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Pusztai Péter fotógrafikája
A szerk. megj.: Pusztai Péter bemutatása kivételes az Ághegyben,
mert csak annyiban tartozik a skandináviai magyar alkotók közé, hogy
folyóiratunk művészeti tanácsadója.
Ugyancsak ilyen szempontból kapott helyett ebben a számunkban
( 3307. oldal) Sütő Zsolt fotóművészeti munkásságának bemutatása is,
hiszen ő az, aki kiadványunk jelenlétét rendszergazdaként biztosítja a
világhálón.
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hogy addig hámozza a szöveget, míg a szóözön helyett a lényeg marad
meg.
K. B.: – Úgy látszott, hogy a Kristin Lavransdatter megnyitotta
előtted Norvégia minden kapuját. De nem ez történt.
L. U.: – Nem. Az utolsó szerepem az An-Magritt volt 1969-ben, és
a Kristin Lavransdatter óta Norvégiában nem kaptam rendezői felkérést
sem. Erre a filmre én ajánlkoztam. Volt sok elképzelésem, de egyik sem
valósult meg. A komolytalan ajánlatokat pedig mind visszautasítottam,
mert úgy éreztem, visszaélnek a nevemmel.
K. B.: – Felháborít a dolog?
L. U.: – Igen, egy kicsit. Nem kezdek el zokogni, de érzem, hogy
elönt a méreg. Ilyenkor elmegy a hangom. Egyszer egy dokumentumfilmet forgattunk, és a hangmérnök a lakásomban elmondta, mennyire
örül, hogy találkozhat velem, és hogy mennyire csodál: „Köszönöm
hogy eljöhettem, és ezt elmondhattam, mert ön olyan szépen tud beszélni az életről.” Az interjú alatt az operatőrrel a nappaliban voltam, a
hangmérnök a konyhában készítette a hangfelvételt. A hangmérnök
minden befejezett rész után bejött hozzánk, és elismételte: ”Örülök,
nagyon örülök, hogy a konyhában hallgathatom a gyönyörű hangját.”
Ekkor hirtelen a filmezésre terelődött a szó; hogy miért nem készítek
filmet itthon, Norvégiában. Nem kezdtem el sírni, de éktelenül dühös
lettem. Megbántottak, és én sajnáltam magam. Arról is beszéltem, hogy
ebben az országban állandóan meg kell alázkodnom. A végén bejött
a technikus, és azt mondta: „Teljesen más a hangja. Ilyen is tud lenni?
Nem ismerek önre.” Ekkor már nem örült nekem túlságosan. Megtanultam, hogy az indulat sokat árt nekem. Egészen kicsire zsugorodom tőle.
Kritikus leszek, és eluralkodnak rajtam az ostoba érzelmek, ahelyett,
hogy azt gondolnám: „Hát aztán. Nem én vagyok az első norvég művész, aki nem kap itthon munkát.” De ezért nem fogok megváltozni.
Ezentúl nem dühöngök, és nem hagyom, hogy elmenjen a hangom.
Liv írja: „Az arcomra ráncokat szántott az idő, de a lelkemen nincs
gyűrődés. Ha dalolva kel fel a nap, nincs bennem keserűség. Az unokámnak nem mesélek a daloló napról, de amikor bevisszük a kiságyát a
szobámba, tudom, hogy tudja. Nem kellenek hozzá szavak.
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Ketil Bjørnstad: Liv Ullmann életvonalai

Az idők folyamán David Andrews készítette Liv Ullmannal a legtöbb interjút. „Csodálatos dolog lehetne a film. Nagy kár, hogy egyfajta
szórakoztató műfajjá fejlődött, melyet pop-corn és cola light mellett
fogyaszt a közönség. A film ennél sokkal több.” Valóban, Liv Ullmann
a filmet színészként is, rendezőként is komolyan vette. Lássuk, mit
mondanak róla azok, akik nálam jobban ismerik.
