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Érzelmekre ható színház

Beszélgetés Eugenio Barbával
az Odin Teatret rendezőjével

A negyedik nemzetközi mozgásszínházi
találkozó legnagyobb érdeklődéssel várt s
a legnagyobb sikert aratott együttese a
dániai Odin Teatret volt. A műegyetemi
rendezvényen bemutatott két elő-adásuk
Oxyrhincus evangéliuma és Házasság Istennel
- mellett az együttes vezető színésznője,
lben Nagel Rasmussen szakmai bemutatót
tartott, illetve az együttes vezetője,
Eugenio Barba több órás
műhelybeszélgetésen vett részt, majd egy
hosszú videointerjút adott. Ennek rövidített
változata olvasható az alábbiakban.

- Az Oxyrhincus evangéliuma elő-adás
alatt úgy éreztem magam, mintha egy speciális
kalitka előtt ülnék, amelynek falai csak félig
áttetszők. Nem láttam be tisztán ebbe a
kalitkába. Úgy éreztem, hogy nem alakul ki
közös élmény a színészek és köztem. Olybá tűnt,
hogy egy organikus lény működési
mechanizmusát figyelem, egy igen-igen
tökéletes struktúrát, ami azonban még-sem kel
életre. Együtt vagyunk egy közös térbe bezárva
a színészekkel, de a mi saját életünk csak
néhány ritka pillanatban találkozik az övékével.
A z okát nem tudom. Lehet, hogy csak azért
történik ez így, mert nem látom jól az arcukat.
Tudom, hogy kitűnő színészei vannak, és
szeretném látni az arcukat is, de kevés a fény,
és nem tudok mást felfedezni, mint a tökéletesen
kidolgozott mozdulataikat.

Ez az egyik problémám. A másik az, amit
Richard Schechner, a performance-műfaj
kidolgozója és teoretikusa is felvet, és úgy fejez
k i : az előadásnak éreztetnie kell mindvégig
azt, hogy sebezhető. Ennek kapcsán beszél a
szelektív figyelemkihagyásról - ami például
lehetőséget ad a nézőnek arra, hogy egy-egy
pillanatra kikapcsoljon - meg arról, hogy
minden előadás kockázattal teli vállalkozás,
minden pillanatban érezhető, hogy vala-mi
váratlan dolog történhet. Én viszont úgy
éreztem, hogy ez az előadás egy olyan struk-
túrába zárkózik be, amely nagyon jól meg-
csinált, nagyon biztonságos. Nincsenek hézagok
az előadásban.

- A színház valami nagyon tiszta dolog a
számomra. A színház helyzet - térben és
időben. Ez a helyzet különbözik a
mindennapi életbeliektől. A színházban
beszélni annyit tesz, mint megtagadni

a realitást. Ez így van akkor is, ha az
irodalomra gondolunk, a szimbólumok-ra,
ilyenkor sem valós dolgokról be-szélünk.
A színház fikció. Ez eltávolít engem attól
a fajta tájékozódástól, ami manapság igen
sok embernél felfedezhető; a rituálék felé
fordulástól.

A rituálénak számomra nagyon sok
látványos eleme, számos színházi vonat-
kozása van. Igen, a rituálé létezik, van,
mert látható, teátrális struktúra, mert a
láthatatlan is jelen van benne egy hit
víziójaként, világlátomásként, a ter-
mészetfelettihez való viszonyban stb. De
abban a pillanatban, amikor valaki nem
osztozik abban, amit a rituálé jelent, akkor
az csak egy kagylóhéj lesz a számára, ami
többé-kevésbé érdekes, de valójában igen
távol van tőle. Természetesen egy másik
aspektusból érdekelhet minket a rituálé.
Abból, hogy lehetséges-e egyáltalán a mi
civilizációnkban a rituálé. Lehetséges-e
olyan szituációt teremteni, ami
ekvivalense annak, ami hajdan a rituálé
volt. Egy olyan pillanatot, amelyben az
egyén, illetve a közösség spiritualitása
kifejezhető.

