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geréB ZSóFIA

A BántAlMAzott 
AnGyAl
Alban Berg Luluja Christoph Marthaler rendezésében – Staatsoper Hamburg

Marthaler és Lulu találkozása fontos és nagy találkozás. Új 
szempontokat, kérdéseket vet fel, hangsúlyokat helyez át, 
miközben végig az alapmű lényegénél marad. Mint egy jó 
pszichoterápiás időszak végén: a megfejtés egyáltalán nem 
meglepő, eddig is tudtuk, csak éppen nem gondoltunk rá. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen lehetsé-
ges interpretáció, de hiteles és konzekvens, megvalósításának 
tökéletességével szemben viszont felmerülnek bennem két-
ségek. Biztos, hogy Marthaler a Luluval való találkozásához 
megfelelő módon és arányban használta fel Wedekind szöve-
gét és Berg zenéjét?

Marthaler olvasatában az előadás kezdetétől fogva a 
megszokott játékhagyománytól eltérő Lulut látunk: a játé-
kos, életteli, gyermekien természetes femme fatale helyett 
egy zárt, magába forduló, valamilyen terhet magával cipelő 
nőt. Világoskék hálóköntösben, magzatpózban fekszik a né-
zőtérnek háttal egy kisebb színpadi emelvényen, és ugyan-
ebben a pozícióban örökíti meg őt a festő az első jelenetben. 
A Wedekind-szöveg központi motívuma a Luluról készült 
festmény; minden előadásban kulcskérdés, mit ábrázol, mit 
akar hangsúlyozni vele a rendező. Ebben az esetben a kö-
vetkező értelmezési irányt adja Lulu valódi személyiségéhez: 

Lulu mint a világ elől magába bújni akaró, összekucorodott 
kislány. Bántalmazott nő, aki a gyerekkori trauma hatására 
képtelen kommunikálni, és akinél lehetetlen megállapítani, 
valójában mit érez és gondol. Mindemellett persze megvan 
benne az alapvető „luluság”, az elemi és ellenállhatatlan ero-
tikus kisugárzás, amely mindenkit függővé és kiszolgálta-
tottá tesz. Mindig annak megfelelően viselkedik, ahogyan 
azt az adott férfi megkívánja tőle, de mindvégig egyfajta tá-
volság, „hideg profizmus” árad belőle. Nem akar kötődni a 
darabbeli figurákhoz; az előadás előrehaladtával egyre erő-
sebben próbál a közönséggel kapcsolatot teremteni, vagyis 
a külvilággal kommunikálni. El akarja mondani, valójában 
kicsoda, mit gondol, de megtanulta, hogy a túlélés érdeké-
ben mélyen el kell temetnie saját személyiségét, és alkalmaz-
kodnia kell.

Lulu kommunikációja, illetve arra való képtelensége, 
próbálkozása Marthaler előadásának témája és szervezője. 
Lulu elsődlegesen a mozgáson keresztül teremt kapcsolatot 
mindenhol és mindenkivel. A szöveg mintha csak kulisz-
szaként szolgálna, úgy tűnik, képtelenség ezen keresztül 
megpróbálni megérteni, kicsoda Lulu, és mit akar. Marad a 
test, amely viszont folyamatosan alkalmazkodik: mindegyik 
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férfihez másik mozgásnyelvet, koreográfiát használ. Mindez 
folyamatos szerepjátszásra, performativitásra kényszeríti őt: 
Marthaler évtizedek óta állandó alkotótársa, Anna Viebrock 
terében Lulu minden létező dolgot színpadnak használ, feláll 
rájuk, táncol, mozog, pózol rajtuk, majd például lebukfen-
cezik róluk. Viebrockra jellemző módon az előadás díszlete 
konkrét, naturalisztikus elemek összessége, amelyek együtt 
mégis absztrakt teret hoznak létre. Egy művelődésiház-szerű 
alaptérben vagyunk, amely asztal-szék-szőnyeg variációival 
egyszerre jelenthet presszót, éttermet, várótermet, vagy egy 
mikrofonnal kiegészítve éppenséggel rádióstúdiót. Ezekkel 
keverednek a tér különböző pontjain elszórt cirkuszi elemek 
(az opera Prológusában az állatidomár cirkuszba invitálja a 
nézőket), különböző méretű és alakú porondszerű emelvé-
nyek. A tér leghangsúlyosabb eleme azonban egy színpad: 
többrétegű függönyrendszerével, perspektivikus szuffitáival, 
rivaldavilágításával és a hátsó részen olykor leereszkedő rá-
csával egyszerre barokk, klasszikus és varietészínpad, amely 
ketrecként és börtönként is értelmezhető. Egy második por-
tál keretezi, ezzel azt az illúziót teremtve, mintha a hátsó 
színpad irányába is lenne még egy nézőtér. Ez a színház a 
színházban megoldás több funkciót is ellát, de főként ugyan-
azt hangsúlyozza, amit Lulu mozgása, egész létezése ebben 
a térben: Lulu folyamatosan szerepet játszik, folyamatosan 
„nézve van”, folyamatosan be van zárva a férfiak és nők által 
belelátott szerepek börtönébe.

