescu Építkezés
(1960) című mozgalmas kompozíciója —
a művész palettájának sajáto s harmó
niáiban — manapság gyakran ismétlődé
látképet idéz; épülő városrészt, amelynek
utolsó töm bjei már a gyárak kéményei
hez közelítenek. M. H. Maxy resicai mo
tívumok m onum entalitását ragadta meg.
A lexandru Ciucurencu pedig csillogó szí
nek és fények játékából mintázza meg a
kőolajkutakkal szabdalt ploieşti-i horizont
jellegzetességét. A fekete-tengeri úi Ri
viéra változatos pittoreszkje, számos fia
tal festő mellett, Gheorghe Petra.şcut és
Nicolae Tonitzát ihlette meg, s talán
senki sem m ulasztotta el. hogy a régi
rom antikus, s a most épülő világvárosBukarest hatásos k o n trasztját megfesse
az utókor szám ára. (Jean Al. Steriadi:
Bukaresti latkép a központi csarnokok
kal, N. Dáráscu: Bukaresti utca. Maria
Bănică: A z „ A ugusztus 2 3 “ nyári szín
ház, stb .)
Sajátos íze van azoknak a tájaknak is,
amelyek külföldön barangoló román fes
tők képzeletén szűrődtek át honi mű
vészetünkbe. Velence — más-más költői
vízióként — immár belépett a román mű
vészettörténet lapjai közé Corneliu Baba
és N. Dărăscu vásznain át. Párizs mint
örök és hagyományos motívum bukkan
fel Theodor Pallady, Rudolf SchweitzcrCumpăna és Lucia Crigorescu műveiben.
A „Román tájkép festészet“ elnevezésű
kiállítás nem az első ilven természetű Iáitogatásunk Dániában. Mégis, úgy vél
jük. e gyűjtemény közvetítette minded
dig a legteljesebb és leghatározot'tabb
üzenetet barátainknak a román nép alko
tóm unkájáról. az emberiség jólétéért, bé
kéjéért kifejtett tevékenységéről.
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A budapesti Műcsarnok egyik termében több mint ötven képet állí
tott ki a fiatal bukaresti festő. Covaliu
Brăduţ, aki 7955 óta — amikor is elő
ször tűnt fel az országos kiállításon —
minden jelentős fővárosi tárlaton szere
pel. 1957-cs és 1959-PS egyéni kiállítása
pedig valósággal képzőművészeti ese
ménynek számított. Részt vett a szocia
lista országok művészetének első m oszk
vai biennáléján és számos csoportos ki
állításon Bulgáriában. Csehszlovákiában,
a dem okratikus Németországban, Jugosz
láviában és Finnországban.
M űvészi egyéniségét — gondolati érett
sége és eredeti művészi látása mellett —
tem atikai érdeklődése alakította oly ha
tározottá, ahogyan ezen a kiállításon je 
lentkezik. Abból a nemzedékből való,
amely beleszületett a mi világunkba. így
hát művészetében mindenekelőtt a szocia
lizm us építésének jelenségeire reflektál,
m unkás és kollektivista típusokat fest,
a táiban pedig az építőidének és ipari
létesítm ények festöisége ötlik szemébe.
K ifejező nyelve tömör, összefogott;
rajza, konstrukciója egyaránt az eszmei
mondanivaló, a mű érzelmi atm oszférá
jának minél szintétikusabb közvetítését
szolgálja. Erőteljes színeibe áttetsző tó
nusok játszanak, ami különös harmóniát
kölcsönöz képfelületeinek.
Alexandru Ciucurencu, Erdős I. Pál és
Florica Cordescu egyéni kiállításai után
Covaliu Brăduţ budapesti bemutatkozása
újabb alkalom arra, hogy a két testvéri
nép kölcsönösen megismerje és megbe
csülje egymás művészetét.