Erland Josephson: „Liv nem fél az érzelmektől. A szentimentális és
pozitív érzéseket bátran és nagy erővel kezeli. Nincs szüksége keserű és
rosszul végződő történetekre ahhoz, hogy bátorságát bizonyítsa. Liv
életigenléséből meríti bátorságát.”
Jesper Christensen: „Liv szerelmet alkot. Szeretnie kell az embereket, de legalább a színészeket. Erre nyakamat teszem. El tudja velük
hitetni, hogy zseniálisak, gyönyörűek, kívánatosak és fantasztikus teljesítményt nyújtanak. És ki nem szeret ilyen fényben sütkérezni? Ritkán –
vagy talán sohasem – vett körül annyi szeretet, mint Liv közelében.
Rendkívül erősen összpontosít az alkotómunkára. Te vagy számára a
világon a legjobb. Ilyen rendezővel dolgozni nem vezet feltétlenül személyes csúcsteljesítményhez, de erősen hajt a megfelelni vágyás – megfelelni Liv elvárásainak.”
Elie Wiesel: „Úgy gondolom, századunk emberei bizonyos értelemben mind menekültek. Mert mindnyájan számtalan határt lépünk át.
Van, aki érti – van, aki nem. Liv – színészként és íróként egyaránt –
értelmiségi menekült. Szüntelenül változtatja a helyét. Mesék, emberek,
képek, szerepek, fejezetek között vándorol. Az emberek néha elképzelt,
néha valóságos lények. Tudja, hogyan lehet közöttük az összekötő – a
mindnyájukat összekötő híd.”
Néhány óra múlva átmegyek a Ritz Carltonba. Liv lejön értem a
hallba. Látom rajta, hogy sok gondolat kavarog a fejében. Még mindig
nem biztos a dolgában – adott-e elég anyagot a könyv megírásához.
Keresi a kimondatlan vagy talán észre nem vett szavakat, amelyeket
nem szabad kihagyni.
Ketil Bjørnstad (K. B.): – Magad mondtad, hogy nem kell mindent
leírni.
Liv Ullmann L.U.): – Igazad van. Ingmarnál mindig csodáltam,
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Pusztai Péter
A dobkályha
emlékezik
Ezzel a címmel jelent meg először a Korunkban egy kis rajzom,
ezelőtt harmincöt évvel. Egy szegényes dobkályha, fölötte halak úszkáltak a levegőben. Most én emlékezem. Fölöttem úszkálnak az emlékek, a kifogott és elúszott halaim.
Fiatalon beleszippantasz a levegőbe, szétnézel, mi a teendőd ebben
a világban. A minták már megszülettek régebben, csak össze kell raknod őket úgy, ahogy még nem rakta senki össze előtted. Ebben a kollázs-montázs világban, miután minden „találóan” összeállt, azt mondod
erre, hogy ez vagyok én, így alakította alkotásaimat a történelem.
Furcsa módon a szabadság hiánya növelte munkáink értékét, mert
„termékeinket” garantálta a cenzúra, tehetségünk nem volt magántulajdon – s szinte azt mondhatni, hogy a műveink a közös alkotás eredményei voltak. Apró-cseprő stíluskihágások vitézségnek számítottak, s
mindenki örült neki, még azok is, akik tiltották. Alig döglöttek meg a
diktatúrák, máris megjelent a világháló s vele együtt az új cenzor, más
néven a moderátor, s egy újfajta titkárnő, akiből grafikus lett. Nem
emésztette a kételkedés és a profi mámora. Eltűnt a betűmetsző, a fotográfus mestersége, mert ugye itt a technológia legújabb giccse: a
telefon, amivel lehet írni és fényképezni.
Most itt állok, mint a legyőzött a komédiában, kissé meghűlve,
franciául pudique (szemérmesen) szólva: mi vagyunk az a generáció,
amely még emlékezik a festék szagára, de a számítógép minden pixelét
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becsüli. A jövőben a magamfajta dobkályhát sokmegabájtos memóriával szerelik majd fel, amire az érzelmek letölthetők lesznek. Csak
igény legyen rá.
