
Mégsem hiszem, hogy ez lenne az
egyedüli járható út. Ghelderode dráma-
írói nagyságáról, vagyis arról, hogy egy-
általán érdemes vele gyötrődni, ez az al-
kalmi cikk senkit nem győzhet meg, nem
is próbálkozik vele; az érdeklődőket hadd
utaljam a már említett kötethez - s benne,
magamat ajánlva, saját utószavamhoz -;
ha a darabok nem teszik meg a magukét,
kár minden szóért; akkor várni kell. Két
dolgot azonban e helyütt is elmondanék.
Az egyik: van éppen nekünk,
magyaroknak egy sajátos hidunk
Ghelderode felé. Szomory Dezsőnek hív-
ják, s itt a jelenségre csakúgy gondolok,
mint az íróra. Kirekesztettségéből és ma-
gányosságából eredő gátlásos gőgje, fur-
csa pózai, akár az olyan anekdotikus rész-
letekig, mint a választott írói név miszti-
fikációja vagy a díszletnek berendezett
lakás valósággal kísértetiesen rokon asz-
szociációkat pendít; s éppígy évtizedekig
vitatott volt az is, hogy a különleges,
szokatlan szomorys nyelvművészet szín-
szerű-e vagy irodalmiaskodó, gátja-e vagy
éppenséggel sajátos lendítőereje drámái
színpadi hatásának. S ezek még mindig
csak külső jegyek. De ami magát az írói
alkatot, a szemléletet illeti - vajon nem
illik-e Ghelderode-ra is Kellér Andor
nagyszerű Szomory-jellemzése:

„Hiszen ő nem volt küldetéses író, nem
képviselt népet, osztályt, fajtát, még
réteget sem, csak önmagát, mániákus ön-
bizalommal, szinte eszelős arisztokratiz-
mussal ápolt hivatottsági tudatát. Világá-
tól elszakadt, a kor nagy áramlataira, sőt
apró tényeire sem figyelt, levegőtlen ma-
gányosságban élt, még lakásában is úgy
mozgott, mintha díszletek között járkál-
na... Á sok szúró sérelem és a lobogó ön-
imádat elvadította. Letörtségében két lá-
bon járó ambivalenciának hatott, mindig
érdekes volt és sohasem meggyőző, egé-
szében tragikusan mulatságos és mégsem
komikus..."

A másik: az 1978-as genovai Ghelde-
rode-kongresszuson két formában is ta-
lálkoztam egy Martine Wijckaert nevű
fiatal belga rendezőnővel. Személyesen,
mint előadóval, s előadásának már a címe
is lenyűgözött: „A ghelderode-i szöveggel
való hétköznapi kapcsolat nehézsége" (La
difficulté d'un rapport quotidien avec le
texte ghelderodien). A mi szín-
házművészeink Shakespeare-rel is ko-
máznak; a zord ókoriakkal már érezhetően
nehezebben boldogulnak, pedig még ők is
mennyivel közelebb állnak megszokott
dráma-, illetve drámaíró-ké

pünkhöz, mint Ghelderode! Vele bizony
re másként vitázunk, mint a kimondott
szóval.
nem lehet akár tizedik darabjának meg-
rendezése után sem hétköznapi kapcso-
latba kerülni, s az, ami egy modern ren-
dező számára fontos lehet, a szövegből
csak közvetve, kerülő utakon, furfanggal
és fáradsággal csiholható elő - de ezt a
cikket se írtam volna meg, ha nem hin-
ném, hogy a hatásfok együtthatója meg-
felelhet a fáradság együtthatójának.