JACK BRUTARU

í/ilá g sz e rte megemlékeztek Schumann
' születésének százötvenedik évfordu
lójáról. Halmos György érdemes zongo
raművész önálló esttel adózott a nagy ze
neköltő emlékének a kolozsvári Diákház
nagytermében.
Elsőnek a Wieck Klárának ajánlott
Fisz-moll szonáta csendült fel. A klasszi
kus szonátától sok tekintetben különböző
s a szabad fantázia felé hajló mű több
szörösen teszi próbára az előadót. Az igé
nyes technika, az átfogó értelmezés és
tolmácsolás mellett fenyeget az áradó ér.
zclmesség, a túlzott szubjektivitás veszé
lye. Csapongó fantáziának, viharos lelke
sedésnek végül is úgy kell hatnia, mint
ha az előadó a helyszínen rögtönözné. H al
mos György az első ütemekkel megterem
tette a Schumann-mű sajátos hangulatát,
atm oszféráját, s ezt a mélyen személyes
hangú, önvallomásnak is beillő művet
úgy tudta
megszólaltatni, hogy saját
egyéniségét sehol nem állította előtérbe.
A közvetlen, tipikusan romantikus ze
neköltőt hallottuk a Papillons- (Pillangók-)ban. Az előadás magával ragadó
sodra az irodalmi inspiráeióju táncjele
netek során keresztül a farsang féktelen
vidám ságát sugározta, érzékeltetve a lí
rai, vagy éppenséggel szenvedélyes pilla
natokat is.
A gyermekek játékos mesevilágába ve
zetett a harmadik mű. a Gyermek jelene
tek (K inderszencn). ,,E rövid és csinos
darabok előadásakor a virtuózt természe
tesen el kell felejtened m agadban“ —
írta Schumann Wieck Klárának. A gyer
mekekhez szóló zeneköltő gazdag lelkivi
lágát természetes közvetlenséggel hozta
közel a zongoraművész. Tulajdonképpen
sorra kellene venni a ciklus minden egyes
kis költeményét, a távoli emberekről s
országokról meleg szeretettel mesélő első
számtól, a légies finomsággal megszólal
tatott Almodozás-on keresztül az ünnepé

lyes intonáciőjú,
bensőséges
befejező
számig (A költő szól).
Zenekari hatásokra törekedett Schu
mann Szim fonikus etűdök című m unkájá
ban, mellyel a hangverseny műsora zá
rult. A kölcsönzött tém ára felépített mű
igen nehéz technikai feladatot ró az elő
adóra, miközben követnie kell a zeneköltő
szárnyaló képzeletvilágát, szín- és ritmuskombinációit. A tucatnyi szabad variá
cióban valóban nagy együttesre emlékez
tető hangerőt, színpompát sejtetett a zon
gora egymaga.
Egy rövid hangversenybeszámoló ke
retében természetesen
csak
az elő
adás
legfontosabb
vonásaira
lehet
utalni.
Hosszasan
lehetne
beszélni
az előadó gyöngyöző oktáv játékáról,
mely úgyszólván valamennyi műsoron
levő alkotásban
nagy
szerepet
ka
pott. Ki kellene emelni például a balkéz
magasfokú teljesítm ényét — legyen az
nehéz technikai feladat, mint a nyolca
dik, vagy az utolsó előtti szimfonikus
etűdben, vagy a beszédes recitativó a
szonáta lnterm ezzo-jában, avagy éppen
séggel a mű gerincének, a témának meg
szólaltatása a második etűdben.
S folytathatnám a részletek elősorolását. Példákat idézhetnék a középszólamok, az imitációs foszlányok gondos ki
emelésére, az énekszerű megoldásra, a
kötött (legato) játékra, a zenekari tömör
séget, zenekari színeket idéző pillanatok
ra, a bravúros technikai kivitelezések
re . . . Mindez azonban csak eszköz volt
az előadó kezében, hogy híven, magas
művészi szinten tolm ácsolja a zeneköltő
alkotásaid, az újraalkotás izgalmának he
vében biztonsággal vezesse el hallgatóit
is ezekre a — szavakkal egyébként sá
padtan, szegényesen kifejezhető — csú
csokra.