CURRICULUM VITAE
Hétgyermekes székely család legnagyobbjaként születtem
Szárazajtán, 1947. január 21-én. Egy éves koromban szüleim
Középajtára költöztek, ahol elemi iskoláimat kezdtem, folytattam
Nagyajtán, Beder Tibor kiváló történelemtanárom nevelő segítségével.
Ilyenformán nyugodtan nevezhetem magam három ajtainak.
Középiskolai tanulmányaim Marosvásárhelyen végeztem. Nagy
Pál grafikus és kitűnő pedagógus kedvence voltam, megtanított járatlan utakat keresni úgy a művészetben, mint az életben.
1968-ban, a prágai események alatt katonaszolgálatra köteleztek, durva hónapokat töltöttem tankos határvédőként Románia déli részén.
Hétnapos szabadságom alatt felvételiztem a bukaresti Szépművészeti
Akadémián, gyatra román tudásom ellenére elsőnek jutottam be. Mesterem Kazár László volt.
Vakációim Középajtán töltöttem, mint terelőjuhász, így könnyítvén szüleim terhét testvéreim eltartásában. Hatéves tanulmányaim
alatt, a Bukarestben megjelenő magyar ifjúsági lapnál dolgoztam grafikusként, fotóriporterként, és művészeti szerkesztőként 1981-ig. Ebben az időben illusztráltam azt a magyar Ábécéskönyvet, amelyet húsz
esztendeig használhattak a pedagógusok. Már egyetemista koromban
tagja voltam a Romániai Képzőművészek Szövetségének és a Fotóművészek Uniójának. Ilyenformán lehetőségem nyílt, hogy még a
Ceausescu diktatúra idején külföldi kiállításokon vegyek részt. Sajnos
az ára borsos volt, koholt vádak alapján feljelentettek, s nálunk gyakori házkutatást végzett a titkos rendőrség. Egy tusnádi barátom látogatása alkalmával letartóztattak és véresre vertek.
1977-ben, Bukarest központjában nyílt kiállításom, amelyet
bezáratott az akkori kultúrminiszter. Ennek ellenére a Képzőművészek
Szövetsége az év legjobb grafikai kiállításának tartotta, amiért a legmagasabb díjat kaptam. 1980-ban, a belgiumi nagykövetség meghívá-
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Ketil Bjørnstad:

Liv Ullmann életvonalai
Ford.ította: A. Dobos Éva
Madách-Posonium, 2006, norvég kiadás: Livslinjer,
Aschehoug Forlag, 2005

„Öregnek lenni nem jó – de az idős
kornak számos szépsége van. Békésebb az életed. Nyugodtabban hozod meg döntéseidet – nem annyira
fontos, mit mondanak, vagy mit
gondolnak mások. Néha kevesebb a
gondod, mint fiatalkorodban.
Jól esik, hogy elcsendesedett körülöttem az élet. Szeretem ezt a nyugalmat. Több körülöttem a tér,
amelyben önmagam lehetek – nemcsak mások tükre.”
Liv Ullmann
Ismét szünetet tartunk. Ez az utolsó pihenőnk itt Miamiban. Átszelem az úttestet, bemegyek a szállodába. Kint verőfényes napsütés és
erős szél. A portán szokás szerint hideg van. Szerencsére nem a felebarátom van szolgálatban. Rendelek egy tál salátát, és lapozni kezdem az
új paksamétát, amit Livtől kaptam. A saját írások, interjúk és egyéb
szövegek között hirtelen ráakadok a David Andrews amerikai újságírónak mondott szövegére.
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- Hogy néz ki a falon az a két agancs? Túl közel vannak egymáshoz,
csináljatok vele valamit! Nézőként szinte észrevehetetlen, mert mi
egy tökéletesen berendezett szobát látunk, ami pont odavonzza a tekintetet ahová épp kell. A színpad tehát lassan "aschertamás köntöst" öltött és jött az öreg Ekdal, aki visszafordulva dünnyögte a pincérnek, Marha! (ez már a darabhoz tartozott?)
- Péter, fordulj a közönség felé, mert nem hallják! - szólt a rendező...
… s életre kelt Ibsen 1884-ben színre álmodott világa.
