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Volt Budapesten egy színházi fesztivál. Ezt
azonban a szervezők nem kötötték akárki
orrára. Plakátot például az egész
városban nem lehetett látni, és az eseményről
a Pesti Műsor is szemérmesen hallgatott.
Nem valószínű, hogy megfelelő anyagi háttér
hiányában voltak kénytelenek mellőzni a
hírverés ezen alapvető fogásait, hiszen más
téren Pazar kiállítású volt a rendezvény.
Vegyük például a nyitó bankettet: gyülekezés az
impozáns Gellért uszoda aulájában, a több száz
résztvevőnek sör, Unicum, üdítő, majd
kivonulása teraszra, ott illedelmesen kurta
beszéd, szürkécske happening (a társulatoknak
valamilyen mímusjáték kereté-

Torzó - Pelle Granhoj Táncszínház (Dánia)

ben egy darabokra szétszedett szerkezetet kel-
lett összeállítaniuk), a fesztiválinduló eléneklése
(zenéjét szerezte Presser Gábor), végül pancso-
lás a csillagos ég alatt.

Ilyennek képzeltük!

- Milyen elv alapján válogattátok ki a produkci-
ókat? - kérdeztem Solténszky Tibort, a Brouha-
ha Fesztivál magyarországi társigazgató ját.

- Több szempont érvényesült, elsősorban
szubjektívek. De igyekeztünk bizonyos szakmai
kritériumokat is szem előtt tartani. A szelekció-
ban Kate Willardé, a fesztivál igazgatójáé volt az
utolsó szó, magam a magyar együttesek
válogatását végeztem. Ezen a fesztiválon a
képzés és a

tanulás állt a középpontban. Ez alapvetően be-
határolta a meghívható társulatok körét. Színiis-
kolák, színiakadémiák, stúdiók mellett azonban
komoly szakmai eredményeket felmutató együt-
tesek is számításba jöhettek. Fontos szempont
volt még az is, hogy aki eljön, annak workshopot
is tartania kell, illetve mások workshopjaira el kell
mennie.
 Rengeteg workshop elmaradt!
 A tizenkilencből mindössze hetet tudtunk

megtartani. A magyar együttesvezetők közül
például Lábán Katié, Kaposi Lászlóé és Somogyi
Istváné is elmaradt.
 Olyan lett a Brouhaha, amilyennek kép-

zeltétek?
 Ilyennek képzeltük, de két hiányérzetünk

maradt. Egyrészt kevés volta néző, másrészt ki-
csi volt az érdeklődés a workshopok iránt.
 Hol voltak az „igazi" nézők, hiszen a fesz-

tivál kilenc napja alatt mindig ugyanazokat az ar-
cokat láttam.
 Az sem kevés, ha mi ott vagyunk. A néző-

hiány mögött szervezési hibák húzódnak. Túl ké-
sőn állítottuk össze a fesztivál időbeosztását, és
ez menet közben is változott. Az információk
nem jutottak el időben és mindenkihez.
 A Pesti Műsor például meg sem jelentette

a napi programokat...
 Valóban, a Pesti Műsor, sőt a Rádió is

adós maradt a programismertetéssel. Itt is szer-
vezési hiba történt. A Magyar Rádió viszont há-
rom alkalommal, összesen huszonegy percben
tudósított a fesztiválról.
 Elégedett vagy a Brouhaha sajtójával?
 Lehetett volna jobb. Ez igazából „megdol-

gozás" kérdése is.
 Milyen szakmai tapasztalatokkal zárult a

fesztivál?
 Nehéz válaszolnom, hiszen a legtöbb idő-

met az irodában töltöttem. Láttam azonban egy-
két olyan előadást, amelynek élménye a közön-
ségre inspirálólag hathatott. A Pelle Granhoj dán
táncszínház Torzó és az angol Rejects Revenge
A kerékcímű előadása feltétlenül ilyen. Az utóbbi
briliáns színészetet és totális odaadást mutatott
fel. Húsz éve ellenérzéssel viszonyulok a happe-
ninghez, de a lengyel Jamarczny Színház perfor-
mance-a nagy élmény volt. Úgy gondolom, hogy
minden bemutatott előadás megütötte a minimá-
lis szakmai színvonalat.
 Gondolom, a Brouhaha nem tartozik az