- Tudom, hogy hosszú ideig dolgoztak Latin-
Amerikában, indiánok között is. Az egyik volt
színésze, Tom Fjordefalk mutatott nekem egy
könyvet erről a munkáról ...

-- Igen. Utaztam és tanulmányoztam az
antropológiát. Foglalkoztam vallástör-
ténettel. Es mind a mai napig elmegyek
úgynevezett rituálékat nézni. Talán furcsa,
de ezek igen kis hatást gyakorolnak
színházi gondolkodásmódomra, szakmai
fejlődésemre. Ha valami lenyűgöző szá-
momra abban, ami a rítusban megjelenik,
akkor az az, hogy én mindig elragadtatva
állok ott, ahol valami egységgel találom
magam szembe. Azokban a rí-tusokban,
amelyekben ténylegesen hisz-nek, ezt a
fajta egységet találom meg. De ehhez nem
kell az indiánok közé mennem, elég, ha
egy templomba térek be, ahol érződik az
ott lévő embereken, hogy nekik a mise
vagy a szertartás nagyon fontos aktus.
Ilyenkor mindig egy nagyon sajátos,
egyszerre individuális és kollektív
energiaminőség van jelen az emberekben,
s ez engem lenyűgöz. Az energiaminőség
hat rám, és nem a látvány. Ez nagyon
személyes dolog, és nem szakmai.

De visszakanyarodnék az Oxyrhincushoz,
mert a probléma, amit felvetett, központi
jelentőségű. Amikor el-kezdtünk dolgozni,
a kritikusok, akik írtak rólunk, azt
mondták: amit csi

náltok, azt az emberek nem fogják meg-
érteni, a színháznak nem ilyennek kell
lennie. Attól, amit ön most látott, egy
huszonegy évvel ezelőtti előadásunk
igencsak eltért. Abban az időben az ilyen
típusú színház nem volt mindennapos,
még Grotowskit sem nagyon ismerték
akkor Európában, a Livinget sem. Már a
legelső produkciónk kiváltotta ezt a fajta
reakciót: az emberek nem fogják érteni;
nincs történet, úgy érezzük magunkat,
mintha az egész dióhéjban lenne; amit
látunk, az nagyon jó, a színészek
tökéletesek, a technika igen ügyes, de nem
közöl semmit, nem érint meg. igy írt sok
kritikus az első előadásunkról, és azóta is
a többi produkciónkról.

Nos, én nem azért csinálok ilyen szín-
házat, mert ilyet akarok csinálni, hanem
azért, mert csak ezt a fajta színházat
vagyok képes csinálni. Vannak rendezők,
akik egy másfajta színházban nagyon jók,
de az általam képviselt színház idegen
tőlük. Mindannyian csak azt tudjuk csi-
nálni, amihez értünk. Én így csinálok
színházat. Ugyanakkor nagyszerű az,
amikor a nézők odajönnek hozzám, és azt
mondják, hogy érzelmileg nagyon
megérintette őket az előadásunk, és sok
néző kétszer-háromszor is megnézi
ugyan-azt a produkciót.

Egyfelől tehát ott vannak a kritikusok,
akik azt mondják, az elképzelés nagyon
szép, de olyan, mint egy akvárium, nem
érint meg, kívül maradok. Másfelől
viszont ott vannak azok, akik épp az
ellenkezőjét mondják: érzelmileg hatalmas
élményt nyújtott az előadás, még akkor is,
ha nem tudom megmondani, hogy miért.
Később, 1968-69-ben ez a dualitás
egészen szélsőségessé vált. Ekkortájt
hódított tért a politikai szín-ház, számos
színházi csoport politizálódott, agitatívvá
vált. Támadás indult ellenünk, mert amit
csináltunk, az nem volt olyan
nyilvánvalóan politikus, mint a hozzánk
hasonló színházi csoportok produkciói,
nem az akkor általános, pontosan
körvonalazott ideológiát sugallta.