Hogy pedig ezt miért hiszem, arra nem
olvasmányélmény, karosszékbéli magán-
ügy ad választ. Ugyane Wijckaert kisasz-
szony elhozta Genovába egyik brüszszeli
rendezésének filmszalagját. Ghelderode
egyik leghisztérikusabb művét, a Hop,
Signor !-t vitte színre, egy olyanfajta
egzaltált realizmus stílusában, amilyennel
addig nemigen találkoztam; talán a glas-
gow-i Citizens Theatre stílusa állt hozzá
legközelebb azok közül, amiket láthattam.
A darab, amely a maga módján szintén
művésztragédia, bár a képmutató s meg
nem értő társadalom ítéletének vég-
rehajtója itt a művész betegesen kéjsóvár,
szado-mazochista felesége, egyfajta kép-
zeletbeli olasz reneszánszban játszódik, s
a rendezésben épp az volt a megragadó,
ahogy a jól ismert klasszikus, hűvös tö-
kélyű reneszánsz formák, vonalak, épí-
tészeti, viseleti és magatartásminták egy
alig érzékelhető billentéssel átúsztak a
démoniba, a Ghelderode-nak oly kedves
Bosch világába. Ezek a figurák anya-
nyelvi természetességgel, a görcsösség
vagy modorosság legcsekélyebb veszélye
nélkül fejezték ki magukat a számunkra
gyakran idegenszerű ghelderode-i nyel-
ven. Azonosulni nem tudtunk egyikük-kel
sem, de az emberi nyomor és kiszol-
gáltatottság képe vérlázítóan és szokatlan
erővel vetült elénk, a beteges reflexek
pedig nem abszolutizálódtak, hanem egy
embriószerűen önmagába görbült világ
torz, de szomorúan hiteles kinövései-ként
hatottak. Martine Wijckaert nem
komázott Ghelderode-dal, következés-
képp nem is oldódott fel világában. De e
világ közvetítő tükrén át kifejezett va-
lamit, ami az ő számára is fontos volt.

S ahhoz, hogy ez megtörténhessen, nem
feltétlenül kellett Ghelderode-nak bekötni
a száját.

HAVAS FANNY

Operaelőadások
Miskolcon

A miskolci Muzsikáló Udvar zenés szín-
házi operaajánlata ezen a nyáron a ta-
valyról felújított A titkos házasság, vala-
mint a Don juan volt. A két operát Hegyi
Árpád Jutocsa, a miskolci Nemzeti Szín-
ház rendezője vitte színre. Többek között
ez a tény is meghatározza, hogy elsősor-
ban színházi és nem zenei szempontú
elemzésre készülök.

Cimarosát és Mozartot „tálalni" nyári
szórakozásul igényes és rokonszenves
vállalkozás, ámde kockázatos megfelelő
anyagi és - ezzel szoros összefüggésben -
személyi feltételek hiányában. A néző-
hallgató a kapott élmény megítélésekor
csakis a produktumot veheti alapul, nem
köteles tisztában lenni a nehézségekkel, a
kényszerűségekkel, a „kulisszatitkokkal",
amelyek egyébként sem tartoznak rá. Ha
szűkösek a lehetőségek, akkor olyan
előadásokat érdemes és célszerű létrehozni,
amelyek nem vagy kevésbé szenvednek
csorbát a szerény és korlátozott feltételek
között - nem úgy, mint például a Don
Juan.

Cimarosa - á la carte

Cimarosa vígoperáját, A titkos házasságot
a miskolci múzeum udvarán asztalok
mellől, pincérek sürgése-forgása, olasz
ételek-italok fogyasztása közben élvez-
hettük. Néha ugyan a kelleténél hango-
sabban csörrent a pohár, a kés, a villa, de
ez a vígopera elbírja a „körítést". Sőt az
„előételt", az első pillanatokban zavart és
idegenkedést keltő bemutatást is, mely-nek
során a szereplők egymás után, a rendező
intésére egy-egy ismert, többnyi-re
operettrészlettel előlegezték majdani
szerepüket.
A meghökkentő, de szellemes indítás

derűs hangulatot teremtett, jó étvágyat
csinált a főfogáshoz. Különösen Robin-
sone sikerült belépője az „odavagyok
magáért" szövegű dal narcisztikusan el-
ferdített változatával: „odavagyok ma-
gamért, a fekete hajamért" - volt telita-
lálat.

A frivol kezdés a későbbiek során
messzemenően igazolódott nem csupán
azáltal, hogy kiderült: olyan élvezetes,
könnyed, sőt szabadszellemű műről van



szó, amely nem hogy megtűri a játékos
tiszteletlenséget, hanem egyenesen igényli,
de azáltal is, hogy ez a frivolság újra és újra
- mindig a helyén felbukkant a
rendezésben. Egy élő, közvetlenségre
törekvő rendezés részesei voltunk ezen az
estén - hiszen Geronimo, gazdag és má-
niákus kocsmáros vendégeinek tekint-
hettük magunkat. Nem hivalkodóan és
tolakodóan, de igazi olaszos szívélyesség-
gel vontak bele minket a játékba, hogy
aztán bőséges szerpentin- és
konfettizáporral jutalmazzák
részvételünket.