Muszáj megemlíteni külön is Barbara Hannigant. A kor-
társ és XX. századi zenében különösen otthonos kanadai 
szoprán és karmester (!) számít ma „a” Lulunak, legutóbb 
Krzysztof Warlikowski 2012-es rendezésében énekelte a sze-
repet, amely komoly szakmai és kritikai elismerést hozott 
számára. A három és fél órás előadás alatt szinte állandóan 
mozgásban van, helyben futástól kezdve kortárs táncon át 
artistagyakorlatokig minden előfordul. Mindeközben olyan 
könnyedséggel énekli az operairodalom egyik legnehezebb 
szoprán szerepét, mintha csak beénekelne, mégis nagyon 
komoly zeneiséggel, ízléssel és kifejezéssel. Egyszóval vér-
profin. Akárcsak Lulu, Hannigan is rendelkezik természetes 
erotikus kisugárzással, illetve azzal a fajta színészi jelenléttel, 
amely miatt képtelenség nem őt nézni, ha a színpadon van. 
Rajta kívül négy másik néma szereplő is megjelenik Lulu-
ként. Ők túlnyomórészt a díszlet-színpadon, Lulu fiatalabb 
énjeként, furcsa, töredezett, lassított, Marthalernél gyakran 
látott táncmozgásukkal ellenpontozzák az előtérben zajló 
eseményeket. Az előadás egyik közjátékában a már említett 
bántalmazás-narratíva kulcsszereplőivé válnak, általuk lesz 
egyértelmű a gyerekkori trauma: egy férfi, karakterében va-
lahol a testneveléstanár és a gondnok között, agresszív, durva 
módon különböző tornagyakorlatokra kényszeríti a lányokat. 
Lehetetlen nem szexuális bántalmazásra asszociálni a stilizált 
jelenet közben. A gondnok úr dolga végeztével mindenkinek 
világoskék köpenyt ad, a lányok fölveszik őket, majd elhe-
lyezkednek abba a bizonyos összekuporodott magzatpózba, 
amelyben Lulut láttuk, így megelevenítve a festményen sze-
replő alakot. Wedekind darabjától sem idegen a gyerekkori 
trauma történetszála, hiszen Schigolch figurája kapcsán, aki 
valószínűleg Lulu apja, folyamatosan felsejlik egy utcán töl-
tött gyermekkor és egy hagyományos apa-lánya kapcsolaton 
jóval túlmenő viszony kettejük között. Marthaler viszont nem 
Schigolchot használja, hanem saját karaktert vezet be a gond-
nok személyében. Luluval egyértelműen bizalmas a viszonya, 
föl-alá járkál az előadás során, rendezgeti az énekeseket, ki-

néz a zenekarra, még a feliratozó táblára is felpillant néha. 
Látja a külvilágot, akárcsak Lulu.

