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A Filmszínészek Stúdió
Szín háza Moszkvában

A filmgyár a Szovjetunióban is hagyo-
mányosan alkalmazkodik a színházhoz.
Kivéve Moszkvában, a Vorovszkij utca
33-ban. Itt ugyanis fordított a dolgok
logikája: ebben az épületben működik a
Filmszínészek Stúdió Színháza. A más-
napi előadás szereposztása felől érdek-
lődtem, s A. N. Anoscsenko igazgató
legnagyobb meglepetésemre azt felelte:
„Nem tudom. Ez attól függ: ki nem forgat
éppen." Leonyid Iszakovics Bocsaver, aki
rendező, főügyelő, színészegyeztető és sok
minden más együttvéve a társulatnál, még
hozzáteszi: manapság nálunk még a
hármas-négyes szereposztás is kevésnek
bizonyul, a MOSZFILM Stúdió művészeti
tanácsa azon a véleményen van, hogy akár
ötös-hatos szerep-osztást is csinálhatnánk
az egyes darabokhoz.

A Filmszínészek Stúdió Színházának
összesen 287 tagja van. Az előcsarnokban
a MOSZFILM Stúdió világszerte ismert
művészeinek, azaz a társulat tagjainak
kifüggesztett fényképe fogad. Olyanoké,
mint amilyen a Velencében Volpi-kupát
nyert kazah származású Natalja Arinba-
szerova, Natalja Bondarcsuk, Oleg Vidov,
Zsanna Bolotova, Vlagyimir Ivasov,
Zinajda Kirijenko, Irina Szkobceva,
Nonna Mordjukova, Borisz Andrejev,
Tatjana Szamoljova, Ljudmila Szaveljeva,
Tamara Szjomina, Ljudmila Gurcsenko,
Oleg Sztrizsenov. A színházat, amelynek
nézőtere körülbelül 900 személyes és
önálló estek, irodalmi műsorok, dalestek
számára egy kis teremmel is rendelkezik,
1940-ben alapították. A művészeti irányító
az a Grigorij Rosalj filmrendező volt, aki
máig is dolgozik a társulattal. A legutóbb
például Osztrovszkij drámáját a Vihart
rendezte Vera Sztrojevával közösen. A
művészeti vezetést 1948-ban Szergej
Geraszimov és Mihail Romm vette át,
mindketten a Filmművészeti Főiskola
tanárai. Ebben az időben a színpad afféle
filmkísérleti műhely szerepét töltötte be.
Itt került először színre Fagyejev: A z ifjú
gárda című regényének dramatizált
változata vagy Csehov nyomán A léha
asszonyból készült színdarab, Szergej
Geraszimov,

legendája és Cole Porter musicalje, a
Csókolj meg, Katám ! - valamint mai szovjet
szerzők művei. Itt láttam pár esztendeje
Arbuzov Tányáját, a címszerepben Tatjana
Szamoljovával, Szergej Geraszimov friss
stílusú, modern dramatizálásában és
rendezésében Stendhal Vörös és feketéjét.
Mme Renal alakját a Csendes Don
filmváltozatából ismert drámai hősnő,
Zinajda Kirijenko játszotta. „Váltótársa"
Natalja Fatyejeva és Natalja Bondarcsuk
volt.

Hetente ötször játszanak, vasárnap két
előadás van, az iskolai szünetekben külön
diákelőadás. Évadzárás után, nyár
folyamán többnyire Leningrádban, Har-
kovban, Cseljabinszkban és a Krím
félszigeten „tájolnak". Felléptek kül-földön
is; s a vendégjátékok - filmszínészekről
lévén szó - mintegy a szovjet filmművészet
közvetlen propagandáját is jelentik.

A Filmszínészek Stúdió Színháza való-
ban műhelye a MOSZFILM Stúdióhoz
szerződött színészeknek. Ahogy a Kő-virág
és a Szibériai rapszódia hajdan
Magyarországon is rendkívül népszerű
hőse, Vlagyimir Druzsnyikov elmondotta:
lehetőséget nyújt arra, hogy a színész két
filmforgatás közötti szünetben „tréningben
legyen". A rendszeres fellépése-ken kívül
ezt a célt szolgálja a színházon belül
működő továbbképző foglalkozások egész
sora: énekóra, tánc, színpadi
mozgásgyakorlat. A társulat ugyanis a
legkülönbözőbb képzettségű tagokból

Szimonov Orosz emberek című darabja a Filmszínészek Stúdió Színházában

illetve Szamszon Szamszonov rendezésé-
ben. A próbákon alakult ki, formálódott a
koncepció, az egyes figurák jelleme, itt
váltak életteljessé a konfliktusok,
csiszolódtak a jelenetek, hogy utóbb
felvevőgép előtt kevesebb beállítást
kelljen ismételni. Sok haszna volt tehát a
filmes gyakorlat szempontjából e
korszaknak, ám a társulat mégis hős-
kornak tekinti ezt a szakaszt, és 1957-től
számítja a színház történetét. Azóta olyan
neves alkotók is dolgoztak itt vendégként,
mint Anatolij Efrosz, Borisz Babocskin,
Ruben Szimonov, Nyikolaj Plotnyikov.