S ekkor történt valami, ami teljesen
átalakította művészi attitűdömet, 1972-ben
befejeztünk egy produkciót Dosztojevszkij
életéről, a címe Apám háza. (Az előadásról
a SZÍNHÁZ 1974. 10. számában olvasható
elemzés.) Ez is - akár az Oxyrhincus -
szegmentumokra épült, s a szálak
párhuzamosan futottak egymăs mellett, így
mindvégig egyfajta kontextus került a
nézők elé, amelyből bizonyos módon
meríteniük kellett.



Amint befejeztem az Apám házát, tudtam,
hogy az előadás dramaturgiai felépí-
tésének egészen új módja jött létre. Mi
ez? Miért veszíti el a néző a fonalat
mondjuk az Oxyrhincus esetében? Mert
látszólag nem kapja meg a szükséges
konkrétumokat, azt, hogy például ki ki
ellen van. Az egyik pillanatban azt érzi:
ezek és ezek a rosszak, de ők nem úgy
viselkednek, mint a rosszak, sohasem
dühösködnek, úriember módjára visel-
kednek - látszólag. És ott vannak a jók,
akiknek a viselkedése látszólag nem von-
zó, nem felel meg a nézők érzelmi el-
várásainak. És akkor teljesen összezava-
rodik a néző, mert nem érzékeli többé,
hogy az, amit lát, összhangban, szink-
ronban van az elvárásaival. Az Apám
házában is hiányzott a nyilvánvaló konf-
liktus. A dolog inkább egyfajta szimultán
egybejátszatásra épült, olyan volt, mint
valami háló, amely egyszerre hordozza az
író saját életének az alakjait és a
regényhőseiéit, úgy, hogy aztán nem is
lehetett pontosan tudni, hogy ez és ez a
figura az író apja-e vagy az apa a
Karamazov testvérekből. Az egész előadás
képlékeny volt.

Amikor befejeztem ezt a produkciót,
nem örültem, döbbenten álltam. Éreztem,
hogy csak ezen a módon létezhet a
produkció. Az eredmény számomra is
nagy meglepetés volt. Amikor egy
bizonyos témával kezdek foglalkozni,
olyan szituációkat keresek, amelyek lehe-
tővé teszik, hogy bizonyos kérdéseket
gyűjtsek össze a témával kapcsolatban,
kísérletet téve arra, hogy a választ is

megtaláljam rájuk. De sohasem adok
választ, képtelen vagyok válaszolni. De
segít abban, hogy jobban meghatározzam
az előadást.

Szóval pánikban voltam. 197x.-t írtunk,
s egy felfokozottan politikus at-
moszférában én éppen erre az előadásra
készülök? Magam sem értettem, mit
csinálok.

- Nem volt benne a kor főáramában .. .
- Abszolút a korszellem ellenében

voltam. S akkor elhatároztam, hogy
megnyitom a színházat Holstebrow - ez a
kisváros, ahol élünk - összes iskolása
előtt. A hatévesektől a tizen-nyolc
évesekig. A tanároknak azt mondtam,
hogy bárki bejöhet, a fizetség az legyen,
hogy mindenki megírja a személyes
benyomásait, véleményét az előadásról,
és elküldi nekem. Egyszer csak levelek
százait kezdtem kapni. Ezek azt mutatták,
hogy a produkció erős érzelmi hatást
gyakorolt a nézőkre. Némelyeket
érzelmileg megfogott, mások viszont el-
utasították. Tisztán látható volt, hogy
milyen beállítottságú diákok voltak az
utóbbiak. Azok, akik a főiskolán mate-
matikát, fizikát tanultak - tiltakoztak:
megérintett, de nem tudom, nem értem,
miről szól az előadás, nincs logikája; amit
láttam, az érdekes volt, lenyűgöző;
valami hiba volt a színészek játékában,
meg talán bennem is, hiszen ők ér-
deklődést mutattak valami iránt, ami éb-
ren tartotta ugyan a figyelmünket, de
híján volt a logikának - ilyen s ehhez
hasonló megjegyzéseket írtak.