- Gina és Hedvig párbeszédét egy csattanó hang zavarta meg, és valami
megmozdult a mennyezeten.
- Mi volt ez, mi folyik ott? - szólt a rendező a berendezés kezelőihez Csak egy lámpát engedtünk le, amit a norvég műszakiak húztak fel
tévedésből - jött a válasz.
- Remélem, hogy holnap is a mai műszak lesz itt..., ne kövessük el
kétszer ugyanazt a hibát…

sára Brüsszelben állíthattuk ki munkáinkat a feleségemmel együtt, és a
Belgiumi Szépművészeti Akadémia tagjának választottak, amit nyugati deviza hiányában nem honorálhattam. Ezután számos nemzetközi
kiállításon vehettem részt: Barcelonában, Brnoban, Varsóban, később
Genfben, Budapesten, Washingtonban, Montrealban és másutt.
1981-ben politikai menedékjogot kértem és kaptam Svájcban, amit
azonnal meg is kaptam. Az Edito-Service, Mondadori, kiadóknál dolgoztam grafikusként. Három év elteltével, családi okok miatt Kanadába emigráltunk, ahol megalapítottuk a Publicité et Graphisme Inc.
vállalatot. Számottevő kiadói és filmstúdiói megrendelésekre dolgoztunk.
A szülőföldemmel való kapcsolatom nem szakadt meg. A magyar
falvak rombolása idején a HUNGARIAN HUMAN RIGHTS
FOUNDATION szervezésében tiltakozó plakátot készítettem, s ez
bejárta a világot.
1989 után mehettem haza falumba, ahol szobrot állítattam Középajtai Benkő József tudósnak és a templom javításának anyagi költségeit nagy részben magam, fedeztem.
Munkáimat számos világviszonylatban elismert színvonalas lap
díjazta és közölte: Shutterbug, Popular Photography, Photo Life,
Black& White (USA és Kanada).
2005- ban, egy évig Tuniszban dolgoztam a CERES kiadónál. Három könyvet alkottam: a Tunéziai legendák, a Bardo-i múzeumban
található ékszerek és 18-19. századi férfi öltözetek díszkiadásait rendeztem nyomda alá a feleségemmel együtt, valamint egy szerzői gyermekeknek szóló könyvet (szöveg és illusztráció francia és arab nyelven).
Jelenleg a Montreal melletti Vaudreuil-Dorionban élek, s folytatok
sokoldalú művészi tevékenységet.
Pusztai Péter
Pusztai Péter, grafikus és fotóművész
Sz. 1947. január 21., Szárazajta, Kovászna megye, Románia,
Szépművészeti egyetem, 1974, Bukarest
Könyvgrafika, metszet, reklámgrafika, fotó
Magyar, francia, román felsőfokú, angol alapfokú nyelvismeret

A szerdai előadás után Haumann Péterrel, Hjalmar apját játsszó színésszel beszélgettünk néhány percet, aki elmondta, hogy nagyon kíváncsi a norvég közönség véleményére. Két norvég hölgy is volt a társaságunkban, egy nyelvész műfordító és egy állatorvos;
- Csodálatos volt - nyújtották a kezüket a művész úrnak és nagyon hálásak voltak, hogy személyesen gratulálhattak. A darab kapcsán közösen elmélkedtünk többek között azon, hogy Ibsent mennyire lehet mai
módon értelmezni. Ibsent a maga idejében nehezen fogadta el a kortárs
norvég közönség, és olvasótábor. De Ibsen jött, látott, győzött. Megajándékozta az utókort remekműveivel.
Henrik Ibsen: A vadkacsa; Díszlet: Khell Zsolt; Jelmez: Szakács Györgyi; Rendező: Ascher Tamás; Fordította: Kúnos László;
Szereplők: Fekete Ernő, Haumann Péter, Keresztes Tamás, Máté Gábor, Fullajtár Andrea, Simkó Katalin m.v., Bodnár Erika, Bezerédi
Zoltán, Rajkai Zoltán, Szacsvay László, Dégi János m.v., Morvay Imre, Dankó István, Friedenthal Zoltán e.h., Herczeg Tamás e.h.