Á játéktér és a nézőtér összetartozását a
mindkettő felett, az udvar teljes hosz-
szában kifeszített drapériák is jelezték.
Maga a színpad kissé szűkös volt - külö-
nösen a lépcsőház gyermekméretű be-
járata -, de a helytől és műtől nem idegen
kiegészítésekkel jól funkcionáló játék-térré
alakult Ferencz István, a díszlettervező
jóvoltából. Még a háttérben egymás mellett
álló, de egymástól elhajló két fa is
díszletelemmé, sőt, ha úgy tetszik,
szimbólummá lényegült át, a rájuk csavart,
őket egymáshoz húzó „fásli" segítségével.

A jelmezek már korántsem szolgálták
ilyen egyértelműen a rendezést és a színé-
szeket. Túlságosan egyöntetűek lévén, nem
jellemeztek eléggé. Elisetta és Carolina
például feltűnően hasonlított egy-másra,
már ami az öltözéket és hajviseletet illeti,
holott a két testvér nagyon is különbözik
egymástól, magatartásban és szemléletben
egyaránt. Carolinának az Elisettáénál
természetesebb, szerényebb egyéniségét
ruháinak is ki kellett volna fejeznie vagy
legalábbis hangsúlyoznia. De Paolinóról
sem árulta el viselete segéd mivoltát.
Pontosan eltalálta viszont Fidalama, a
kacér özvegy és Robinsone, a kissé
öntetszelgő szépfiú öltözete és maszkja.
Máger Ágnes, a jelmeztervező groteszkre
való hajlama ezeknél a figuráknál jogosan
tobzódott. A félmeztelen sőt szoknyája
alatt pucér szolgálólány, a pirosan virító
szívvel a hátsó felén már nem csupán
jelmezkérdés, hanem első-sorban
rendezési. Ez a kihívó, pikáns és néma
jelenlét kezdettől fogva zavaró volt, nem
önmagában, hanem fölöslegességével,
funkciótlanságával. Nem el-lenpontozott -
a mű, az előadás nem az álszemérmet, a
prüdériát veszi célba - nem erősített mert a
darab a paráznaság, a romlottság, a léha
élvetegség ellen sem ágál. Ha valamit
jelentett ez az inger-lő csupaszság, hát
legfeljebb egy infantilis fricskát a
közönségnek, és esetleg néző-csalogató
reklámot. Szerencsére a hölgy

- az utolsó, bájait meg-megvillantó ci-
gánykerekezést leszámítva - illedelmes
szerénységgel tűnt fel s el szolgálattevésre.

Amennyire nem volt helyén ez a pajkos-
pikáns rendezői gesztus, annyira a helyén
volt egy másik, a konzekvens egymás
ölébe ültetésé. Erre a furcsa, váratlan
akcióra mindig a meggyőzés végső,
leghevesebb pillanatában került sor,
nemre, korra való tekintet nélkül. A titkos
házasság fordulatos története során
ugyanis mindig meg kell győzni valakit
valakinek valamiről. Carolinát Paolinónak
titkon kötött házasságuk további ti-tokban
tartásáról, Robinsone grófot szintén
Paolinónak a Lisettával, Carolina
nővérével kötendő házasság előnyeiről,
Geronimót, a lányok atyját Robinsone
grófnak arról, hogy inkább Carolinával
lépne frigyre, s hogy ez Geronimónak is
inkább kedvező, Robinsone grófot viszont
Paolinónak és Carolinának külön-külön
arról, hogy ez teljességgel lehetet-len,
Lisettát arról, hogy Carolina nem tehet
semmiről, ami Robinsoné pálfordulását,
hozzá való vonzódását illeti, Paolinót
Fidalmának, az ifjú és tehetős özvegy
nagynéninek arról, hogy milyen jól járna,
ha hozzájönne „férjül" és végül (sok
apróbb-cseprőbb meggyőzés után) Gero-
nimót, Fidalmát, Lisettát, Robinsonét
Paolinónak és Carolinának arról, hogy
ártatlanok, illetve, amennyiben mégsem
azok, hát az érvényes házassági szerződés
felhatalmazásával nem. A sok ölbe ülés
eredménnyel jár: a titkos házasság legá-
lissá válik, Robinsoné egybekel Lisettával,
s Fidalma sem marad hoppon, Geronimo
férjül megy hozzá. Hiába, minden jó, ha a
vége jó. Fásli és türelem kérdése az egész.