Mi történik itt? Van a színháznak

egy szintje, amit úgy ismerünk, tudunk,
hogy abban megjelenik valamilyen szöveg,
a történet pedig kauzális módon bomlik ki,
vagyis ami először történik, az a következő
momentumban meg az utána
következőben és így tovább, értelmet nyer.
Ez az emberi élet bemutatásának egy igen
leegyszerűsített sémája, hiszen tudjuk,
hogy az, ami fél órával ezelőtt történt, csak
részben okozója annak, ami most történik,
csak részlegesen áll annak hatása alatt. A
viselkedésnek és energiának ugrásai
vannak.

Ettől fogva tudom, hogy két szinten kell
dolgoznom, ezek a szintek egymást
kiegészítik, két pólusuk van. Az egyik egy
történet, a történet, a másik, amely-ben
szabadjára engedem az intuíciómat, és
nem tudom megmondani, hogy miért
választom ezt vagy azt a megoldást.
Amikor látom, hogy az egyik színész
csinál valamit, bennem valami reakció
támad, nem értem, hogy miért, és nem is
fontos, hogy értsem. A lényeg az, hogy
megváltozik az intencióm. Igy jön létre a
megosztott összhang, az egy-bejátszás.
Valami történik ott, az előadásban és a
nézőben is, amiről talán még a néző sem
tud. Ez az igazi részvétel. A részvétel nem
az, hogy rákényszerítem a nézőt az együtt
mozgásra. A közös, megosztott idő az,
melynek révén egy-fajta egységgé válunk,
annak ellenére, hogy más-más póluson
foglalunk helyet. Mit értek az időn? Amit
az órám mutat, az mechanikus idő. De van
egy másik dimenziója az időnek, a
személyes idő. Aztán van még más
dimenziója is, melyet egyre inkább
elveszítünk a mi civilizációnkban, ami
számos más kultúrában él: a profán idő és
a szakrális idő. A vasárnapnak számunkra
nincs már igazi jelentősége, míg más
kultúrákban az ünnepnek lényeges
funkciója van. Más kultúrákban a szakrális
időben történő dolgoknak egészen más a
hatása lélektanilag, fizikailag, celebrálisan
a résztvevő számára, mint nálunk.

- Ilyen például a zsidóknál a szombat

jelentősége.
- Igen. Nos, amikor ön a színházba

megy, akkor olyan idővel van dolga,
amely egyfajta energia, de annak egy
nagyon speciális formája. Kapcsolatban áll
a térrel, a tér és idő együtt: két
komplementer fogalom. Ami fontos: úgy
építem fel az idő szinkronizációját, hogy
ami történik - nevezetesen a színész
időélménye - megtalálható, elő-hívható
legyen a nézőben is. Ez vala-miféle
lassítást, kitágítást, expanziót je-

Jelenet az Odin Teatret az Oxyrhincus evangéliuma című előadásából



lent, amit - azt hiszem - a nézőknek
érezniük kell. Én most persze az ered-
ményről beszélek. Az, ahogy ezt a lassí-
tást elérem, az természetesen technikai-
lag precíz, profi munkát igényel.

Jellegzetes példája ennek a Házasság
Istennel című előadásunk. A Házasság
idővilágát úgy próbáltuk megalkotni,
hogy az, amit a színészek számára konst-
ruáltunk, mindig egyezzen meg azzal,
ami a néző sajátja: ez pedig az idő-
élmény. S mihelyst a néző szinkronba
kerül a színésszel, lehetővé válik egyfaj-
ta harmónia, a képzeleti képek kiegyen-
súlyozottságának értelmében.