Az előadás előrehaladtával Lulu egyre többet próbál a kö-
zönséggel kommunikálni. Eleinte csak röviden, a közjátékok 
alatt, mintha jelelve akarna beszélni, tátogva és gesztikulálva 
fordul a nézőkhöz. Majd a harmadik felvonásban többszörö-
sen is felbolydul az előadás zenei anyaga, egyáltalán nem füg-
getlenül Lulu kommunikációs próbálkozásától. Berg operája 
fragmentum, így minden előadás esetében komoly interp-
retációs kérdés, milyen zenei példány mellett dönt a rende-
ző, a karmester és a zenei vezető. Az első két teljes felvonás 
után a harmadik felvonásból mindössze az első 268 ütem 
van teljesen hangszerelve, onnantól kezdve Bergtől csak ún. 
particellák, vagyis partitúravázlatok maradtak hátra. A szo-
kásos előadásmód szerint innentől kezdve Friedrich Cerha 
verzióját használják az előadások, aki a ’70-es évek végén a 
particellák alapján befejezte Berg művét. Marthaler és Kent 
Nagano – az előadás kiváló, pontosan, de kissé talán túl ste-
rilen vezénylő karmestere – úgy döntöttek, kizárólag Berg 
zenéjét használják, így a harmadik felvonásban a zenekar el-
játssza a meghangszerelt ütemeket, majd abbahagyja a játé-
kot. Ez után a cezúra után a díszlet-színpadon elhelyezett pi-
anínón, az oldalszínpadon álló zongorán és a színpadon Lu-
lu-alteregóként megjelenő hegedűművésznő által szólal meg 
a továbbiakban a mű. Ezek ugyanis azok a szólamok, amelyek 
Bergtől az énekszólamok mellett fennmaradtak. Mégis, mint-
ha a hegedű olykor idegen anyagot játszana, éppen azokban a 
pillanatokban, amikor Lulu mintha kiesne örök szerepjátszá-
sából, és megmutatna valamit önmagából.

Az idegen anyag valójában az előadás igazi zenei és ren-
dezői ötlete: Lulu halála után, az opera befejeztével felhangzik 
Berg teljes Hegedűversenye, amely majd fél órával meghosszab-
bítja az előadás időtartamát, és amelyből már a harmadik felvo-
nás alatt megszólal néhány motívum. „Egy angyal emlékére” – 
szól a versenymű ajánlása, amelyet a zeneszerző Alma Mahler 
18 évesen elhunyt lányának emlékére komponált, és amelynek 
a kedvéért megszakította a Lulu hangszerelését, így az Berg 
hirtelen, tragikus halála miatt végül befejezetlen is maradt. A 
Hegedűverseny alatt Lulu és négy néma alteregója ugyanazt a 
már korábbról ismert kommunikációs „koreográfiát” ismétel-
getik, variálják, amellyel a közönséggel próbálják meg felvenni 
a kapcsolatot. A bántalmazottak némaságáról, erős kifejezési 
vágyukról, ugyanakkor az arra való képtelenségről van szó, ami 
végül a zenében oldódik fel. Marthaler – aki eredetileg maga 
is zenész – a hegedűversenyen keresztül „beszélteti” a bántal-
mazott Lulut. Lulu kommunikációja tehát végig absztrakt, nem 
értjük pontosan, mit akar nekünk elmondani, sem a jelelésen, 
sem a tátogáson, sem a zenén keresztül, így nézőként nem pro-
vokál minket Marthaler olyan álkérdésekkel, amelyekre valójá-
ban nem vár választ, hanem a folyamatos megérteni vágyáson 
keresztül tartja (inter)aktív állapotban a közönséget.