Tóth Zsuzsanna
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peter.i@videotron.ca
Munkahelyei, kollaborációs kapcsolatai
1969-1981- Az Ifjúmunkás című magyar ifjúsági hetilap, Bukarest.
Grafikai szerkesztő, fotóriporter, később művészeti szerkesztő, az irodalmi és művészeti melléklet szerkesztője.
1973-1974 - A romániai képzőművészek uniójának és az Országos
Fotóművészek tagjának választják.
Ugyanebben az időszakban, a Kriterion könyvkiadó reklámgrafikai,
valamint könyvgrafikai tervezője.
1978-ban a romániai magyarság Ábécés-könyvét tervezi és illusztrálja
a bukaresti Didaktikai és Pedagógiai Kiadónál.
Grafikus munkatársa számos kiadónak: Meridiane, Univers, Ion
Creanga, Enciclopedica stb.
1972-ben feleségül veszi osztálytársát, Nita Georgétát.
1979-ben kiállítanak a Bonn melletti Weilersvistben, majd európai
körútra indulnak
1981 politikai menedéket kap Svájcban.
1981-1984 a genfi Edito-Service belső munkatársa
1983- ban a Mondadori és Caran d' Ache Könykiadók kiadják három
nyelven a Virágok Planetája című szerzői könyvét (francia, német,
olasz)
1984-ben letelepszik Kanadában, ahol festőművész feleségével együtt
Publicité et Graphisme inc. névvel vállalatot alapít. Montreal számos
kiadója számára végeznek illusztrációs munkát, rajzfilmeket, reklámgrafikai megrendelések sorozatát készítik.
Egyéni kiállításai
1967 – Marosvásárhely, Szakszervezetek háza
1971 – Bukarest, Nemzetközi fotószalon
1977 - Bukarest – Simeza
1980 - Brüsszel
1981 – Genf
1982 – Luxemburg és Köln
1995 – Kolozsvár, fotóriportok
1996 – Budapest, Glória Art galéria (fotó és grafika)
2008 – Montreál, 50 pillanat, fotó
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műben Gregers Werle szatirikus, gonosz tükörképe egy
fellelkesült, és buzgó idealizmusában másokat vekzáló
és másoknak kellemetlenkedő fiatalembernek. Mint az
igazság bajnoka, nagy sebeket ejt. Káros ez az igazságot osztó, dogmatikus, merev magatartás. Nem veszi
figyelembe az élet sokszínűségét; Ibsen ilyen.

- Mennyi időbe tellett öszszeszoknia a társulatnak
ebben a darabban?
- Ez egy 20 éve működő
társulat, tökéletesen összeszokott színház, ahol sokféle
módon, különböző felállásban játszottak már a színészeink. Persze jönnek néha
újak, de ők is egy pillanat alatt beilleszkednek, mint Simkó Kata is.
Inkább az okoz gondot, hogy már túlságosan is ismerjük egymást, és
túlságosan is összeszoktunk, tehát nagyon fontosak az inspiráló új tagok.
A kedd délutáni próba a kellékek, és a berendezések beállításaival kezdődött, mert az új helyszín mindig eltér a megszokott környezettől.
- A poharakra vigyáznunk kell - hallatszott a színpadról - s hozta tálcán
a pincér csilingelve a vendégsereg poharait.
- Jó, de a poharak otthon is mindig összetörnek - jött a rendezői válasz,
és már kezdődhetett is a darabnyitó parti.
A rendezőnek a rutinos színészi csapat irányításán túl - számunkra, nézőknek mellékesnek tűnő – részletekre is oda kell figyelnie.
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lehet realista, ez nem ellentmondás; a rendező szimbólumokkal dolgozik, de valóságos térben, valóságos emberekkel, valóságos dialógusokkal; s hogy ezt mennyire stilizálja a rendező, az mindig hozzáállás kérdése. Az csak irodalmi probléma, hogy valami szimbolista vagy realista; lehet egyszerre mind a kettő.