BENKG ANDRÁS

Játék és valóság
A

közönség képzeletének lángralobbantása nélkül nincs színházi si
ker; a fantáziára pedig kizárólag csak
fantáziával lehet hatni. Sokan úgy vélik,
a gazdag képzelőerő csak bizonyos szín
házi műfajokban: operában, operettekben,
népszínművekben
vagy m esejátékokban
nyilvánulhat meg. V alójában a „prózá
nak“, a legvalószerűbb,
legéletszagúbb
drámának is ugyanannyira lételeme a fan
tázia. Csakhogy a képzelőerőnek itt nem
pazar látványosságokban (regényes je l
mezekben, történelmi, néprajzi érdekessé
gekben), hanem a színész játékának lele
ményességélten kell kifejeződnie.
Mindezt azért kell most felmondanunk,
mert a temesvári Állami M agyar Színház
két idei bem utatója jó és rossz vonatko
zásban is felvetette ezt a kérdést.
Mirodan Cjságirók című darabja új
drámairodalmunk legjobb művei közé ta r
tozik. Minden ízében valószerű, „jól do
kum entált“. szocialista realista alkotás.
Világosan megformált jellemek, határozottí tiszta eszmeiség — hol nyílik itt tér
a fantázia számára?
A színpadi hős olyan, mint az a bi
zonyos agyonemlegetctt úszó jéghegy.
Csa k az a felülete látszik, amelyik részt
vesz a színpadi összeütközésekben. Ám a
néző csak akkor győződhetik mee a szín
padi összeütközés komolyságáról, ha a
színész érzékeltetni tudja az alaknak —
a víz felszíne alatt m aradt jéghegynek
— az egész tömegét, súlyát, ha meg
tudja sejtetni a figurának
„színpadon
túli" életét. Ezt pedig csak olyan mozza
natok életrehívásával
éri el. amelveket
ugyan a szerző nem jelzett, de a jellemábrázolás adataiból a színésznek mintegv
„ki kell kombinálnia".
Az Üjságírók előadásán Szabó Lajos
Cherchest, az „ Ifjú ság i élet“ főszcrkcsz.
tőjét a mindennapok legközvetlenebb élet
helyzeteiben és mégis pátosszal ábrázolt
kommunista típust' azért tudta oly kitü
nően megjeleníteni, mert képzelőcrcjc kö
vetkeztében alakja nem csak a színpadi
cselekményhez szükséges minimális voná.
sokban élt; néhány
gesztusával idézni
tudta a hős életrajzának azt a részét1 is,
amelyről a szerző egy szót sem szólt, de
feltételezte. Volt többek közt egv hümmögós-szerű. megértő, de elszánt mosolya, a
kissé mindig fáradt, de a belefáradást
sosem ismerő szívós ember mosolya, mely
bizonyította, hogy a színész csak akkor
sejtetheti meg figurájának lényegét, ha
fantáziája többet kutat fel róla, mint ami
szükségesnek látszik, vagyis: ha paza
rolni is tud. A fantázia szárnyalásának
mindig a valóság „feleslegesen“, tékoz
lóan sokoldalú ismerete ad ja meg a fel
hajtó erőt. Szabó Károly Tomovici-nak, a
negatív figurának szerepében szintén azértl volt jó, mert az alak elvtelcnségét,
eszményvesztettségét olyan fölényeskedő
zárkózottsággal érzékeltette, mely akarat
lanul is fölkeltette a nézők képzeletét: mi
minden derülhet ki egy ilyen finomkodó
alakról. Az előadás másik két elfogad
ható alakításáról, a Rácz Béláéról és a
Kőfalvi Istvánéról is azért m ondhatjuk,
hogy kielégítettek, még ha színészi esz
közeik néha kezdetlegesek is, mert fan
tázia, azaz ember- és életismerel volt já
tékukban. A darab többi szereplője vi
szont, a színészi kultúra különböző szint
jein ugyan, de mind tartalm atlan volt, s
az együttes többségének fantáziátlansá
gát a rendező (Taub János) jő] megfor
mált elképzelése sem
ellensúlyozhatta.
