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lig több mint egy éve nyert először bebocsátta-
tást a magyar közönség Marlene Monteiro
Freitas zavarba ejtően izgalmas, feledhetetlen

univerzumába. A táncos-koreográfus második látoga-
tására szerencsére nem kellett sokat várni, így olyanok
is nekiállhattak megkeresni a Zöld-foki Köztársaságot
a világtérképeken, akik a debütálásról lemaradtak.

A világ egyik legeldugottabb zuga, e tíz nagyobb és
számos apró szigetbôl álló, félmilliós, Veszprém
megye méretû állam jóformán egyetlen, csodálatos
mûvész, a 2011-ben meghalt énekesnô, Cesaria
Evora, a „mezítlábas díva” révén ismert szerte a vilá-
gon. A zömmel katolikus kreolok lakta, portugál és
kreol (crioulo) nyelven beszélô Zöld-foki-szigetek a
nyugat-afrikai Szenegálhoz esnek a legközelebb: elsô
lakosai csak a portugál hódítókkal érkeztek ide, az
1460-as években. Az azóta eltelt századok során iz-
galmasan kevert népesség telepedett meg e távoli
tájon: mai etnikai viszonyait, kultúráját a gyarmatosí-
tók (akiknek uralma alól a szigetek mindössze négy
évtizede szabadultak fel), felfedezôk, kalandorok for-

málták. Az ország kultúrájában a nyugat-afrikai és
portugál hatások egyként fellelhetôek. 
Az 1979-ben született, Lisszabonban élô és alkotó

Marlene Monteiro Freitas a szigetek arca, új arca
lehet, akinek rendkívül egyéni és izgalmasan össze-
tett világa komolyan feladja a leckét a (kulturális) kód-
fejtésre hajlamos publikumnak, úgy, hogy az intellek-
tuális Ki mit tudmellett zsigeri és érzéki mélység sem
marad tôle szárazon. A koreográfus és csapata 2014.
decemberi, ugyancsak a Trafóban látott bemutatkozó
elôadásán egy konvenciókra fittyet hányó, kivételesen
eredeti és merész alkotóval ismerkedhettünk meg. A
hatalmas térbe miniatûr színpadot állító, a közönsé-
get a legpimaszabb trükkökkel bevonó, szívét ellágyí-
tó, majd érzékeit próbára tévô varázslónô akkor 2013-
as Paradise – private collection (Paradicsom – ma-
gángyûjtemény) címû, ötszereplôs produkcióját hozta
Budapestre. A szadomazo domina-idomár, Cipollába
oltott nôi Buster Keaton (Freitas alakításában) meg-
foghatatlan lényét négyfôs férfi-brigád övezte és nyög-
te, mintegy jól idomított cirkuszi oroszlánokként.
Egyszerûségükben meghökkentôen leleményes szka-
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kolába járó fôszereplôt leginkább Miss Kinnian sze-
mén – és dalán – keresztül látjuk, aki kizárólag pozi-
tív tulajdonságokat sorolva ismerteti meg a fiút a né-
zôkkel. Aki bár más, de „többre érdemes”, „különle-
ges”, „a szíve csupa napfény”, azaz nem az értelmi
szint vagy az IQ-hányados a viszonyítási alap. Az ér-
tetlenséggel, a „másság” feldolgozásának nehézségé-
vel egy másik óvó, védô nôn, Mrs. Donneren átszûrve
szembesülünk (Nádasi Veronika erôteljes játéka és az
érzelmi hullámzást vokálisan tökéletesen közvetítô
alakítása révén).
1959-es novella, 1966-os regény, 1968-as film –

passzé-e 2016-ban a Daniel Keyes által elmesélt törté-
net? A válasz kezdôdhetne úgy, hogy „Az orvostudo-
mány mai állása szerint…”, mert Charlie Gordon be-
tegségét, a fenilketonuriát (a megnevezés egyik elô-
adásban sem hangzik el) ma már az újszülötteknél
szûrik, diétával gyógyítják. Más, azóta is gyógyíthatat-
lan betegségek még vannak. Az ember pedig tovább-
ra is be akar avatkozni a természet rendjébe. Jó szán-
dék(unk) hol vitatható, hol elfogadható, hol meg egye-
nesen támogatandó. Azt, hogy épp melyikrôl van szó,
egyedileg kell eldöntenünk. 