- Ibsen milyen magatartást vár el a szereplőitől, és Ön, mint rendező, milyen viselkedést vár el a színészektől?
- Ibsen semmit sem vár el, történeteket ír, és mint a krimiben, mindenkinek rettenetesen sok titka van, és ezeket a titkokat lassan kikotyogják,
kifecsegik és szép lassan megvilágosodik a történet. Az, hogy ez milyen
magatartás révén derül ki, az csak rendezői hozzáállás kérdése. Nyilván
megvan Ibsen műveinek a szokásos társalgási stílusa, s minnél több
feszültséget sikerült a szerzőnek beleszőnie, és minél absztraktabbá
sikerült tennie, annál érdekesebb lett.
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Részvétel csoportos kiállításokon
1967 - A marosvásárhelyi megyei kiállítás
1972 -1975 évi országos tárlatok – Dalles-terem
1974 - Bukarest, fotógrafikai munkák - Fiatalok Atheneuma
1974 - Varsó, nemzetközi plakátkiállítás
1975 - Párizs, London, 30 éves évforduló a fasizmus elleni győzelem
1975 - Barcelona, Joan Miro rajzkiállítás
1976 - Bécs, metszetkiállítás
1975 - Bukarest, Az emberi test -rajzkiállítás
1975 - Bukarest, Stádiumok- fotó - Atelier 35
1976 - Bukarest, Képzőművészek fotói - Schiller Ház
1977 - Stockholm, akvarell
1977 - Leipzig IBA , könyvillusztració

- Milyen emlékezetes pillanatai voltak A vadkacsa próbáinak, előadásainak?
- Simkó Katalin, a Hedviget játszó színésznő a főiskoláról bekerült a
darabba. 21 éves, és ez az első nagyszínpadi szerepe. Izgalmas dolog
volt, hogy hogyan érik bele a szerepébe, hogyan szokja meg, hogy
nagyszínpadon van, nagyközönség előtt; óriási dolog annak, aki eddig
csak főiskolai vizsgakörülmények között játszott. És izgalmas feladat
Ibsent megfejteni. Ibsen kicsit túlbiztosítja magát, mindent többször
mond el, hogy feltétlenül megfejtsük a titkait. A sok ismétlést ki kellett
hagyni; a miénk egy erősen meghúzott változat. Tanulságos dolog,
hogy amiről az ember azt hitte, hogy evidens, arról a próbák során kiderült, hogy egyáltalán nem az. Rengeteg izgalmas megfejteni való volt a
darabban, és ez nagyon jól esett.
- Ibsen magánéletéről elég fura dolgokat lehet olvasni.
-Az írók általában elég fura emberek. Itt az a fontos és érdekes, hogy A
vadkacsában, Gregers alakjában a saját addigi attitűdjét is erősen kritizálja. A legnagyobb jószándék is károsan hat. Az emberek frusztráltak
és sérült lelkűek, ezért a legjobb szándékuk is rosszat tehet. Ebben a
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- Az Eirik Stubø rendezte Hedda színpadképe meglehetősen eltért a
korhűtől. Egy csőfélében játszódott a darab. Ez teljesen más Ibsen
megközelítés.
- Nem cső volt, hanem stilizált színpadkép. Tehát nem reális. Olyan
színpadi megoldás, ami elvet minden naturális eszközt; jelzésszerű,
egyszerű. A színészi játék is lehet annyira túlstilizált, hogy jelentősen
eltér a megszokott formáktól. Ma már szinte kötelező eltérni a kanonizált formáktól. Tulajdonképpen az én A vadkacsa előadásom nem is
annyira eltérő. Bizonyos mértékig kopárabb, mint a szokásos Ibsen
színrevitelek; ez egy pszichológiai- realista megközelítés, kis abszurd
beütéssel.
- A vadkacsa Ibsen utolsó szimbolista műve. Ibsent ugyanakkor
realistának is tartják. Ez a kettősség hogyan befolyásolja a rendező
munkáját?