Színészileg is élvezhető alakítást - ki-
váló énekesi teljesítménye mellett - Pe-
rencz Béla (Robinsone) és Csonka Zsuzsa
(Carolina) nyújtott. Mindketten figurát
teremtettek. Perencz sok öniróniával, öt-
lettel hitelesítette a kissé szédült, első-
sorban önimádó Robinsone gróf déliesen
tüzes ostromait, majd megadását a sors-
nak. Kackiás-daliás sürgése, forgása, buz-
gólkodása Carolina körül az előadás leg-
derűsebb, legszellemesebb pillanatait te-
remtette meg. Csonka Zsuzsa visszafo-
gottabb, takarékosabb játékkal oldotta
meg - naiva -. szerepét. Személyisége
hordozta a figurát; rendkívül intenzív és
markáns már a puszta jelenléte is. Ám,
amikor módjában állt például a Lisettával
folytatott tyúkperpatvarrá fajuló vitában -
ő is bátran élt a túlzás eszközeivel, amint
Fidalma és Paolino félre-

értett „in flagrantijánál" is. Á szelíd cicá-
ból előbújt a karmoló vadmacska. Míg
Perencz és Csonka a rendezői szándék-
nak megfelelően, hogy ne csupán hall-
gatni, de nézni is érdemes legyen az elő-
adást -- eljátszották szerepüket, addig a
többiek: Kovács Brigitta (Elisetta), Szüle
Tamás (Geronimo), Bándi János (Pao-
lino), Molnár Anna (Fidalma) egy-egy
pillanatot, helyzetet kivéve „csak" eléne-
kelték szerepüket. Ha ők is éppoly ihle-
tetten játszottak volna, mint ahogy éne-
keltek, igazi színházi élményt jelentett
volna az előadás, s nem csupán egy igen
kellemes, jó hangulatú, zeneileg szín-
vonalas estét.

Mozart - görögdinnyével

A Don Juan viszont A titkos házassággal
összevetve elhamarkodott, meggondolatlan
vállalkozásnak tűnt. A Don Juan igencsak
megsínylette a pénz- és időszűkét.
Hevenyészett és esetleges előadásban volt
részünk -- noha az első benyomások nem
erre készítettek fel bennünket. A kapualj,
illetve a bejárat falain az opera sze-
replőinek Máger Ágnes festette, bekere-
tezett s méltón elhelyezett képmásaiban
gyönyörködhettünk, valamint szintén az
előadás tiszteletére készült érmekből vá-
sárolhattunk. Ennyi megalapozottság,
körültekintés láttán joggal hihettük, az
előadás, amelyet látni fogunk, épp ilyen
aprólékos műgonddal készült. Tévedtünk.
Holott egy olyan bonyolult, filozofikus
darabról van szó a Don Juan eseté-ben,
amely tökéletes felkészültséget igényel
mind a rendezőtől és munkatársaitól, mind
az előadóktól.

A hangsúlyok a rendezésben annyira
eltolódtak, hogy Leporellót tették meg
„főhősnek". De Leporello sohasem lesz
Don juan, bármennyire ügyes, tehetséges
tanítványa, alkalmanként megtévesztő
utánzója vagy alteregója gazdájának, a
Don Juan-i minőséget nem érheti el, sem
egyénisége és bátorsága, sem filozófiája
nincs hozzá. De Mozart Leporellója tud-ja
ezt, s nem is akar rivalizálni Don Juannal.
Mintha tisztában lenne Camus épp Don
Juanra vonatkozó álláspontjával,
miszerint: „Á nagyság nyomasztó, jól meg
kell emészteni." Leporello tehetséges -
Don Juan zseniális „életművész"'. Az ő
szuggesztivitása, ereje hozza mozgásba
Leporello tehetségét is, „Az opera hőse
Don Juan, főleg őrá összpontosul
érdeklődésünk ; de nemcsak hogy ő a fő-
hős, hanem ő is tesz érdekessé minden más
személyt. Ezt azonban nem szabad
külsődlegesen értelmeznünk: sőt éppen