Halász tamás

Marlene panoptikuma
M A r Le n e  M o n t e i ro  F r e i t A S :  S í r Ó  S Z o br o K  — e L e Fá n t c S o n t -

b Ó L ,  H Ú S b Ó L é S  v é r b Ő L  — t r A F Ó

Ami a bármi módon segítségre szoruló emberek és
a többségi társadalom viszonyát illeti, valljuk be, nem
történt túl sok elôrelépés. Kivételes esetek természe-
tesen vannak, de az elfogadás vagy a beilleszkedés
esélyei általánosságban nem lettek jobbak. Mindkét
produkció megmarad az eredeti történet keretei közt,
nem konkretizálnak, halványan sem utalnak hazai
társadalmi viszonyainkra, problémafelvetéseik jóval
általánosabbak. Persze, kicsi a valószínûsége, hogy
egy film- vagy egy elôadásélmény hatására megválto-
zik a hozzáállás, de hátha mégis… 

Hol? Játékszín
Mi? Daniel Keyes: Virágot Algernonnak
Kik? Szervét Tibor, Lévay Viktória, Benedek Miklós, Nagy
Sándor, Zsurzs Kati, Szôlôskei Tímea. Díszlet: Horgas Péter.
Jelmez: Bujdosó Nóra. Írta: Szervét Tibor. Rendezô: Horgas Ádám.

Hol? Budapesti Operettszínház, Raktárszínház
Mi? David Rogers – Charles Strouse: Virágot Algernonnak
Kik? Kerényi Miklós Máté, Földes Eszter, Gömöri András
Máté, Szabó P. Szilveszter, Nádasi Veronika, Auksz Éva,
Földes Tamás, Kékkovács Mara, Németh Attila, Tóth Bercel.
Magyar szöveg: Galambos Attila. Díszlet: Gyarmathy Ágnes.
Jelmez: Füzér Anni. Zenei vezetô: Balassa Krisztián.
Koreográfus: Szakál Attila. Rendezô: Somogyi Szilárd.



282 0 16 .  á p r i l i s X L I X .  é v f o l y a m  4 .

K r i t i K A

fanderek és testfestés, szokatlan fények határozták
meg e mû puritánságában is igen hatásos látványvilá-
gát, melynek kiváló zenei anyagában a monumentáli-
san zengô orgonajáték, az ipari zajok-neszek tereltet-
tek egymásba, váratlan és zavarba ejtô csendekkel ta-
goltan. A játék során – a bevonás gesztusaként – a
közönség körében vándorolt egy egész, alufóliából ki-
bontott, zsírban úszó grillcsirke, melyet elôször kör-
bekínált nekünk az alkotó, majd szépen megkért,
hogy adjuk körbe (a lánc végén nekem jutott a dicsô-
ség, hogy a pakkot leadjam a technikai pultban ülôk-
nek). E jókedvû, groteszk és hatásos bevonósdi a mos-
tani vendégjátékból sem hiányzott, de errôl késôbb.

A marfim e de carne – as estátuas também sofrem
(Síró szobrok – elefántcsontból, húsból és vérbôl)  címû,
2014-es produkció referenciái, ihletôi hosszú listáján
megtalálható az Orpheusz- és Pügmalión-legenda,
említtetik Ovidius és Bertolt Brecht, illetve egy bámu-
latos, 1953-as felkavaró rövidfilm-etûd: Les statues
meurent aussi (A szobrok is meghalnak) Alain Resnais-
tôl és Chris Markertôl. Az interneten elérhetô filmet
a Trafó kiváló honlapjának szerkesztôi dicséretes
módon belinkelték a vendégjátékhoz, s az annak, aki
vette a fáradságot, hogy meg is tekintse, kiváló háttér-
anyagot biztosított Freitas mûvéhez. 
Az 1953-es év a francia kolonializáció története vég-

játékát vezette fel. Egy évvel késôbb ért véget a véres
indokínai háború, és kezdôdött a nem kevésbé drá-
mai felkelés Algériában: a francia Resnais és Marker
polemikus mûve a gyarmati világ elnyomó hatalmi
struktúrái, a rasszizmus, az afrikai kultúrák sziszte-
matikus pusztítása ellen emelt szót mûvészi eszköze-
ivel. A film túlnyomó részében káprázatos nyugat-af-
rikai szobrokat, maszkokat láthatunk, majd rendkívü-