A szinkronizáció rendkívül fontos, az
emberek időkezelése, energiami-nősége
általában szinkronizált. Ismerjük azt az
esetet, amikor egy külföldi mondjuk
magyarul beszél, igen gyakran megesik,
hogy ha hosszan hallgatjuk az illetőt,
akkor - még ha nagyon jól beszéli is a
magyar nyelvet - egyfajta fizikai
kényelmetlenséget kezdünk érezni.
Miért? Mert a nyelv, amit gyermekek-
ként sajátítunk el - a gyermek az anyja
beszédének ritmusa szerint kezd el mo-
zogni más ritmusra ver bennünk és
a külföldiben. Ilyenkor az a testenergia-
dinamika mond csődöt, ami mindenki-
nek a saját anyanyelve szerint állítódik
be. Amikor én most angolul beszélek,
nem úgy beszélek, ahogy egy angol em-
ber beszélne, hanem úgy, ahogy egy
olasz, az én olasz ritmusommal. Az angol
ember ért engem, de nincs szinkronban
velem, egy idő után kezd szenvedni. Még
akkor is, ha ennek nincs tudatában. Ez
az, ami az előadásaimon a nézők és a
színészek között is lezajlik. A színészek
igen furcsa dolgokat kezdenek csinálni,
és a közönség nem azért utasítja vissza
ezt, mert ők furcsa dolgokat csinálnak - a
klasszikus balett-táncosok is igen furcsa
dolgokat csinálnak, vagy a japán no-
színészek is --, hanem azért, mert nincs
meg az összhang közöttük.

Az Evangélium eleve azzal a szándékkal
készült, hogy ne jöjjön létre ez az
összhang. A darabot csak a végén ért-
hetem meg, kezdetben, közben nem,
Amikor a próbákat befejeztük, és az első
előadásreakciók befutottak hozzám - az
Oxyrhincusról is levelek százai vannak a
birtokomban -, néhányan ugyanúgy írtak,
ahogy ön fogalmazott. Azt mondták:
fantasztikus tájképet láttam, de mintha
tengeralattjáróról néztem volna, a víz
alatt, védett helyről. Ugyanúgy félig
áteresztő falakról beszéltek, ahogy ön. A
legjobb megfogalmazás az volt, hogy

én mindig olyan produkciókat hozok
létre, amelyekben csak érzéki, szenzoriá-
lis szempontból van jelen nagy erő.
„Mintha egy tengerparton sétálnék, de
miközben erre gondolok, azt is érzéke-
lem, hogy homok helyett éles kövek
vannak a talpam alatt" -- ez igen-igen jó
meglátás. Itt értettem meg a már említett
megosztott egybejátszást.

Az Oxyrhincus nem más, mint az előző,
Brecht életéről szóló produkciónk utolsó
jelenetének továbbfolytatása. A Brecht azt
a pillanatot ragadta meg, amikor
mindazok számára, akik harcoltak a náci
erők, az Európát elárasztó új barbarizmus
ellen, 1945-ben ismét fel-jött a nap, aztán
mintha újra éjszaka borulna rájuk, a nap
eltűnik, és jön az éj. Ebben az éjszakában
több kis fény látható, úgy tűnik, mintha
ezek az élet fényei vagy valami jelek
lennének Es éne-kelnek, egy dal hallható
a sötétségben, és a Brechtet játszó
színész ismételgeti: „ne hagyd, hogy
bűnbe vigyenek, ne engedj a kísértésnek".
A Házasság Istennelben viszont éppen azt
akartam elérni a nézőknél, hogy az egy
kicsit megkísértse, bűnbe vigye őket.
Tudom, hogy kísérthetek, hogy
huszonegy-két évi munka után
létrehozhatok olyan érzelmi blokkokat,
amelyek az Oxyrhincusban is vannak, s
amelyek a nézőt érzelmileg valósággal
elsodorják.

