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Bábos fórum
Provence-ban

Pünkösd napján rendezte meg a francia
UNIMA Központ provence-i szekciója
Var terület első regionális bábfórumát, egy
Gareoult nevű kétezer lelkes kis faluban, a
kulturális decentralizáció jegyében.

A véletlen segített hozzá, hogy mint a
magyar UNIMA tagja, vendégként részt
vegyek ezen a családias bábtalálkozón.
Francia bábosokkal már több ízben volt
alkalmam találkozni különböző fesztivá-
lokon, de először ennyire emberközel-ben.
E bábtalálkozón tizennyolc báb-csoport
huszonnégy előadását láthatta a
vendéglátó falu lakossága. A bábosok
rendelkezésére bocsátották a falu modern
óvodáját, ahol Françoise Malaval, algériai
születésű francia szobrász és színésznő
maszk- és bábkiállítását, commedia dell'

arte ihletésű bőrmaszkjait, famaszkjait,
óriás bábjait állították ki.

A falu művelődési háza (modern,
technikailag igen jól felszerelt, a bábosok
roppant kényes világítási igényei-nek
tökéletesen megfelelő), egy cirkuszi sátor,
a tanácsháza épülete, a helyi ifjú-sági klub,
a falu temploma s az előtte lévő szabad tér
állt a bábosok rendelkezésére.

Ezen a fórumon részt vehetett min-
denki, aki csak ezen a területen él és
bábozik. A fesztiváldíjas francia UNIMA

titkár, Massimo Schuster, nem csak mint
az új kezdeményezés patrónusa az
UNIMA részéről volt jelen, hanem be-
mutatta a drezdai bábfesztiválon magyar
bábosok által is méltatott Macbeth című, a
szicíliai marionett bábtechnikát és elő-
adói stílust felidéző, azt a mai ember
kiábrándult, bölcs reflexióival perszifláló
bábhistóriáját. S játszott az utcán is
rendkívül intenzív színészi jelenléttel,
bevonva Theseus kellően leegyszerűsített
történetébe a földön ülő gyereknézőket és
a háromnapos bábprogramsorozatot egyre
gyermekibb nyíltsággal kísérő fel-nőtteket
is. (Schuster egyébként évekig a Bread
and Puppet Theatre tagja volt. Egyedül
játszik, takarás nélkül, saját festésű,
lapozható textildíszlete mögött egy-szerre
két marionettet is mozgatva, lát-hatóan,
hallhatóan rendkívüli örömmel lépve
egyik karakterből a másikba, egy-egy
félmondattal, szuggesztív ki-nézéssel
személyiségének varázsába vonva a
nézőt.) Intenzív jelenlétét látva, érzékelve,
a háromnapos fórum idején eltűnődtem:
nem hátrány - s az utóbbi évek francia
bábos sikereinek nyilván tényezője - ha a
bábosok ügyeit ilyen fiatal, aktív gyakorló
és gyakorlatias személyiségek képviselik.

Meglepett, hogy ezen a fórumon nem
volt szakmai értékelés, zsűri, csak be-
mutatók és baráti beszélgetések az ebéd-
nél, a kávéházak teraszán, két produkció
közötti kávézás szüneteiben. Jelen voltak
viszont a regionális kulturális irányítás, a
megyei ifjúsági és sportvezetés, a Var
Matin című lap s a rádió kép-viselői, ezek
egy hitelbankkal együtt a találkozó
költségeihez is hozzájárultak. S e
menedzserek a produkciók alapján

döntöttek arról is, melyik három-négy
együttes kap a jövőben támogatást. A
kiemelt együttesek között volt a
számunkra szintén Drezdából ismerős
Vélo-Théâtre (Bringa Színház), Charlot
Lemoine egyszemélyes bábszínháza,
mellyel a közelmúltban bejárta Dél-
Amerikát, s ez őszre meghívást kapott
Budapestre is. Szabadtéren ismét elját-
szotta a Krokodil, krokodil című néző-
bevonó, lenyűgöző animációs játékot, egy
nílusi krokodil Párizsba utazásának
mulatságos történetét. Ez a vásott, gye-
reklelkű langaléta mindig biciklin érkezik
a játék színhelyére, s a gyerekek úgy
követik, mint a hammelni patkányfogót.
Kipakolja dobozait, többdimenziós báb-
világát. Játszik a méretekkel. A kroko-
dilnak például nyolc-tíz megjelenési for-
mája van: személyesen biciklizik be kro-
kodilmaszkban, de megmutatja a játék
vonaton utazó krokodilt is; a tengeri
utazást ekként jeleníti meg: kihúz egy
szárítókötelet, az egyik néző kezébe ad-ja,
kiterít rá egy nedves lepedőt, s e mögött a
paraván mögött húzza el a tenyérnyi játék
hajót, mely közben igazi füstöt ereget, s az
időközben kitörő tengeri vihart cipőstül
lavórba ugrással teszi lefröcskölő
élménnyé.