li archív dokumentumfilm-váloga-
tás következik a gyarmatok hétköz-
napi életérôl, elnyomók és elnyo-
mottak mindennapjairól, telepe-
sekrôl, elegáns dresszekben
koktélozgató hivatalnokfeleségek-
rôl, ültetvényekrôl s drámai váltás-
sal az ôslakosok nyomorúságos
mindennapjairól. Nyitunk aztán
Fekete-Afrika rabszolgái leszárma-
zottainak sorsa felé: képek sorjáz-
nak sportolókról, zenészekrôl, szí-
nes bôrû áldozatokra vadászó rasz-
szista terrorbrigádokról, utcai
zavargásról, gyárakban, leírhatat-
lan körülmények közt robotoló sze-
rencsétlenekrôl. Mindezt roppant
bátorsággal és empátiával szer-
kesztetten, az európai gyarmatbiro-
dalmak összeomlása, a fekete sza-
badságmozgalmak éledése elôtt
egy bô évtizeddel – mikor egész
Afrikában mindössze két, nagyjá-
ból független ország (Libéria és
Etiópia) létezett. A Fekete-Afrika
mûvészetére, egyáltalán: a fekete
mûvészetre Európa már évtizedek-
kel korábban rácsodálkozott. A
Josephine Bakert, Bessie Smitht

ünneplô tömegek, az afrikai szobrászatot körberajon-
gó publikum  és általa ihletet nyert géniuszok
(Picassótól Brâncuşiig) kevés kivétellel éppen csak a
hátsó udvar kínos panorámáját nem vették kellôen
szemügyre: azt, hogy hogyan is élnek a mindenna-
pokban rajongásuk tárgyai és leszármazottaik.
(Citáljuk itt a klasszikus példát az európai és amerikai
szórakozóhelyek, színházak, múzeumok sokaságáról,
ahová fekete nem tehette be a lábát, legfeljebb ha ô
volt a fellépô-kiállító, sôt: kiállítási „tárgy”.) 
Freitas panoptikumi univerzumát kulturális utalá-

sok, stílusjegyek sokaságából hozta létre. A nagyvilág,
távoli tájak népeinek többé vagy kevésbé ismert folk-
lórjából páratlan kreativitással merített: egy-egy mo-
mentum olykor csak egy villanásra jelenik meg szín-
padán, mely már önmagában, kialakításában is asz-
szociációk sokaságát kínálja. A filccel kárpitolt
fémdobogó, melyet mélyen leeresztett reflektor-orgo-
na világít meg, a keleti (elsôsorban a japán) tradicio-
nális színházi formák (bugaku, kabuki, nó) színi tere-
it idézi. Hátsó traktusában egy kisebb, látványosan
használt sík emelkedik egy szinttel ennek fölébe. Az
emelvény elôtt balra négy mikrofon sorakozik magas
állványon. Jobbra a már említett fényorgona: egy cso-
kor, mélyen leeresztett, a játékteret és benépesítôit
szokatlan szögbôl megvilágító reflektorcsoport, mint
amilyenek a sportpályák lelátói fölé magasodnak.
Középen hátul éles fényû, gyakran vadul villódzó lám-
paidom, mely kiválóan alkalmas a nézôk elvakítására,
ezenkívül egy gyérebb fényû, hosszúkás fényforrás is
függ jobbra. 
A játékosokat elôször fekete, csuklyás köpenyben

látjuk meg. Fülsiketítô berregés vág a csendbe,
erômûvekben, gyárakban hallható, éles jel, aztán
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pedig hajókürt figyelmeztetô jelzése. Az alakok
mögé-köré könnyen bemozizhatjuk, mondjuk, a lisz-
szaboni teherkikötôt. Viharkabátos matrózok kapuc-
niban: aztán egyikük hátán felvillan egy thai betûsor
és egy tigris figurája, s leesik: thai boksz köpenyeket
látunk. A táncosok lábfeje-lábszára feketére festve: itt
már kettôs az utalás, a részegítôen gazdag koreográ-
fia késôbb mindkét asszociációra ráerôsít. A fekete
lábszárak egyszerre idézik az indiai tradicionális tán-
cosok testfestését, illetve a virtuóz grúz férfi táncosok
által viselt szûk, puha bôrbôl készült, fekete csizmát.
A táncosokkal együtt – remekül – mozgó zenészek
cintányérjátéka a tibeti rituális színjátékok európai
fülnek fenségesen kakofonnak hangzó zenei anyagát
juttatják eszünkbe. Freitas mintha az egész világ ha-
gyományos táncörökségébôl szemezgetne, össze-
gyúrva abból valami ellenállhatatlanul izgalmas és
egységes elegyet, megszórva azt – egyebek mellett –
kortárs könnyûzenével, Csajkovszkijjal. Találkozunk
a maori férfi táncosok meredt szemmel, felszegett
állal elôadott mozdulataival, a kaukázusi népek tánca-
inak elemeivel, a Bali-szigeti táncok mozgásjegyeivel.
A dermesztôen extrém mimikai anyaggal dolgozó
táncosok által viselt kék, szorosan illeszkedô, páncél-
ra emlékeztetô mellvértek antik görög hadvezér-szob-
rokat juttatnak eszünkbe. A közönség, azaz a nézôtér
bevonása a játékba most sem marad el. A kiváló – tö-
mött szakállával viking harcosra emlékeztetô –
Andreas Merknek jut e feladat, s kitûnôen, lelemé-
nyes és magabiztos sármmal abszolválja. Az amúgy
önálló alkotóként s más mûvészek produkcióiban is
jeleskedô, sokoldalú német táncos az elsô sorokban
ülôkhöz lép elôször, s karját nyújtva, a kiválasztottak-