Ahogy Berg Hegedűversenye egyre több helyet követel ma-
gának, úgy lesz Lulu valódi személyisége is egyre láthatóbb. 
Szép, érzékeny, lényegi és elegáns megoldás ez a rendező és 
stábja részéről. Ezzel az ívvel párhuzamosan Marthaler is egyre 
felszabadultabb lesz, egyre több „bukkan elő” belőle a dráma és 
az opera hézagjaiban, illetve annak lezárása után, ami viszont 
feltehetően nem koncepcionális és tudatos döntés a részéről. 
Láthatóan azok a jelenetek érdekelték jobban, azokat „volt ked-
ve” megrendezni, amelyek eleve hordoznak magukban valami 
komikus, groteszk elemet, mint például a második felvonás 
szalonjelenete, ahol minden sarokban Lulu egyik szeretője 



46

v i l á g s z í n h á z

ANTAL KLAuDIA

Az iGAzsáG nyoMáBAn
Romeo	Castellucci	és	Heiner	Goebbels	előadásai	Wrocławban

A hetedik alkalommal megrendezett Színházi Olimpia „A vi-
lág az igazság helye” Grotowski-parafrázist választotta mottó-
jául. A folyamatosan változó székhelyű, legutóbb Wrocławban 
megvalósult nemzetközi fesztivál igazi színházi ünnep: a kö-
zönség amellett, hogy láthatja a világ neves színházcsinálóinak 
– többek között Barba, Brook, Castellucci, Fokin, Goebbels, 
Lupa, Suzuki és Wilson – egy-egy előadását, különböző, a 
fesztivál témájához kapcsolódó programokon, beszélgetésen, 
kiállításon, filmvetítésen és koncerten vehet részt. A temati-
kus fesztiválok mindig magukban hordozzák azt a kockázatot, 
hogy a központi kérdésként kijelölt téma keresése erőltetetté 
és kényszeredetté válik az egyes produkciók megtekintése és 
megvitatása során. A veszély azonban könnyen elkerülhető, ha 
olyan színházi gondolkodókkal folyik párbeszéd, mint Romeo 
Castellucci vagy Heiner Goebbels, akiknek rendezései és filo-
zófiája arra inspirálják az embert, hogy ő maga is az igazság 
nyomába eredjen: kiderítse, lehet-e a színház az igazság helye.

A Socìetas Raffaello Sanzio alapítója-rendezője, Romeo 
Castellucci a wrocławi közönségtalálkozón már első válaszá-
ban leszögezte, hogy számára nem/sem létezik olyan, hogy az 
igazság színháza: az „igazság kizárja az árnyékot (homályos-
ságot), márpedig egy világ árnyék nélkül megöli az embert”. A 
színházra mint a tévedések templomára tekint, nem törekszik 

egy előre meghatározott jelentés (igazság) átadására, hiszen – 
ahogy Nietzsche is írja az Emberi, nagyon is emberiben – nin-
csenek tények, csupán interpretációk. Éppen ezért a jelentést, 
az igazság egy szeletének a megtalálását a nézőre bízza, még-
pedig úgy, hogy különböző, üresjáratoknak tűnő hézagokat 
helyez el előadásaiban, melyek kitöltése a néző intellektusára, 
kreativitására, személyes tapasztalataira van bízva. Castellucci 
rendezéseit nézve olyan, mintha egy hatalmas kirakóssal ját-
szanánk, melyhez nem kapunk útmutatóul mintát, ráadásul 
hiányoznak belőle darabok, melyeket a képzeletünk formálta 
képekkel kell helyettesítenünk.

Ez jellemzi a Go Down, Moses című előadást is, amely a 
Színházi Olimpián talán nem véletlenül egy filmstúdióban 
kapott helyet, hiszen Castellucci különböző filmes eszközöket 
– plánokat, feliratozást, montázstechnikát – használ ebben a 
rendezésében (is). Az előadás egymás utáni képek sorozatá-
ból épül fel, melyek között a hiányzó láncszemet a nézőknek 
kell megtalálni. Miközben helyet foglalunk a nézőtéren, a 
színpadon elegáns öltönyökbe és kosztümökbe öltözött urak 
és hölgyek sétálgatnak, méricskélik egymást egy kiállítótér-
ben, ahol egyetlen kép, Dürer Mezei nyula lóg a falon. A kö-
vetkező snittben kiderül, hogy a fal túloldalán egy hatalmas 
tartály dübörög, és tekeri magára az égből lehulló parókákat. 