az ennek az operának a titka, hogy a hős
ráadásul a többi személyben élő erő, Don
Juan élete az ő életük elve. Az ő szenve-
délye visszhangzik mindenütt..." - mondja
Kierkegaard, és mondanánk mi is vele, ha
a miskolci előadás is ezt sugallná. De ez az
előadás, ha egyáltalán sugallt valamit,
akkor ennek épp az ellenkezőjét. Ennek
oka egyrészt s talán legfőképpen abban
rejlik, hogy a miskolci előadás Don Juanja
nélkülözte - az őt alakító Gárday Gábor
alkati és színészi hiányosságai folytán - azt
az erőt és szuggesztivitást, „azt a
démonikust", ami őt Don Juanná avatta
volna. Gárday képtelen volt akár egy
pillanatra is nagyságot, hatalmat,
szenvedélyt érzékeltetni. Nem a zseniális
életművész jelent meg, hanem egy kisstílű
szélhámos, ezáltal érthetetlenné vált, miért
harcol érte-ellene Elvi-ra, hogyan csábul el
Zerlina, s végképp nem értjük, hogyan
magasztosulhat fel az előadás végén ez az
élveteg szoknya-pecér. Ezzel az
érdektelen, jelentéktelen Don Juannal
szemben Leporello - Szüle Tamás
alakításában - jelentékeny, férfias,
erőteljes, sőt szuggesztív egyéniség volt.
Elnyomott tehetség ez a Leporello, s így
inkább tragikus semmint komikus figura -
a mozarti szándékkal ellentétben. Minden
amellett szólt, többre, nagyobbra hivatott
annál, ami osztályrészül jut neki, a
másodhegedűs szolgaszerepnél. Erre
éppen akkor döbbentünk rá, amikor Le-
porello Elvirát megtévesztendő Don Juan
szerepét játssza a jelenlevő, valódi Don
Juan „előjátszó rendezésében". A
„beugrás" virtuóz alakítás, a valódi Don
Juan elhalványult mellette, nem csodál-
koztunk azon, hogy Elvira lépre megy. Ez
egyébként az előadás egyik rendezőileg,
tervezőileg, színészileg legkiérleltebb,
legszellemesebb jelenete volt. Az
azonosulás és elutasítás ambivalenciáját
ragyogóan szólaltatta meg Szüle Tamás,
amint Leporellója elsorolja a kihúzható,
szinte végtelen leporellóról Don Juan
addigi csábításait, hódításait. Valóságos
bűvészmutatvány, bravúr, ahogy ének-kel,
gesztusokkal megsokszorozta ön-magát,
illetve ahogy egyszerre dicsekvő gyermek,
magabiztos csábító s együtt-érző, kicsit
rezignált öreg bölcs tudott lenni. Ez persze
megfelelő médium nélkül aligha
sikerülhetett volna, de Csonka Zsuzsa
Elvirája méltó partner volt ebben az
istenkísértésben. Csonka Elvirája lépett elő
a másik főszereplővé ebben az előadásban.
Megejtő, mélyen átélt, érett, kidolgozott
alakítás volt a fiatal énekes-nőé. Egyszerre
volt magasztos és szánal-

mas, félelmetes és esendő. Az este, illetve
az előadás legmegrendítőbb pillanatát
Elvira utolsó nagy áriája jelentette. Cson-
ka Zsuzsa az eszköztelenségig puritánul
alakult át - a gyötrelmes szorongástól a
megbékélésig minden fázist pontosan
érzékeltetve - az önmagával, önmaga ellen
harcoló „fúriából" az önmagát szen-
vedélyével együtt elfogadó, sőt önmagát
maradéktalanul vállaló asszonnyá.

Kár, hogy nem itt ért véget az előadás !
Mert ami ezután következett, az nem
Mozart Don Juanjának utolsó felvonása
volt, hanem egy ízetlen bohózat. A teme-
tőjelenet, a vacsora s a finálé görögdiny-
nye-habzsolásba fúlt, s ez minden addigi
megcsúfolását jelentette, nem pedig a Don
Juan-i magatartás igenlését s az azzal való
azonosulást. Ez a szájbarágós, didaktikus,
görögdinnyelétől csöpögő be-fejezés
inkább elidegenített bennünket, semmint
közelebb vitt a Don Juan-i élet-
szemlélethez. Nem feltétlenül az ötlet
elvetendő - a szereplők átöltöztek civilbe a
fináléra -, valószínűleg csak a megvaló-
sítás volt megoldatlan. A civil megjelenést
is meg kell tervezni és rendezni, h o g y
elfogadható és színpadképes legyen, s
egyáltalán megítélhető. Az elő-adás többi
szereplőjére ugyanaz vonatkozik, mint A
titkos házasság esetében: elsősorban az
énekesi teljesítményüket lehetne értékelni,
de ez egyfelől nem célom, másfelől erre -
s ez vonatkozik a zenekar, valamint a
karmesterek munkájára is - nem érzem
magam igazán illetékesnek.

