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Mozgásszínházi találkozó

Soha nem voltak elkényeztetve a magyar
színházbarátok, de az utóbbi években még
a kevésnél is kevesebb alkalmuk adódott
arra, hogy külföldi színházi együttesek
vendégjátékát láthassák. Eb-ben az ínséges
helyzetben szinte az egyet-len színház,
amely több-kevesebb rend-szerességgel
különböző amatőr és hivatásos külföldi
együtteseknek helyet tud adni, az a Szkéné
Színház. S nem akár-milyen
együtteseknek! Számos olyan híres társulat
előadásait ismerhettük meg e színház
jóvoltából, mint a svéd Schachrazad, a
prágai Cvoci, a brnói Divadlo na Provazku
együttesekéit, no meg a mozgásszínházak
nemzetközi találkozó-inak résztvevőiéit.

1985 őszén már a negyedik találkozót
szervezte a Szkéné, ezúttal a MTA - Soros
Alapítvány hathatós támogatásával. Ez
alkalommal csak külföldi együttesek
vettek részt a találkozón. Tizenegy társulat
- egy-egy norvég, japán, perui, illetve két-
két osztrák, olasz, dán és lengyel - tizenöt
produkcióját láthatta az érdeklődő
közönség a Budapesti Műszaki Egyetem öt
helyszínén. Pontos, jó szervezés, az előbbi
találkozókhoz képest nyugodtabb légkör és
változatlanul nagy érdeklődés jellemezte a
hat-napos eseménysorozatot. S
változatlanul és érthetetlenül gyér
érdeklődést tanúsított ezúttal is a színházi
szakma.

Pedig az előadások tartalmilag és for-
mailag, tematikailag és stilárisan igen
változatosak voltak. No meg színvona-
lukban is!

Szólók
Az előadások egy része egyéni produkció
volt. Az Olaszországból érkezett Ileana
Citaristi Orissa táncai címmel a klasszikus
indiai táncművészet megismertetésére
vállalkozott. Nem sok sikerrel. A táncos-
nő az indiai klasszikus táncművészet
roppant árnyalt és gazdag kifejezés-
eszköztárából elsajátított néhány elemet, s
ezek variációjával igyekezett azt a látszatot
kelteni, hogy ő autentikus indiai művész.
Ám nem csak a technikai fel-
készültségbeli hiányosságok miatt érté-
kelhetetlen a produkciója, hanem min-

denekelőtt azért, mert kínos attrakciójából
teljesen hiányzott a táncok lényege,
tartalma, belső szépsége. Meghívása nagy
tévedésnek, előadása a találkozó egyik
fiaskójának bizonyult.

Az osztrák Walter Bartussek egysze-
mélyes Plasztik című produkciója techni-
kailag jól kivitelezett, ám gondolatilag
nem túl eredeti előadás volt. A klasszikus
és modern pantomimművészet elemeiből
kialakított mozgásnyelv, vala-mint a
játékost körülvevő akusztikus és tárgyi
környezet együttesen határozta meg az
előadást, amely az embernek az őt
bekerítő műanyag világgal való küzdelmét
ábrázolja sok jó megfigyeléssel és
humorral. A kitűnő ötletek ellenére az
előadás részint didaktikusan leegysze-
rűsített gondolatvilágúnak, részint túl
hosszadalmasnak hatott.

Lényegét tekintve szintén egyszemélyes
előadásnak tekinthettük Emi Hatano japán
táncegyüttesének műsorát, mivel a tételek
abszolút főszereplője az együttes vezetője
volt, két társa csupán segítette Emi
Hatanót. A Töredék, a Tisztelet a kőnek és A

daru című kompozicióknak a zenéje
csodálatos szép, természet-közeliséget
sugalló konkrét muzsika (zeneszerző:
Katsutoshi Nagasava). A rafináltan
egyszerű fényben a táncosnő szinte
tárgyként, mozdulatlanul kuporgott, vagy
valószínűtlenül lassú mozdulatokkal éledt
fel, vette birtokba saját testét, vagy bő
fehér ruhájában szinte testetlenül lebegett,
szállt, repült. Emi Hatano apró, mívesen
kidolgozott, visszafogott mozdulatai és
sodró tánca egyaránt hallatlanul mély
érzelmeket tudott kifejezni. A konkrét
cselekmény hiánya, a zene és a tánc lassú
kibontakozása némiképp fárasztóvá teszi
az európai néző számára a produkciót, de
aki hagyta magára hatni az előadást, annak
rövid idő után kivételes élményben volt
része.