Ha művészi hatását nézzük, a Film-
színészek Stúdió Színháza sohasem töltött
be meghatározó szerepet a szovjet
színházművészetben, mint a Művész
Színház, a Kis Színház vagy a hatvanas
évektől a Szovremennyik, a Taganka,
legutóbb pedig a Malaja Bronnaja, s Mark
Zaharov átszerződését követően a
Komszomol. De kétségtelenül egyik
érdekes színfoltja Moszkva szüntelenül
változó színházi életének.

A társulat évente két premiert tart, s
mégis rendkívül széles a repertoárja.
Műsorán szerepel például Lope de Vega
egyik megzenésített vígjátéka, Bulga-
kovtól az Iván a rettentő, Gorkij Barbárok-
ja, Osztrovszkij klasszikus műve a Vihar,
Szimonov háborús tematikájú korrajza az
Orosz emberek, melyet nálunk a
felszabadulás után játszottak, Maeterlinck
Szent Antal csodája című színpadi



tevődik össze. Vannak olyanok, akik
balettiskolát végeztek, egyesek más szín-
házakból kerültek át kellő rutinnal, de a
más-más stíluson nevelődve. Egyesek
Színművészeti Intézetben szereztek dip-
lomát, mások a Filmművészeti Főiskola
hallgatói voltak, s olyanok is akadnak,
akik diploma nélkül, felvevőgép előtt
váltak művésszé.

Nincsen könnyű dolga a rendezőnek, ha
eredeti koncepcióját meg akarja őrizni,
hiszen egy-egy előadás hangsúlya a
többszörös szereplőváltozások során újra
meg újra módosul. Ugyanazt a szerepet
mondjuk a Viharban másként játssza
Zinajda Kirijenko, mint Tatjana
Szamoljova. Ez megköveteli, hogy a
partnerek is alkalmazkodjanak a felfogás
módosulásához, hiszen a többszörös
szereposztás a forgatások szeszélye szerint
úgy keveredik, akár osztáskor a kártya.

Az is megesik, hogy a próbán a belépő
színészt filmfelvétel miatt - csak egy szék
helyettesíti, s a rendező vele külön
korrepetál. A filmszínész azonban épp
mestersége szokástörvényei alapján
nagyobb biztonságérzettel rendelkezik,
mint a csak színházhoz szokott művész,
hiszen minden egyes filmnél szinte új
közegben kell tudása maximumát
nyújtania.

A Filmszínészek Stúdió Színháza a
fiataloknak biztonságot ad, hozzásegíti
őket ahhoz, hogy teljes emberi sorsot
fejlődésében éljenek át, nemcsak úgy-
nevezett snittekben, vagyis egymástól
szeszélyesen elkülönülő beállításokban.
Az idősebbeknek, akik kissé „kimentek a
divatból" megadja a szereplés, a közön-
séggel való találkozás közvetlen élményét.
A középnemzedék egyik legsokoldalúbb
tehetségének, Ljudmila Gurcsenkónak, aki
a Szovremennyik tagja volt korábban,
például lehetővé tette, hogy tehetségét
amerikai musicalben, a Csókolj meg,
Katámban is bizonyítsa.

E színháznak van egy sajátos előnye: a
szerepválasztás szabad lehetősége. A
repertoáron belül ugyanis nemcsak a
rendező dönt, de joga van minden szí-
nésznek a felsőbb irányítást gyakorló
MOSZFILM művészeti tanácsához for-
dulni azzal, hogy ezt vagy azt a szerepet
szeretné eljátszani. Kérését megvizsgálják,
s vagy elfogadják, vagy elutasítják.
Nemcsak a többszörös szereposztás, de ez
a módszer is biztosítja a színész-
foglalkoztatást, növeli a játékkedvet,
javítja a színészek közérzetét.

NYIKOLAJ ZSEGIN

A szovjet színház ünnepe

Jubileumi műsortervek Október
hatvanadik évfordulójára

Most, amikor e jegyzeteket írom, a
Szovjetunióban azokat a darabokat pró-
bálják, amelyek ősszel, a Nagy Október
hatvanadik évfordulója alkalmából ke-
rülnek a közönség színe elé. Az előadá-
sokról természetesen még korai lenne
véleményt alkotnunk, de ami a darabokat
illeti, már teljes joggal beszélhetünk egy
sor új, érdekes alkotásról, új szín-
darabírókról, a jubileumi év debütálóiról.