Másik produkciója hasonlóan varázs-
latos. Zárt, rendkívül rafináltan bevi-
lágított térben játssza. A keret: az omi-
nózus biciklin ezúttal mint postás érkezik
a helyszínre, számos kisebb-nagyobb
csomagot szállítva. Leparkol, és kezdi
szortírozni a csomagokat. Az egyik
csomag füstölni kezd. Nagy óvatosan
kinyitja, s kibontja belőle a világot. Egy
őserdei dzsungelt csorgó patakkal,
füstölgő tűzhányóval, „égbe törő"

sziklákkal, a sziklán fiaköltő griffmadár-
ral, terepjáró autón érkező vadászokkal
stb. S megint csak utazunk, ezúttal a
szabadságra menő s a déltengeri szige-
teken fürdőruhában napozó, gyermekéről
megfeledkező griffmamát követve, uta-
zunk szárazon és vízen, víz alatt, ahol
tanúi lehetünk, hogy zabálja fel a cápa a
sellőt. (Erős elidegenítő effekt; az alkotó
csattogtatja vérszomjasan a fogait.) Látunk
egy tenyérnyi cirkuszt „lélegzet-elállító"

bábos és cirkuszi kunsztokkal. Negyven
percig ámulunk-bámulunk, és egy percre
sem engedhetjük el magunkat a gyermeteg
illúziók, a sziporkázó ötletek élvezetében.

A középkori legendák naiv báját az
Arkétal csoport Az állatok története című
produkciója idézte fel: Michel Tournier
novelláját vitték bábszínpadra. A ke-
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rettörténetben egy jámbor szerzetes áll ít-
ja fel a Betlehemet a jászollal . De a köz-
ismert történetet ezúttal az állatok, a
Jézus születésénél asszisztáló szamár és
ökör szemszögébő l lát juk. A kisded
imádását nem a Háromkirályok, hanem az
állatok tisztelgő látogatása helyettesít i ,
ez sem kevésbé megindító (a tigrisek
például csal: messziről tisztelegnek, meg-
próbálták felajánlani, hogy áttérnek a ve-
getarianizmusra, de nem ment). Al bet-
lehemi gyermekgyilkosságot pedig a futva
menekülők által hátrahagyott ökör
áldozata idézi fel.

A csoport másik produkciója a Három
testőr marionettbábokkal megjelenített , jó
dramaturgiai vágásokkal szerkesztett
története. Ezt a legtöbb nézőt befogadó
cirkuszsátorban játszották. Tanúja lehet-
tem, mennyire örültek a gyereknézők e
klasszikus nemzeti példaképek megje-
lenésének a bábszínpadon. A gyönyörűen
kivitelezett bábokat egyébként a cseh
bábos iskola stí lusában orozgatták a
vívó- és a tömegjelenetekben, az intim
szcénák esetében viszont a japán közvet-
len animációs technikát alkalmazták. (A
játékos kerekes sámlin ül, a báb lába a
bokájához van erősítve, tehát a báb
derékig egybeépül a játékossal, a
törzsétő l felfelé a játékos közvetlenül
kézzel mozgatja a báb kezét és fejét.) Ez
a fiatal társulat egyrészt a Charleville
Mézières-i bábos kurzusokon tanulta a
szakmát Jan Dvoŕaktól, i l letve a svéd
bábrendező Meschke vezetésével három
hónapig járták Ázsiát. Nagyszerű
animátorok. Mivel a társulat többsége
nő , a Három testőr-produkció egyetlen
hiányossága, hogy a dinamikus játék-
módhoz nem alkalmazkodik a play back
felvétel.

Rendkívül szuggesztív élményt jelen-
tett a Coatimundi kétszemélyes bábszín-
ház két produkciója is. A Jean Pierrot tojása
című a komplex mimes játékot a báb- és
tárgyjátékkal ötvöző produkcióját a
Budapesti Tavaszi Fesztiválon a
mozgásszínházak sorában láthatta a
magyar közönség. A szülő-gyermek vi-
szony, az örök pierrot-i vágy- és fan-
táziavilág ütközik a praktikus élettel . , a
fészekmeleget mindennél többre tartó
tyúkanyószeretettel . Az előadás nyelve
annyira metaforikus, hogy szavakba alig
foglalható. A játék és a látvány nagyon
költő i , csupa szürrealitás.