Bízunk abban, hogy Hegyi Árpád Ju-
tocsa legközelebbi találkozása a Don Ju-
annal átgondoltabb, elmélyültebb lesz.

Cimarosa: A titkos házasság (miskolci Muzsi-
káló Udvar)
Libretto: Giovanni Bertati. Fordította: Hu-
szár Klára. Rendezte: Hegyi Árpád Jutocsa.
Karmester: Selmeczi György és Kovács Lász-
ló. Korrepetítor: Kincses Margit. Díszlet: Fe-
rencz István. Jelmez: Máger Ágnes. Mozgás:
Heltai Erzsi. Színpadmester: Sárosi László.
Maszk: Budai Lászlóné. Asszisztens: Szász
János. Munkatárs: Bartha Éva.

Szereplők: Szüle Tamás, Kovács Brigitta,
Csonka Zsuzsa, Molnár Anna, Bándi János,
Perencz Béla, Búza Andrea.

Mozart: Don Juan
Libretto: Lorenzo da Ponte. Fordította: Ober-
frank Géza. Rendezte: Hegyi Árpád Jutocsa.
Karmester: Selmeczi György és Kovács Lász-
ló. Díszlet: Ferencz István. Jelmez és grafika:
Máger Ágnes.

Szereplők: Gárday Gábor, Szüle Tamás,
Schwimmer János, Fülöp Attila, Hantos Ba-
lázs, Csonka Zsuzsa, Molnár Anna, Kovács
Brigitta.

NÁNAY ISTVÁN

Tükrök

Egy mozgásszínház előadásai

Mielőtt a homályos labirintusba belép-
nénk, a jegyszedők forintos nagyságú kis
tükröt adnak a nézőknek, amit jel-
vényként a ruhára lehet feltűzni. Az em-
berek egy része, a jelvényviseléshez szo-
kottak, magától értetődő természetesség-
gel teszik fel magukra a tükröt, mások -
mint jómagam is -, akik idegenkednek a
jelvényektől mint egy szűkebb közösség-
hez tartozást feltűnően deklaráló tárgytól,
zavartan forgatják kezükben. Hiszen nincs
semmi, ami itt egy közösségre utal-na, a
nehezen megszokható sötétségben csak
tétova nézők gyülekeznek. S mivel nincs
senki, aki a nézőket a helyükre vezesse,
terelgesse, az emberek kezdenek
bátrabbak lenni, s birtokba veszik a
HVDSZ művelődési ház termeiben be-
rendezett zegzugos teret.

Ügyesen elrejtett reflektorok, a legkü-
lönfélébb helyeken, váratlan fordulókban
elhelyezett tükrök nyújtanak támpontokat
a sétában. (A teret Pálmai János tervezte.)
A tükrök előtt magányosan vagy párosan
trikós színészek ülnek egy-egy zenész
társaságában. Beszélgetnek, készülődnek,
a zenészek hangolnak vagy halkan
gyakorolnak. A két terem közepén egy-
egy nagyobb emelvény, párnákkal, ezek
szolgálnak nézőtérül.

Az egyik sarokban megszólal egy he-
gedű, kezdődik az első etűd. Egy fehér
trikós férfi úgy áll a kétméteres tükör
egyik éléhez, hogy az pontosan az alak
felező hossztengelyében legyen. Á nézők
tehát csak a színész tükör előtti felét lát-
ják, de a szemükben-tudatukban az alakot
a tükörkép kiegészíti. A színész kezével és
lábával megszorítja a tükröt, és kezd
felfelé mászni, kúszni. Minden igye-
kezetével megpróbál elszakadni a földtől
és a magasba jutni. Angelus Iván - aki a
Stúdió K. egyik alapító tagja volt, de
néhány éve önállóan dolgozik, s aki ezt az
előadást létrehozó mozgásszínház vezetője
s egyben számos hivatásos színházi
előadás mozgástervezője és betanítója -
mozdulataival és arcjátékával egyaránt ér-
zékelteti ennek a küzdelemnek a nehéz-
ségeit, örömeit és - kudarcát. Hiszen az
elszakadás nem sikerülhet, a színész visz-
szahuppan a földre.