- Ezek esztétikai kérdések, ehhez a rendezőnek semmi köze. Ez irodalmi téma; hogy az irodalmárok milyen izmusokról beszélnek, annak a
darab színreviteléhez nincs köze. Attól, hogy valami szimbolista, attól
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Budapesti színház oslói vendégjátéka

tunk abban, hogy egyszer csak megjelenünk egy klasszikus szerzővel a
szülőhazájában.
- Éppen ezért nézhetik kritikusabb szemmel vagy értelmezhetik
másként.
- Nem biztos, hogy kritikusabb szemmel nézik. Nekünk az igazi problémánk az, hogy magyarul beszélünk külföldi közönség előtt, és a kivetítőn csak néhány lefordított sor olvasható. Nekünk az lenne a fontos, hogy mindent jól értsenek, és hogy együtt haladjanak a darabbal,
tehát a szöveg azonos időben fusson az aktuális jelenettel. Attól nem
félünk, hogy félreértelmezik a darabot. Ma már a színházaknak kimeríthetetlenek az értelmezési lehetőségei, nincsenek kanonizált formák.
Láttam az itteni fotókon, hogy mások hogyan játsszák Ibsent, láttam a
magyarországi vendégjátékukon Eirik Stubø rendezésében az oslói
Nemzeti Színház Hedda Gabler változatát; nincs ma már előírva, hogy
Ibsent így vagy úgy kell játszani, és aki másképp teszi, az szentségtörő.
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A budapesti Katona József Színház
oslói vendégjátéka
“Amiről az ember azt hiszi hogy evidens, arról a
próbák során kiderül, hogy egyáltalán nem az”
Ascher Tamás

Eszter reggele

Gyümölcsök

A magyar “színház-ínyencek” számára a 2008. évi oslói Ibsen Fesztivál legizgatottabban várt produkciója természetesen az Ascher Tamás
rendezte és a Katona József Színház előadásában bemutatásra került
Ibsen A vadkacsa című 5 felvonásos dráma volt. Az előadásokat szeptember 2-án kedden és 3-án szerdán este 19.30-ra tűzte műsorára az
oslói Nemzeti Színház.
A már sok éves kapcsolatnak és a nemzetközi hírnévnek köszönhetően
kapott meghívást a magyar színházi társulat az Ibsen fesztiválra. A
darabot már 2 éve játsszák Magyarországon és nagyon jó kritikákat
kapott.
Asher Tamás dolgozott már korábban norvég társulattal, az oslói Norvég Színházban rendezte meg a Mesél a bécsi erdő című Ödön von
Horváth darabot, amivel elnyerte az év előadásáért járó rangos Heddadíjat. Ascher Tamás rendezőt Ibsenről, a rendezői és színpadi munkákról kérdeztem.
- Milyen érzés Ibsent a hazájában játszani? Jelent-e valamilyen
plusz kihívást?
Nem nagyobb drukk ez, mint amikor bármilyen előadásra, bárhová
elmegyünk. … hogy megértik-e a szándékunkat vagy szeretik-e, ahogyan mi Ibsen darabjához nyúlunk, az nem csak Ibsen hazájában fontos, hanem minden közönség előtt. Talán itt kicsit biztonságosabb,
mert azt gondoljuk, hogy nem ismeretlen művet viszünk ismeretlen
közönség elé. De sokszor adódott hasonló helyzet, mert jártunk Moszkvában az Ivanov-val, Párizsban a Tartüffe-vel, tehát van már tapasztala-
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Ott megint eltöltöttem vagy három órát. Vadludak az égen, s
nagyobbka pocok-mókus-keverékek feledtették az időt.
Majd megállt ő! Ő bizony! A nagyon nagy kamion! Kacsaorrú, extrahangos-dudás! A sofőr rázendített, és az alaszkai Tokig be sem állt a
szája. Este 11-kor rakott ki. Irány egy motel. Hatalmas ágy, szunya
másnap délelőtt 10-ig.
Ismét 4 óra ácsorgás az út mellett, s Anchorage még 10 órányira.
Majd megáll a Tok-Anchorage között hetente kétszer közlekedő tíz
férőhelyes kisbusz. A sofőr jó fej, megegyezünk, hogy fél áron, 50 dollárért elvisz.