kal hátrafeszített testét tartatja meg, majd izgatott
pusmogással kísérten nekiindul, hogy megmássza a
nézôteret. Izzadtan, maszatosan hág fel karfáról kar-
fára lépve, vállról vállra támaszkodva a széksorokon,
hogy megálljon a nézôtér kellôs közepén. Csapdába
esett vadként ordít fel onnan – a színre visszavonuló
macskamozgását megbabonázva követi a közönség.
A másfél órás elôadás számos pontján lenyûgözô: el-

lenállhatatlan eredetiségét és lendületét azonban
Freitas a darab végén, mintegy fricskaként szerepelte-
tett, hosszadalmas dalolással rogyasztja meg. A brazil
Morris Albert 1974-es, örökzöld szívszaggatóját, a
számtalan énekes (elsôsorban: Nina Simone) tolmá-
csolásában is jól ismert Feelings-et adja elô a darab
négy táncos szereplôje – egyikük a Freitas elôzô ven-
dégjátékán is kiemelt szerepet kapott, egyszerre gro-
teszk és ijesztô fogorvosi szájpecekkel. Amíg a darab
során korábban szerepeltetett másik dalfeldolgozás
(Peter Gabriel: My Body is Cage) fergetegesre sikerült,
e lezáró produkció leültette a darabot. Az érzelmekkel
merészen, szemtelen bátorsággal játszó Freitas mint-
ha e gesztussal tompítani, csitítani igyekezett volna azt
a grandiózus hatást, melyet áradó gazdagságú alkotása
a nézôben keltett. Mert neki ez is belefér. Mostani és
megelôzô produkcióját látva megbizonyosodhattunk
róla: a mai európai modern tánc világának egyik legiz-
galmasabb, legígéretesebb alkotójával találkozhattunk
ismét, s remélhetôleg: nemsokára újra.

Hol? Trafó
Mi? Síró szobrok – elefántcsontból, húsból és vérbôl
Kik? Koreográfia: Marlene Monteiro Freitas, Elôadók:
Marlene Monteiro Freitas, Andreas Merk, Betty Tchomanga,
Lander Patrick, ütôsök: Cookie , Tomás Moital, Miguel Filipe. 

Antal Klaudia

nem senkik!
A  K o Lo Z S v á r i  v á r Ó t e r e M  pr o J e K t  Há r oM  e LŐ A d á S A

dén negyedik alkalommal rendezték meg a
Bethlen Téri Színházban a határon túli magyar
színházi mûhelyeket bemutató sorozatot, a

Vendégváró Fesztivált. A budapesti közönség ezúttal
a Váróterem Projekt munkásságát ismerhette meg a
háromnapos rendezvény során. A kolozsvári társulat
alapító tagjai hat évvel ezelôtt, rögtön a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem elvégzése után kezdtek neki a
közös munkának: a projekt honlapján olvasható is-
mertetô szerint nem a kísérletezés hajtotta ôket a füg-
getlen színházi szcéna felé, egyszerûen „csak” azzal
szerettek volna foglalkozni, ami igazán érdekli ôket,

remélve, hogy az majd mások figyelmét is felkelti. Egy
biztos, ez sikerült: a fesztivál során látott Advertego,
Zéró és paraFabulák címû elôadásaik személyes hang-
vételükkel, egyedi hangzásvilágukkal, bátor dramatur-
giájukkal, formai nyitottságukkal és nem utolsósorban
humorukkal azonnal rabul ejtették a nézôket.
Mindhárom elôadás egy olyan világot és generációt

tár elénk, melyekhez – a Váróterem Projekt fiataljai-
hoz hasonlóan – mi is tartozunk: ahol a bürokrácia
mindent az uralma alatt tart, ahol kilátástalanság és
zûrzavar sújtja az embereket; ahol félô, hogy még a
nullánál is kevesebbek vagyunk; ahol egyetlen lehetsé-

i