Nem Ítészéivé Kiss Albert. Szabó János,
vagy Puhala Ernő színtelen-szagtalan
játékáról, illetve játék-hiányáról, s még

olyan jó színészek, mint Balogh Éva és
Makra Lajos sem tudták alak jaik at je 
lentőssé tenni.
Nem azért, m intha nein
játszo ttak volna „ jó l“. Jól já tszo ttak ők,
dc hasonlítottak ahhoz az emberhez, aki
belecsöppent egy olyan társasjáték b a,
amelynek nem ismeri a szabályait, ezt
azonban nem akarja elárulni, és bár min
dent megtesz, amit a jelenlevők elvárnak
tőle, lerí róla, hogy fogalma sincs, mire
megy ki az egész.
A másik előadás, Egon Ranet szovje t író darabja, A tékozló fiú ha
gyományosan felépített, izgalmas és ér
zelmes fordulatokban bővelkedő drám a.
A cselekmény tulajdonképpen idcgícszítö
kémtörténet; olyan a téma, amelynek ak
kor érvényesül igazában a súlya, művészi
jelentősége, ha a szereplők minden tetté
nek és szavának emberi hitelét, a jelle
mek mozgatóit teljesen átérezhetjük. Ez
azonban a bemutatón csak elenyésző mér
tékben sikerült. Nem is az jellem ezte az
előadást, hogy jó közepes és gyenge ala
kításokat láthattunk; ( Fábián Ferenc vi
szonylag
tartalm as jellem rajzot
adott
szilaj individualista figurájáról, a többi
szereplők játékának, elsősorban a Varga
Vilmosénak is voltak jó oldalai, Rappert
Dódi, P éter János és Izsó Johanna azon
ban felületes, néha sablonos játék k al a
darab meséjének pusztán csak izgalniasságát domborították ki) a néző hiány
érzetét főképp az okozta, hogy a sze
replők semmi tápot nem nyú jto ttak fan
táziájának az író által ábrázolt világ
ról. Ezért inkább felületes dclektívhistóriának és melodrámának hatott a cse
lekmény, amely bizonyos elemek módosí
tásával bárhol és bárm ikor lejátszódha
tott volna. Ez a rosszul értelm ezett egye
temesség színtelenné, egysíkúvá teszi az
előadást. Akármilyen
általános érvényű
is mondanivalója — az, hogy a szocia
lista hazafiságnak minden más érzelem
nél nagyobb az ereje — , művészileg erőtlenné válik,
ha nem
egyénítictt, nem
egyedivé tett emberi konkrétumokon ke
resztül nyilatkozik meg. Mert ha nem is
teljesen, de az még rendben van, hogy
a színészeknek nem állt m ódjukban ta 
nulmányozni az észt társadalom történetét
s általában az észt világ jellegzetessé
geit. De az már nincs rendben, hogy
semmit sem tettek azért, hogv legalább
a darabból kielemezhető
vonásokra tá
maszkodva, megéreztessék az író világá
nak sajátos légkörét, egyéniségét. A rea
lista színjátszás megköveteli a mű hajszálfinom elemzését' s az ígv nyert adató,
kát a fantáziának kell a hősök és vilá
guk karakterének m egformálásában össze
foglalnia.
E két előadásban a szereplők nagy ré
szétől elemzésben
is, képzelőerőben is
édeskeveset kaptunk. Reméljük, hogy ezt
csak az a sietség okozta, amellyel e két
daraboti bem utatták; de még ezt tekin
tetbe véve sem m ulaszthatjuk el megem
líteni: az együttes kiegészítése, megerő
sítése halaszthatat/lan feladat.
SZÖCS ISTVÁN
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