Kényelmesen, hatalmas gleccsereket, karibukat bambulva utaztam
Anchorageba. Ez volt szerda este.
Csütörtökön vásárolgatás: kutyaszános hótaposó, téli dzseki, este pedig sörözés és hosszú beszélgetés a fotós sráccal, Nathaniellel, akit egy
kaliforniai barátom segítségével ismertem meg.
Másnap, pénteken egész nap szakadt a hó, leesett vagy 40 cm. A tengerparton és a városban sétálgattam, hamburgert ettem (nem mekiset!)
és pakolásztam, mert másnap kora reggel már a reptéren kellett lennem.
A visszaút sima volt, semmi ki-becsekkolgatás, csak a csomagjaimat
felejtették ismét Amsterdamban.
Három hét nem sok egy ilyen hatalmas államban, de legközelebb már
tudom, merre menjek és hol töltsek több időt. Sokfelé vár szállás, egy
sörös este, vagy néhány okos négylábú.
A táj szépsége és monumentalitása mellett az emberek és történeteik
tették varázslatossá az utat, könnyedén megférve az eddig csak az
agyamban élt Jack London-i Alaszkával.
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Kedden egy fotóssal akartam találkozni, aki Anchorageban lakik, de
nem jött össze, úgyhogy leginkább a várost jártam, meg készülődtem
az útra.
Azt mondták, jár busz Fairbanksbe. Másnap reggel hiába vártam,
nem jött, így egy helyi busszal és kedves, engem örült stopposnak nyilvánító sofőrjével jutottam ki a városból, amennyire csak lehetett, majd
egy 2-3 mérföldet, hóban vánszorogva értem el a főutat és kezdtem el
stoppolni.
Hihetetlen emberek vettek fel. „Mindig CSAK cigit szívsz?"- indián
pár. „16 év után most vesztettem el a melóm” -bácsika. „Három hónapja elhagyott a feleségem, azóta leadtam 30 kilót és vettem egy Harleyt"- fazon. Stb. S a történeteket hallgatva, hatalmas erdőségek, vagy épp
Denali hegyóriásai mentén haladtunk.
Estére értem Fairbanksbe. Irány a hostel. 250 éves, ennivaló nénike
nyit ajtót, arra kér vessem le a cipőmet, hogy megmutathassa az ágyamat. A nagymamámnál éreztem magam. Lepakolok, majd irány egy
közeli bár, ahonnan egy srác furikázott vissza ős-öreg járgányával a
hostelhez. A bárban a világ legjobb sörét iszom (Black Bute Porter), a
színpadon egymást váltja a gitárszóló, rap, country... Bárki felírhatta
magát a listára és színpadra léphetett.
Másnap irány be a városba. Reggeli után találkozom Marival. A
homeri ház igazából Jacké, Mari kennelje pedig Salchaban van, 40
mérföldre Fairbankstől. Megnézzük az - akkor majdnem - üres kennelt,
majd éjszakába nyúlóan beszélgetünk. Két napot töltöttem nála. Bejártam gyalog a környéket, kutyaszánoztam, ex-kutyaszános házaspárnál
ebédeltünk, majd a feleség megmutatta, hogyan edzi a versenygalambjait, indián férje pedig az olajvezetékről mesélt. Másnap este egy prémvadász-exhalásszal és kutyaszános feleségével söröztünk.
Szombat reggel álltam ki ismét az út szélére. Hainesbe akartam eljutni, hogy onnan áthajózzak Skagwaybe, majd fel Whitehorseba. Lori,
egy kanadai könyvtáros-kertész nő, Whitehorseba tartott, hát vele mentem. A határnál semmi gond nem volt, úgyhogy életemben előszörkanadai földre léptem. Miután megvitattuk a világ összes dolgát, késő
este kirakott egy hostelnél. Cucc le, irány a pub, amit ő ajánlott. Élő
rock-zene, sör, jó fej, kopasz fickó ingyen beenged, mert magyar még
nem járt náluk.