anyagilag sikeres vállalkozások közé.
 Talán nem kell az adósok börtönébe

mennem! Reménykedtünk abban, hogy a
fesztivál után marad annyi pénzünk, amennyi
biztosíthat-ja a magyarországi Brouhaha-
alapítvány jövőjét. Tévedtünk! A rendezvény,
nem végleges adatok szerint, körülbelül hétmillió
forintba került. Ebből huszonegy színházi
előadást mutattunk be és nyolcnapos
filmfesztivált szerveztünk.
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 Nemigen lehetett látni a rendezvényeken
a hivatásos, de az alternatív színházi szakma
képviselőit sem.
 Nem jöttek el. A magyar színházi embe-

rekből hiányzik a szakmai kíváncsiság. A meghí-
vott alternatív együttesek többsége fővárosi volt,
úgy érezhették, itthon vannak, nem mozdultak ki
megszokott életritmusukból. Letudták előadása-
ikat, általában nem voltak kíváncsiak más együt-
tesekre. Kivétel persze akadt, a Kerekasztal, az
Arvisura és a szentesi gimnázium társulatának
néhány tagja rendszeresen felbukkant mások
előadásain is.

A liverpooli székhelyű Brouhaha Fesztivál el-
ső kontinensbeli rendezvényéhez Budapest
négy belvárosi kisszínházát (az Arany János, a
Budapesti Kamara, a Merlin és az R.S.9 Színhá-
zat) sikerült megnyerniük: mindannyian ingyen
bocsátották rendelkezésre játékhelyüket. Itt foly-
tak nyolc napon keresztül az előadások.

Füstbe ment workshop

- Miért volt fontos az R.S.9-nek, hogy részt ve-

gyen a fesztiválon? - kérdezem Lábán Katalin-
tál, a stúdiószínház vezetőjétől.

 Az ember alapvetően bohóclelkű, szeret
játszani, és szereti megmutatni, amit csinál. A
színház különösen illékony műfaj, és én szere-
tem, ha minél többen látják munkáinkat. Egy
ilyen fesztivál jó alkalom arra is, hogy bővítsük
törzsközönségünket.

 Megnéztek más együtteseket?
 Természetesen, a társulat tagjai más

elő-adásokat is láttak.
 A tervek szerint önnek workshopot

kellett volna vezetnie...
 Akartam is, de szervezési félreértés

miatt nem jött létre. Pedig nagyon készültem rá.
 Mások workshopjain dolgoztak-e?
 Én nem, de a színészeink igen.

Bevallom, alig láttam előadásokat. Restellem,
erre nincs mentség.

Leginkább fiatalokból álló félhivatásos vagy al-
ternatív társulatok, színészképző műhelyek kap-
tak meghívást. A fesztivál színvonala a szélsősé-
gekig ingadozott: voltak nyilvános megmérette-
tésre még felkészületlen próbálkozások, szimp-
la helyzetgyakorlatok, gördülékeny, jól kidolgo-
zott, de semmi meglepetést nem tartogató stú-
dióelőadások és egy formabontó, progresszív, új
színházi nyelv megteremtését célzó kísérlet: a
Studio-Bühne Essen és a Theater Fusion közös
produkciója.

A Nagybácsik és nagynénik, az együttesve-
zető, Rolf Dennemann által írt és rendezett csa-
ládtörténet egy patalógiás Forsyte Saga, izgal-

A kerék - az angol Rejects Revenge előadása
(Németh Juli felvételei)

masan expresszív formanyelvű előadás. Egy
család mindennapi cselekedeteit, viselkedés-
mintáit a közhelyes naturalista ábrázolásmódból
kiindulva az elvont képiség szintjére emelte. Az
alapvető családi posztok és szerepek egyrészt
analitikus alapossággal elemezve, másrészt bi-
zarr metaforákként jelentek meg. A csapzott
anya: „a lakásban és a fejekben rendet tevő, illet-
ve etető princípium" (mindig van nála, egy kis
savanyúkáposzta, amit a családtagok szájába
gyömöszöl); az apatikus apa: „a hazajövő. illetve
vedelő princípium" (csatos táskájával, üveges
szemekkel ötpercenként érkezik meg napi
robotjából, hogy fáradalmait kis családja derűs
berkei-ben pihenje ki). A gyerekek némi
identitászavarral küszködnek: anyuka rúzst,
fülbevalót, zseb-tükröt talál melák, tesze-tosza
nagyfiánál, ezért sietve helyreállítja a természet
rendjét: borotvát, zsilettet, arcszeszt pakol fia
zsebébe. De a fiú nem hagyja magát, nő és anya
akar lenni ( bálványa a rendet rakó és etető
princípium), női ruhát húz, kifesti magát, és
ellopja a vendégségbe érkező rokonok
csecsemőjét. A kismamát nem viseli meg az
eset, hiszen világ életében bajuszról és
nadrágtartóról álmodott. Most gyorsan be-
szerzi e kellékeket, és kész a családi idill:
transz-

vesztita unokatestvérek turbékolnak a sezlonon.
Az előadás újszerű, nyers szimbolikájú gagek fü-
zére. Csak a végére fárad el egy kicsit, amikor túl
konkrét s ezáltal túl didaktikus az, ahogy a család
apokalipszisét az egyetemes végromlás vízióiba
vetíti.