rejtőzik, miközben férje a paranoia határán, egy revolverrel a 
kezében szintén elrejtőzve nézi végig, ahogy Lulu többszörö-
sen megcsalja. Remekül lehet használni a darab abszurd be- és 
kimeneteleit, a semmibe vezető járásokkal teli trükkös teret. 
A többi jelenetet viszont sokszor mintha csak le akarta volna 
tudni Marthaler. Magas esztétikai szinten kivitelezett, de üres, 
szinte muszájból „ledarált” jelenetek ezek, amelyek hátterében, 
közjátékaiban látszik Marthaler igazi játékkedve. A Marthaler-
előadások hagyományosan kicsit groteszk, különös karakte-
reiből is hiányzik egyik legfontosabb tulajdonságuk: a szeret-
hetőség. A darab fontos, Lulut körülvevő karakterei a maguk 
esetlenségében, furcsaságában sajnos egyáltalán nem szerethe-
tőek, inkább csak üres karikatúrák, clownok, akiket se szánni, 
se sajnálni nem lehet, puszta gegek maradnak.

Abból, hogy Marthaler ebben az előadásban mit tart 
hangsúlyosnak és számára érdekesnek, talán logikusabban 
következett volna, hogy inkább a Wedekind-drámát, abból is 
a Peter Zadek által 1988-ban (egyébként szintén Hamburg-
ban) ősbemutatott tisztább, kevésbé túlírt ősverziót használja 
a neki tetsző húzásban, kiegészítve a neki fontos zenei anya-
gokkal Berg operájából és hegedűversenyéből. A prózai szín-
ház műfaji és intézményi keretei eleve sokkal lazábbak, mint 
az operáké – ennek okai sokak és sokfélék, jelen keretek túl 
szűkösek ennek részletes tárgyalására, tehát fogadjuk el ezt 
most tényként –, így sokkal nehezebb is belenyúlni egy-egy 

mű szerkezetébe (habár szerintem létfontosságú lenne az 
opera mint műfaj túlélése szempontjából).

Marthaler igen gyakran dolgozik teljes egészében saját 
anyagokkal, vagy hoz létre már létező műveket csak kiindulá-
si pontnak használó előadásokat. Ezek zenei szerkezete (mert 
zene mindig van) jellemzően zárt számokra épül, tehát inkább 
dalok, rövidebb, kisebb apparátust igénylő hangszeres művek 
sora követi egymást, amelyek sokkal szabadabb szerkesztési le-
hetőséget engednek az egyébként is híresen szabadon, asszoci-
atívan próbáló, a színészek ötleteit, improvizációit az előadásba 
előszeretettel beépítő rendezőnek. Berg operája mindezeket a 
tulajdonságokat, lehetőségeket korlátozottan hordozza magá-
ban. Marthaler ugyan rengeteg operarendezést is jegyez, igen 
neves operaházakban, mégsem ezeket szokás emlegetni, ha 
kiemelkedő és emlékezetes munkáit kell felsorolni. Üdvözlen-
dőnek tartom, hogy ehhez az anyaghoz az operaházi keretek 
merevségéhez képest viszonylag nagy szabadsággal nyúlt (ez 
nyilván köszönhető a láthatóan kölcsönös szakmai tiszteletnek 
és bizalomnak közte és Nagano között), hogy szép és pontos 
interpretációt talált Lulu történetének, mégis nagy kár, hogy 
maradtak benne nem igazán megoldott részek. Azért nagy 
kár, mert egészen biztosan létezik olyan aránya a Marthaler–
Wedekind–Berg zenés színházi kombinációnak, amely telje-
sebb és gazdagabb előadássá állna össze. Drukkolok egy követ-
kező találkozáshoz Lulu és Marthaler között.
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Go down, Moses. fotó: Maciej zakrzewski