Ha megpróbálja összevetni a kétféle
dramaturgiát, a Házasságban mindvégig
megengedem a nézőnek, hogy megkí-
sértessék, hogy ráhagyatkozzék azok-ra
az érzelmi reakcióira, amelyeket az
előadás vált ki belőle. Az Oxyrhincusban
viszont nem azt csinálom, hogy felépítek
valamit, aztán jelzem, hogy például úgy
kell ezt és ezt a figurát tekinteni, mint
valamiféle Frankensteint. Szenvednie
kell a nézőnek, és tudatában kell lennie e
szenvedésnek. És aztán jöhet a belső
hang: Frankenstein megkísér-tett - aha -
mondja a néző, Frankenstein tehát
realitás, jelen van Európában s másutt. És
itt következik az én produkcióm
evangéliuma, ami úgy szól, hogy minden
individuumnak joga van ahhoz, hogy
megteremtse a maga lázadását. A
forradalom most egyéni minőség,
mindenkinek személyes döntése az, hogy
megtagadja-e vagy nem a jogtalanságok-
ban való részvételt. A színház azonban
nem ragadhat puskát, hogy lövöldözzön.
Csak szimbolikusan teheti ezt, és kell is
tennie.

A levelekből tudom, hogy némelyek

felismerték az Oxyrhincus történetét, de
végül is nem a történet volt számukra az
érdekes, hanem valami más, amit
leginkább a hittel lehet kapcsolatba
hozni. Azok, akik személyes élményeikről
beszámoltak, vagy vallásosak voltak,
vagy valamilyen politikai meggyőződés
hatása alatt álltak. Az előadás terében -
vagy ahogy ön fogalmazott: kalitkában

-
rádöbbentek, hogy az előadás a nevel-
tetésük szituációjára emlékezteti őket,
amikor is egy hit, amelyet támogatni-
megtartani kellene, egyszer csak semmi-
vé, sötétséggé válik. Ezért nem látni a
színészek arcát. Egy erővonalakkal teli
tér veszi körül a nézőt, itt is, ott is fel-
tűnik valaki, érezni a színészek jelenlétét,
hallani a hangjukat, de nincsenek arcvo-
násaik. Csak funkciójuk van. Csak két
arcot lehet jól látni: Antigonéét és a
zsidóét, aki kívül áll a történeten. Ők
ketten igazi emberi lények, individuálisan
azok. A többiek felcserélhetők, arc
nélküliek, funkciót hordozók.

Olyan színházat akarok, amely igen
erős érzelmi hatást kelt, aztán reflexióvá
válik. Amiről Eizenstein a filmmel kap-
csolatban beszélt, ugyanarra gondolok a
színház esetében. Először emocionálisan
reagál a néző a képre, aztán következik
az értelmi reflexió. Nem marad-hat
közömbös a néző. Szeretnék a
produkcióimmal mindenkit megérinteni.
De tudom, hogy különbözők vagyunk. Ha
valakit nem vonz egy színház, ehhez joga
van. De ahhoz nincs joga, hogy azt
mondja: a többiek sem értik az elő-adást.
Ez ellen tiltakozom. Azt szeretném, hogy
minden színháznak meglenne a
másikaktól nagyon különböző arculata.

Van még egy dolog, ami nagyon
fontos, és ezzel fejezném be a beszélge-
tésünket. Minél többször nézi meg valaki
az előadásainkat, annál inkább
megismeri azt az ábrázolásmódot, ami
jellemez bennünket. Pontosan úgy,
ahogy mondjuk fokozatosan hozzászokik
az ember egy fauvista vagy kubista
festményhez. Először azt mondja rá,
hogy hülyeség, Aztán kezd megérteni
egy bizonyos ritmust, logikát, perspektí-
vát, amely különböző szinteken mű-
ködik, hat, aztán kezdi felismerni azt a
módot, ahogy az előadás létrehozza az
élményt. Ez nagyban eltérhet az eddig
megszokott európai előadástechnikától,
ám ami ma és egyeseknek szokatlan, az
később és általánosan elfogadottá válhat.