Szöveg - tánc - látvány
A norvég Grenland Friteater két produk-
ciója közül egyet láttam, a Láz címűt. Az
együttes már tíz éve színházi
laboratoriumként dolgozik, számos
országban turnézott, színészképző
szemináriumokat tart. A látott előadás
viszont élvez-hetetlennek tűnt. A csaknem
teljesen sötét színpadon a christianai
bohémek nevű művésztársaság tagjai -
többek között Edvard Münch festő és
Hans Jaeger író - közötti kapcsolatok
elevenednek meg - kizárólag
dialógusokban. A színészek fotelekben
üldögélnek, felállnak,

átülnek egy asztalhoz, és beszélnek a
norvégül nem tudók -- tehát a budapesti
közönség - gyönyörűségére. Nem csoda,
ha az előadás végére alig maradt valaki a
teremben.

Peruból érkezett a Cuatrotablas nevű
együttes, amely fennállása majd másfél
évtizede alatt a dél-amerikai ország egyik
jelentős társulatává vált. Nem ha-
gyományos színházi előadásokat hoznak
létre, működésükre számos európai és
amerikai avantgarde színház hatott. Mivel
Peruban nemcsak a lakosság nagy része,
de a művészek is igen súlyos meg-élhetési
gondokkal küzdenek, a társulat nem arra
vár, hogy a nézők menjenek a színházba,
hanem maga keresi meg azokat a helyeket,
ahol találkozhatnak a közönségükkel. Az
agitatív színház egy fajtáját képviselik,
erre utalt a bemutatott előadásuk is,
melynek címe: E z nem Broadway. A
jelenetek primitív sztorija, a rikító
jelmezek, a csupán túlzó méretük-kel
komikusnak hatni akaró kellékek, a
harsány, nemegyszer közönséges játékmód
miatt az előadás - legalábbis számomra -
nagy csalódás volt.

A dán Teatervaerkstadet den Blá Hest
Kafka-adaptációja szintén csalódást oko-
zott. Az Amerika című regény zanzásitott
előadása sem Kafka világát, sem az írott
mű alapján a csoport által kialakított saját
víziót nem volt képes megjeleníteni. Az
előadás leginkább a regény anyagával való
küzdelmet fejezte ki, távolról emlékeztetve
az Utcaszínház néhány évvel ezelőtti
hasonló vállalkozására, amikor a regény
utolsó fejezetét dolgozták fel. A színészek
több szerepet játszottak, az üres térben
ugyan-azokkal a tárgyakkal újra és újra
létre kellett hozniuk az egyes epizódok
szín-helyét, a történet szinte elveszett az
állandó ténykedés, pakolás, átöltözés
közben. Hogy a férfi főszerepet miért nő
játszotta, nem tudtam megfejteni!

Vakság volt a címe az osztrák Vorgange
Bewegunstheater előadásának. Az
együttes olyan táncszínházi stílusban dol-
gozik, amelyben a modern tánc különböző
válfajainak és a sportgimnasztikának az
elemei keverednek. A produkció egy
közösségben kialakuló kapcsolatok
természetéről szól. A több tételes műből
sugárzik a csoport közösségi ereje, a
mozgásformák tetszetősek, dinamikusak,
ugyanakkor a kompoziciók helyenként
unalomig ismétlődők - ezáltal szájba-
rágókká válnak -, máskor pedig csak
közhelytartalmakat fejeznek ki.