Ismerkedjünk meg röviden mi is velük, a
jubileumi év néhány darabján keresztül.

A leningrádi Alekszandr Kurgatnikov
darabjának színre vitelére a Kis Színház
vállalkozott. A szerző foglalkozását te-
kintve mérnök, és lehet, hogy ez pre-
desztinálta művének problematikáját.
Darabjának, a Bűnnek cselekménye egy
tervező-kutató intézetben játszódik és a
feladatok, a munka problémái jelentős
helyet foglalnak el művében. Ily módon
Kurgatnikov folytatja az utóbbi években
nálunk olyannyira elterjedt „termelési
dráma" hagyományait. Azonban a
termelésben megtalálható emberi
viszonyulások mögött erkölcsi viszonyu-
lások állnak, s ezek mindennél jobban
foglalkoztatják a fiatal írót. A gázvezeték
építésénél bekövetkezett robbanás új
vonásokat világított meg az addig jónak
vélt kollektívában, és láthatóvá vált
egyesek gyávasága, személyes érdekek-
kel való törődése, demagógiája, és mások
eddig rejtett, észrevétlen nemeslelkűsége,
erkölcsi ereje. És bár a darabban nincsen
konkrét bűnös, mindenki felelős a
történtekért. A fiatal író rámutat arra, hogy
az önmagunkhoz, a saját lel-
kiismeretünkhöz való erkölcsi viszonyu-
lásunk befolyásolja a dolgok menetét és
meghatározza annak sikerét, s ily módon
elszakíthatatlanul kötődik a haladás és az
eredményesség fogalmaihoz.

Az utóbbi évek „termelési darabjait"
olvasva egy közös vonást fedezhetünk fel
bennük, mindannyian polemizálnak
Ignatyij Dvoreckij A z idegen című darab-
jával, amely az első ilyen jellegű mű volt,
s mint ismeretes, irányzatot terem-tett.

A. Sztavickij Hétköznapi atomlovagok,
című darabja, amellyel a moszkvai
Moszszovjet Színház készül a hatvanadik
évfordulóra, sajátosan folytatja ezt a rej-
tett polémiát. Főhőse egy atomerőmű
pártbizottságának titkára, ellenpólusa a
tudományos-technikai forradalom „te-
vékeny ember" típusának, amely néhány
évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy igen
szilárdan tartja magát színpadjainkon.

A tudományos-technikai haladást nem
lehet bármilyen áron előbbre vinni - állítja
Sztavickij darabjának hőse - a technikai
haladás a mi társadalmunkban el-
választhatatlan az erkölcsi szinttől, és egy
kollektívában sem szolgálhat mentségül a
tudományos-technikai haladás érdekeire
való hivatkozás, ha ugyanakkor megsértik
a szocialista demokráciát, ha nem tartják
tiszteletben az emberi személyiséget. A
darabban szóhoz jutó aggodalom arra
figyelmeztet, hogy a tudományos-
technikai forradalom korszakának tevé-
kenység-ideálja gyakran magával hozta az
erkölcsi érzéketlenséget, a személyiség
elszegényedését. A gyorsaság új
romantikája, az emberi tevékenység új,
rohanó ritmusa nem egyszer az érzelmek
fejletlenségét, a személyiség alacsony
erkölcsi szintjét is jelenti. Érdekes, hogy a
darab újszerű hőse, Novikov pártszervező
nem egyszerűen egy szeretetre méltó,
kedves romantikus lélek, aki bátran
szembeszáll az ellenséggel (ilyen hőssel
már korábban is találkozhattunk), ő érett
politikus, aki jól ismeri a tervezés erejét,
okos taktikus, aki meg van győződve
arról, hogy e tulajdonságok nélkül nem
lehet győzni.

Az új „termelési darabokról" szólva,
amelyek változatlanul kivívják a közön-
ség érdeklődését, nem hagyhatjuk említés
nélkül Anatolij Antohin A z örökös fagy
című művét. Bár a moszkvai szerző még
igen fiatal, mindössze huszonnyolc éves,
de ez már nem az első darabja. Az örökös
fagy az északi út építőiről szól. A jellem
szilárdságát kemény próbára te-vő északi
táj nehéz körülményei között jobban
megismerni az embert, mindazt a jót, ami
eddig benne titkon szunnyadt, és mindazt
a rosszat, amit talán más körülmények
között könnyebb lett volna rejtve tartani.
A fiatal szerző érdekes problémát állít
elénk, mindenekelőtt az emberi
tevékenység szférájában vizsgálva a
zárkózott, mélyen érző, a barátság és
hűség értékét jól ismerő, bajban segí-
tőkész hőseit.

Elkalandozva kissé az évforduló témá-
jától, szeretném megjegyezni, hogy az