Hatalmas a kontraszt a művészetet csodáló, csendes, felszínes 
polgári világ és a fülsiketítő, a koncentrációs táborok bor-
zalmát megidéző kép között – s ez még csak a kezdet. Felfo-
kozott ideg- és érzelmi állapotban nézzük végig a következő 
filmkockát: egy étterem mosdójában vagyunk, csorog a vér 
a csempén, a nő fájdalmában üvölt, miközben egy vendég 
türelmetlenül kopog a foglalt mosdó ajtaján. Kis idő múltán 
váratlanul feliratozásra kerül a jelenet egy emotikon-sorral: 
(:’-(, :-(, :-/, :-), ;-)). Húsbavágóan hat a reflexió a virtuális va-
lóság által uralt világunkra, ahol az emberi érzések hangulat-
jelekké transzformálódnak, és az együttérzés egy pillanat alatt 
tovaszáll; fájó a szembesítés, hogy jelenlegi elborzadásunk 
sem fog sokáig tartani. A következő képben kitágul a tér, és 
egy hatalmas szemeteskuka birtokolja a színpadot, melyben 
egyszer csak megmozdul és felsír egy csomag. Ekkor válik 
egyértelművé, hogy minek is voltunk a szemtanúi az előző 
jelenetben. Talán már az előadás első négy képének az ismer-
tetése is szemléltetni tudja Castellucci üres helyekkel teletűz-
delt dramaturgiáját: a jelenetek közti kapocs számomra az a 
kockázat, melyet maga a születés és a szülés rejt, hogy nem 
sejthetjük előre, milyen sors, mennyi fájdalom és boldogság, 
milyen feladat vár gyermekünkre – vagy éppen ránk.

Pörög tovább a film, és a rendőrkapitányságon elhangzó 
párbeszédből kiderül, hogy a nő azért hagyta magára gyer-
mekét, Mózest, hogy fia felszabadítsa az emberiséget a rab-
szolgaság alól. A bibliai történet a női oldalról kerül újraolva-
sásra, Mózes helyett az anya kap benne központi szerepet, az 
exodus, vagyis a kivonulás az anyával veszi kezdetét, hiszen 
ő hozza világra a gyermeket, aki majd ráébreszti az embere-
ket rabszolgaságukra, és elvezeti őket a szabad életbe. A szül- 
(et)és mint az exodus momentuma később megismétlődik az 
előemberek körében is, ahol azonban a gyermek meghal. Egy 
CT-gépen keresztül csöppen az őskorba Mózes anyja, aki az 
előember mozdulatait, a szexuális aktus közbeni ölelés gesz-
tusát megismételve eggyé válik az ősanyával.

Az utolsó képek megelevenítik Platón barlanghasonlatát 
is: az ősemberek a barlang belsejében tevékenykednek, mi-
közben a háttérben ember alakú árnyak mozognak. A kérdés 

nemcsak az előemberek, hanem a mi esetünkben is adott: 
amit látunk, az a valóság, vagy csupán valaminek az árnyé-
ka, illúzió? Lehetséges-e az igazság, a valóság megmutatása 
a színpadon? Az utóbbi kérdésre Castellucci darabja hatá-
rozott nemmel válaszol. Ahogy Eleni Papalexiou The Body 
as Dramatic Material in the Theatre of Romeo Castellucci ta-
nulmányában is írja, „a Socìetas Raffaello Sanzio teljes mér-
tékben elutasítja a valóság ábrázolását a színpadon, mivel a 
valóság már önmagában megtévesztő”. Átláthatatlanság és 
homályosság jellemzi az előadás képeit, különböző tüllfüg-
gönyök, vásznak, fények és füstök lehetetlenítik el éleslátá-
sunkat. Amikor a valóság reprezentálhatatlanná válik, rések 
szakítják meg az előadás folyamát. A megoldás kulcsa a néző 
kezében van, az értelmezés szabad játékával ajándékozza meg 
őt Castellucci, mert a színház lényegének, igazi értékének az 
alkotás és a közönség közötti kapcsolat, vagyis a közös gon-
dolkodás megteremtését tartja. Az előadás végén azonban a 
rendező váratlanul korlátok közé szorítja a néző interpretáci-
ós szabadságát: az ősanyává válás, majd a hatalmas SOS felirat 
nem csupán patetikusan hat, hanem direktségével megtöri az 
előadás hiányra, illetve megszakításra épülő dramaturgiáját, 
és leszűkíti az értelmezési lehetőségeket.