Egészen különös világot teremtett a



Arlecchino a Carrara család commedia dell'arte előadásában

Emi Hatano a japán táncszínház előadásának főszereplője

Scena Plastyczna Teatru KUL Herbárium
című előadása (művészeti vezető és
rendező: Leszek Madzik), amely rend-kívül
szuggesztív látványszínházi produkció, s
amelyben nem hangzik el egyetlen szó
sem, és hagyományos értelemben vett
történet sem tapintható ki benne. Egy
hosszú és keskeny terem egyik végében
szorongott a közönség. A sötét tér átellenes
végében megjelenik egy valószínűtlenül
magas, imbolygó alak, amely igen lassan
felénk indul. Különleges fényeffektusokkal
világítják meg az alakot, miközben
sejtelmes, majd egyre erősebb és
fenyegetőbb zenei kíséret hallatszik.
Mindig csak az alak van megvilágítva,
előtte és mögötte sötét van. Ahogy halad
előre, hol jobbról, hol balról amorf
alakzatok szakadnak le a falról, s amikor
már egészen elénk ér a misztikus figura, az
eddig a földön kuporgó lények mintha
áldozatot mutatná-nak be neki. De hirtelen
óriási robajjal minden összeomlik, és a
sötétben minden eltűnik, s ott marad a
kivilágosodó és lepusztult térben az
akusztikus és látványhatások bűvöletében,
kissé fejbe kólintottan és tanácstalanul a
néző.

Hagyomány és tagadás

Különleges élménnyel ajándékozta meg a
közönségét a Coop. Piccionaia i Carrara
Vidéki ház friss lombok között című elő-
adása. A vicenzai társulat vezetője és
vezető színésze Tomasso Carrara egy olyan
színészdinasztia tagja, amely több mint
háromszázötven éve, tíz generáción át
megszakítás nélkül őrzi a commedia
dell'arte hagyományait. Apáról fiúra szállt
az ősi színjátszómesterség, s ha-
gyományozódtak a szereptípusok íratlan
szabályai. Amikor tehát az Ottavio és
Olivette szerelmét akadályozó Pantalone és
Capitano mesterkedéseit, a szerelmesek
ügyét segítő, az öregek orra alá borsot törő,
de a maga hasznát sem megvető Arlecchino
csínytevéseit nézzük, egy sokat emlegetett,
idézett, használt és kiforgatott műfaj
őseredeti meg-nyilvánulásairól kapunk
fogalmat. Mint-ha megelevenedne a múlt.
Autentikus-nak tűnő színészi megoldásokat
látunk, a mesterség tökéletes és fölényes
birtoklását, a kötött és rögtönzött játék
pillanatonként változó egyensúlyát
figyelhetjük meg, ugyanakkor arra kell
rádöbbennünk, hogy az előadás egésze
egyre érdektelenebb, hatása távolról sem
olyan erős, mint egy kevésbé hitelesnek
ható commedia dell'arte-szerű előadásé,
mondjuk a Divadlo na Provazku híres



Commedia dell'arte című előadásáé. Vitat-
hatatlanul lenyűgözők és magával ragadók
a közjátékok rögtönzései, az, ahogy így-
egy ötlet sikerét érzékelve a színészek újra
és újra feldolgozzák az ötlet magját
képező játékcsírát, ugyanannak a moz-
dulatnak újabb és újabb variációját
dolgozzák ki, ám maga a történet meg-
elevenítése távolról sem éri el a köz-
játékok intenzitását. Mégis, ha valamit,
ezt az előadást minél több hivatásos és
amatőr szinházi szakembernek kellett
volna szakmai gyakorlatként megnéznie!