Másik műsoruk, a Fekete farkas alcíme:
Egy királyi ház végzete - fel-nőtteknek szánt
előadás. A történet kegyetlen
következetességgel halad a tragi-

kus vég felé, egyfajta Oidipusz-történet,
ahol a végzetet nem tudja feloldani sem
az anyai szeretet, sem a nép jó-akarata,
az állatvilág törvénye érvényesül, a nyers
ösztönök győznek. (A (király - nehogy
az ikrek vitája veszélyeztesse a trónt -
kitéteti egyik gyerekét, hogy felfaljál . az
állatok. A pásztor megkönyörül a
kisdeden, nevelni kezdi. De eljön az
erdőbő l a farkas, megöli a palotában
lévő örököst, s elrabolja a kitett
gyereket, és farkassá neveli fel . A gyerek
felnőve széttépi apját, s a farkas apja
lakomaasztalára hozza az őt kereső
anyját. Ezzel a pil lanattal zárul a darab.
A felvezető jelenetben a lakomaasztalra
hordják a kezdetben vendégként érkező
állatokat, felfuvalkodott békát, a szama-
rat, a disznószakácsot stb.) A játék mód-
ja úgynevezett asztali játék, feketeszín-
ház-technikával. A közvetlenül mozga-
tott, egyszerű bunraku bábukkal Cathe-
rine Kremer , a kiváló animátor rendkívül
finoman játszik. Koncentrált figyelmű
arcát állandóan felsejleni lát juk a fény-
függöny mögött. Az előadásnak nagyon
erős pil lanatai vannak, például már az
előbb említett Utolsó Vacsora, i l letve az
anya háromszori rémálma gyermeke
elvesztésének éjszakáján: hal-ként,
madárként hiába küzd a gyermekért, s
mikor felébred, a j á t é k o s a saját némán
kiáltó arcát adja kölcsön a báb-nak.

k é t Guignol-játék emelkedett még ki a
mezőnybő l Az egyik egy hagyományos
Guignol-játékos mutatványa volt ,
klasszikus vásári Guignol-színpadon.
Körülöttem a gyerekek eksztázisban
együtt számoltak, drukkoltak Guignollal ,
akár a magyar gyerekek Vitéz Lászlóval.
Az előadásmód is hasonlóan dinamikus
volt, külünösen a hangi részét tekintve.

A Théâtre de la Massue A világtól

elvonult, azaz az embergyű lölő Polichinelle
zsákbábjátéka volt a másík. A
Franciaországban élő fiatal argentin
játékos a zsákbábtradíciót, a commedia
dell 'arte

bábszínházi továbbélését keresi. Az ak-
ciószínház híve, a Duranty-féle hagyo-
mányhoz csatlakozik. Játékában ötvözi a
hagyományt egy mai fiatal szemszögével.

Ezek mellett a csoportok mellett lát-
tunk néhány hagyományos, i l lúzióra tö-
rekvő előadást, néhány igazi amatőr
munkát. Ezek közül a Théâtre de l 'Arc
en Ciel csoport fiatal pedagógusokból
áll , akik iskolában alkalmazzák a báb-
játékot. Kísérleteikrő l videofilmeket is
mutattak, beszélgetést szerveztek a helyi
pedagógusokkal, kiáll ítva a gyerekek
által készített bábukat, rajzokat, a gye-
rekek bábos munkafüzeteit is. Ezekbő l a
kis naplókból betekintést nyerhettünk az
egész évi, fokozatosan építkező mun-
kába, mely egy-egy témakör köré szerve-
ződött, tartalmazta a gyerekek által írt
szcenáriókat, „rendező i könyvet " is.
kedvesek , színesek, játékosak voltak.
Hasonlóan üde volt a Magilia vakációja
című , gyerekek által közösen kitalált és
elkészített naiv előadás az unatkozó bo-
szorkányról, akí bejárja a világot, és ba-
rátságot leit a világ különböző színű
gyerekeivel.

A két és fél napos találkozó igazi bá-
bos pünkösdi királyság volt . A záró-
ünnepséget bevezető produkció, a
Cantastories a Théâtre de la Fiéra, az
ifjúsági korosztályt is megmozdító
komplex produkciója volt . Két remek
színész, Patrive F avaro és Françoise
Malaval (az ő kiáll ításáról lásd fent)
duója az utcai művészek, az olasz
kabaré világát eleveníti fe l : egy rock and
roll-király karrierjének történetét, a
karrierért fel-áldozott szerelmének
könnyes-vidám megidézésével. Remek
zenei anyag, sok-sok önirónia, kevés, de
nagyon jókor alkalmazott báb
(marionettek, árnyjáték-sziluett ,
maszkok).

K ic s i t ir igyeltem őket, mert végül is
csak azt csinálják, de azt a maximumon,
amit szeretnek.

Jean Pierrot tojása (a Coatimundi bábszínház előadása)