Heiner Goebbels Minden, amit a néző lát, hall, gondol és 
érez, az csakis az igazság című előadásában mesélt munka-
módszeréről, korábbi darabjairól, és a színházcsinálásról al-
kotott nézeteiről a Színházi Olimpia közönségének. Színházi 
filozófiájára és munkásságára többek között Gertrude Stein 
és Heiner Müller van nagy hatással. Akárcsak Castellucci, 
Goebbels is a néző fantáziájára, nézeteire, társadalmi és po-
litikai tapasztalataira hagyatkozik előadásaiban, melyekben a 
látottak és a hallottak között feszül ellentét, vagyis ott hiány-
zik egy puzzle-darab. Elmondása szerint nem szimbólumok 
létrehozására, hanem a vizuális és akusztikai elemek közötti 
feszültség megteremtésére törekszik. A művészet és az alko-
tás számára a tapasztalás és a megfontolás helye, éppen ezért 
nem csupán egyféle valóság érzékelésének enged teret elő-
adásaiban, melyekben nem határozható meg kizárólagosan 
egy központi téma sem. A színházat a néző számára is olyan 
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tapasztalássá kívánja formálni, melynek kifejezésre már nem 
találunk szavakat.

Valóban nehéz szavakba önteni, hogy mit is látunk, hal-
lunk, érzékelünk a fesztiválon bemutatott Max Black, or 62 
Ways of Supporting the Head with Hand című előadás során. 
Egy kísérleti laboratórium tárul elénk, ahol visszahúzódva 
él és alkot Max Black, akit logikailag többszörösen össze-
tett eszmefuttatásai filozófussá, kísérletei természettudóssá, 
a kezében hangszerként megszólaló tárgyak pedig zenésszé 
emelnek. A Go Down, Moseshez hasonlóan itt is a megismer-
hetetlenség és az átláthatatlanság problémájába ütközünk, 
amit Goebbels egyrészt a műszerekkel és feleslegesnek látszó 
tárgyakkal telezsúfolt térrel, másrészt figyelmünk folyamatos 
megosztásával ér el. Szinte lehetetlen követni Max Black csa-
varos gondolkodását, egyrészt a színész, Alexander Panteleev 
gyors és ritmikus beszéde, másrészt a különböző varázslatos 

trükkök, például a másodperc töredéke alatt elégő papírlap 
vagy a porlepte dobozból kiszálló füstkarikák miatt. (Kivé-
tel ez alól talán a borbély története, aki fejébe veszi, hogy 
az összes városlakót megborotválja, aki nem borotválkozik, 
azonban ha a városban senki nem borotválkozik, akkor nem 
jut ideje saját magára, így végül elbukja a tervét, hiszen ő 
borotválatlanul marad.) Lichtenberg és Wittgenstein tézisei 
zenei hangzást kapnak – Panteleev játékának köszönhetően 
minden gondolatnak, szónak ritmusa van –, összecsenge-
nek a műszerek hangjaival. A különböző használati tárgyak 
Panteleev kezében hangszerekké válnak: hárfaként szólal meg 
a biciklikerék küllője, csellóhúrként pendül meg az acélsod-
rony. A színpadkép, a színészi játék, a technikai truvájok és az 
akusztika révén Goebbels tapasztalássá alakítja a néző számá-
ra a természet megismerhetetlenségét, a valóság sokrétűségét, 
azt, hogy nem létezik olyan, hogy az igazság színháza.

Max Black. fotó: Maciej zakrzewski