Egészen másfajta színház a krakkói
Teatr STU, amely fennállásának húsz éve
alatt mindig a lengyel avantgarde színházi
mozgalom élén állt. Nem reper-
toárrendszerben működő színház a STU,
inkább laboratóriumi, stúdiómunkán
alapszik a tevékenysége. Főleg utcán
játszik, sajátos performance-okat hoz
létre, work shopokat tart. A most játszott
Make up című produkciójukat Henryk
Jachimowski írta, és az együttes alapítója,
Krzysztof Jasiński rendezte. A darabot
csak nők játsszák. Az elő-adásnak nincs
lineárisan követhető cselekménye, az
egyes szituációk úgy nőnek egymásba,
hogy a szereplők egyéni és közös gondjai,
fájdalmai, a nők férfiaktól függő életének
minden keserve, ám a férfiak nélküli világ
elviselhetetlensége is feltárul. Egy óriási
szekrényszerű alkotmány áll a tér
közepén, amelyet két oldalról induló,
félköríves emelkedő rámpa vesz körül.
lnvenciózus és atmoszféra-teremtő zene
közben kinyílik a szekrény, amelynek
fiókjaiban, rekeszeiben lát-hatók a darab
szereplői. Az előadás során ki-ki előkerül
vackából, éli a maga kis-szerű vágyakkal,
örömökkel, ellenkezésekkel teli életét,
civakodnak, álmokat szőnek,
megpróbálnak a maguk lábán megállni,
hiszen a zenei-akusztikus információkból
következtetve egyedül maradtak, a férfiak
fontos dolgokkal vannak elfoglalva,
például háborúznak. A nők élvezik is az
egyedüllétet, meg szenved-nek is tőle.
Igyekeznek egy női társadalmat
kialakítani, de minden erőfeszítésük
kudarcba, anarchiába fúl. Hiába indul-nak
a rámpán felfelé, a túloldalon vissza kell
térniük, nincs kitörési lehetőség életük
megszabott rendjéből, de a fele-más
berendezkedésű életük sem igazi élet.
Rendkívül szuggesztív, ugyanakkor igen
lehangoló előadás a Make up. A különös
szürreális játékban a kitűnő színész-nők
színészi-emberi jelenléte hallatlanul
erőteljes. A bravúros játéktér, az
egyéniségeket, azok életét jellemző tárgyi
világ

Jelenet a krakkói STU Make up című előadásából

Caeser Brie a Házasság Istennel című előadásban (Odin Teatret)



a színészi játékot kiegészítő, azzal egyen-
rangúan fontos hatáseleme az előadás-nak.

Odin Teatret

A találkozó kétségtelenül legnagyobb
várakozással kísért eseményei a világhírű
Nordisk Teaterlaboratorium, a dániai
Holstebrów-ban működő Odin Teatret
előadásai voltak. Magáról a színházról,
illetve a Dosztojevszkij ihlette Apám háza
című előadásukról a SZÍNHÁZ 1974. 2 .

számában, míg a Szkénében is látott
Oxyrhincus evangéliuma című produk-
ciójukról az 1985. 1 2 . számunkban írtunk.

Az említett beszámolókból, de a talál-
kozó közönségének reakcióiból is kitűnik,
hogy az Odin Színház előadásai-nak
befogadása nem könnyű szellemi munkát
követel. Ugyanis a színház részben
Grotowski színészképző metódusa
alapján, részben a Grotowskit is inspiráló
keleti színházi hagyományokra és jelenleg
is élő gyakorlatra építve sajátos színészi
technikát, eszközrend-szert dolgozott ki.
A hangképzéstől a gesztusokon át a
mozgássorokig egységes jelrendszer
alakult ki, amelynek ismerete nemcsak a
színész számára kötelező, hanem a néző
számára is ajánlatos. Ha ugyanis a jelek
nem ugyanazt jelen-tik a színész és a néző
számára, akkor kommunikációs
nehézségek támadnak, azaz érthetetlenné
válik a közönség számára az előadás,
illetve csak érzéki szinten tudja azt
befogadni. Ha valaki többször nézi meg
ugyanazt az előadást, illetve több Odin-
előadást látott, akkor kezdi megismerni a
jelbeszéd elemeit, s ezáltal egyre közelebb
kerülhet a szín-házi műalkotás
lényegéhez.

A műsorkialakítás szeszélye folytán az
utolsó estére került az a szakmai bemu-
tató, amelyet az együttes egyik vezető
művésze, alapító tagja, Iben Nagel Ras-
mussen tartott, így ez a darabok meg-
értéséhez csak utólagos segítséget jelent-
hetett azoknak a nézőknek, akik az Odin
Színház valamelyik előadását látták. A szí-
nésznő bemutatta a hangképzési gyakor-
lataikat, azok célját, megmagyarázta, mit
miért tesz, mit akar és tud kifejez-ni azzal,
ha így vagy úgy torzítja el természetes
hangját. Ugyanezt bemutatta az arcjáték, a
kéz, a láb és a testtartás változásaival, a
mozdulatok egybefűzésével kapcsolatban
is. Kiderült, hogy bizonyos gesztusok
vagy mozdulatsorok nemcsak esztétikai
értelemben értékelhetők, hanem szigorúan
megszabott érzel-

Nyizsinszkij szerepében: Caesar Brie
(Odin Teatret)

mi-gondolati tartalmuk is van, s ezeket a
tudatosan használt elemeket úgy lehet
használni, mint a beszéd elemeit. Ter-
mészetesen nem mechanikusan, hiszen
minden szituáció megszabja, kikényszeríti
azokat a fizikai-testi állapotváltozásokat,
amelyek leginkább fejezik ki a szituációk
lényegét. A figurát, annak
megnyilvánulásait a színész nem a lélek-
tani realizmus alapján közelíti meg,
hanem a különböző lelkiállapotokat, ér-
zelmeket, indulatokat kidolgozott színészi
technikával hozza létre. Ilyenkor nem a
mintha-effektus hat, tehát a színész nem
úgy csinál, mintha szomorú vagy vidám
lenne, hanem olyan gesztussorokat mutat
be, amelyek a nézőben létre-hozzák annak
képzetét, hogy a színész által
megteremtett, magához hasonlított figura
szomorú vagy vidám. Azaz mindenekelőtt
a nézőben jönnek létre a kívánt érzelmi
hatások, de úgy, hogy a színészhez
hasonlóan ő is egyszerre lesz átélője és
szemlélője az adott szituáció-nak. Ez
rendkívül bonyolult színészi-nézői
aktivitáskapcsolatot tételez fel és kíván, és
sokan vannak, akik nem elég

nyitottak ehhez, vagy eleve elutasítják az
ehhez szükséges erőfeszítést. Ezért az
együttes közönsége mindig nagyon meg-
osztott. Azt azonban nemigen szokták
megkérdőjelezni, hogy a színház előadásai
hallatlanul szuggesztívek, erőteljesek,
hatásosak.

A találkozón az Oxyrhincus evangéliuma
című előadás mellett - amelyről, mint
említettem, a SZÍNHÁZ 1985. 1 2 . szá-
mában Koltai Tamás érzékletesen és
lényeglátón számolt be - a Házasság
Istennel, avagy a lehetetlen szerelem című két-
személyes darabot mutatták be. A dráma
szereplői: Vaclav Nyizsinszkij, a zseniális
orosz táncos, akit a századelőn a tánc
istenének tekintettek, s aki tízévi dicső-
séges pályafutás után elborult elmével -
magát hol istennek, hol isten jegyesének
tartva - élt még harminchárom évet, és a
magyar Pulszky Romola, aki egyként volt
társa Nyizsinszkijnek a dicsőség és a
meghasonlás éveiben. A dráma annak
példázata, hogy „ez a két ember a fizikai
és lelki szenvedések, egy gyermek-
gyilkossági kísérlet, a szegénység és a há-
ború ellenére, hogyan tudta oltalmazni és
életben tartani ezt a lehetetlen, ám
megtartó szerelmet" - írja Eugenio Barba,
a színház alapítója, vezetője és az előadás
rendezője a darab szövegkönyvéhez írt
bevezetőjében. A nyolctételes műben a
két színész - lben Nagel Rasmussen és
Caesar Brie - négy szerepet játszik,
Nyizsinszkijét, Nyizsinszkij lelké-ét,
Romoláét és az istenét - felváltva. Az
egyedüllét, az egymásra találás, a két-
ségek, az egymásra utaltság, a reális és
transzcendens lét ábrázolásának megannyi
gyönyörű és megrázó pillanata tette
rendkívüli és egyedülálló előadássá s az
Oxyrhincus evangéliumával együtt a talál-
kozó legemlékezetesebb és a legtöbb ta-
nulsággal járó eseményévé a Házasság
Istennel t.

Ha egy színházi találkozón egyetlen
olyan kiemelkedő együttes látható csak,
mint az Odin Színház, már érdemes
megrendezni a fesztivált. Ám ha e szín-
ház három bemutatkozásához hozzászá-
mítjuk az olasz commedia dell'arte-
előadást vagy a két lengyel produkciót, a
japán táncszínház bemutatkozását, akkor
sikeresnek tekinthetjük a mozgás-
színházak negyedik nemzetközi találko-
zóját. S reméljük, hogy a program sok-
színűségét megtartva, ám esetleg bizonyos
stiláris vagy tematikai tendenciákat
kiemelő, még szigorúbb, értékorientáltabb
előzetes válogatású találkozóval
folytatódik e fesztiválok sora.