Nem elég a jó szándék!

- Szükség van ilyen fesztiválra Magyarorszá-
gon? - faggatom Kaposi Lászlót, a gödöllői Ke-
rekasztal Színházi Társulás vezetőjét.
 Ennek a fesztiválnak sem fontosságát,

sem szükségességét nem éreztem. Nem volt
megfelelő propaganda, a magyar nyelvű előadá-
sokhoz hiányoztak az idegen nyelvű ismertetők,
az utolsó pillanatban lehetett mindent megtudni.
Olyan csoportok mutatkoztak be, amelyek jelen-
léte érthetetlen. Rolf Dennemann társulata pél-
dául már többször járt Magyarországon. Vagy a
Kerekasztalt. amely T. I. E. (Theatre in Educati-
on)-együttes is - vagyis gyerekeket nevelünk a
drámapedagógia sajátos eszközeivel -, beül-
tették egy angol T. I. E.-társulat bemutatójára.
Rémes volt. Utána nem voltunk hajlandók a kö-
zös tréningre.
 Ezek szerint nem vettek részt worksho-

pon?
 Nem.
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És előadásokat néztek?
 Színészeim több előadást láttak, de nem

találtak közöttük említésre méltót. De még a
Brouhaha moziprogramjában sem. Persze lehet,
hogy balszerencsések voltunk.

 Miért vettek részt a fesztiválon, ha
ennyire rossz róla a véleményük?

 Ha a szervezők be akarják mutatni a ma-
gyar kínálatot, akkor, úgy gondolom, ebben he-
lyünk van. Különben sem akartam más munkáját
akadályozni.

A liverpooli Focus T. I. E. csoport The Big E című
bemutatója itthon igen ritka műfajban készült:
oktatódarab. Ezt hallva önkéntelenül is rossz ízű
mozgalmi fejtágító vagy leereszkedően negé-
des, felvilágosító brosúra jut eszünkbe - kiokta-
tás, nem pedig oktatás. A csoport három fiatal
színésze viszont az ecstasy nevű drog ellen nem
sokkoló adatokkal és példázatokkal, hanem
szellemesen, mély empátiával végzett helyzet-
elemzésekkel agitált. A nézőtér körkörösen fogja
körül a játékteret, a széksorok közé ékelve négy
dobogó áll. A színészek nemcsak a játéktéren és
a dobogókon, hanem a nézők háta mögött is ját-
szanak; a dobogók melletti fogasokra készített
maszkok, jelmezek, kellékek segítségével gyak-
ran bújnak más-más figurába. A sodró lendületű
játékban ugyanis szüntelenül új és új szereplők,
jellemek tűnnek fel, kemény feladat elé állítva a
nagyszerűen mozgó, remek clownadottságokkal
rendelkező színészeket. A játék vonzó jel-
lemzője, hogy kritikus szemmel nézi a „jó" olda-
lon állók, tehát a nem szenvedélybetegek - akár
segítőkész - magatartását is. A verbalitást el-

Paul Foster: I. Erzsébet - Kerekasztal Színházi
Társulás

lenpontozó látvány jellemző és hatásos eszkö-
zük a felszín alatt munkáló valódi mechanizmu-
sok bemutatására.

Nem törekedett direkten praktikus hatásra a
dán Pelle Granhoj Táncszínház, amelynek célja
a férfitest szépségének bemutatása volt. A játék
sztriptízkoreográfia szerint működött: a színé-
szek mindig többet és többet engedtek maguk-
ból látni. A kezdőképben a tér különböző
pontjain váratlanul fel-felvillanó függőleges
csóvák fényében egy-egy esztétikus pózba
dermedt testet láthattunk. A következő kép:
fakeretre feszített fekete vásznon kibújtatott
karok felvonulása takarásból takarásba. Ez után
következett a legszebben megkomponált
játékrész: egy fekete vászonfalú kockában négy
test; a lapokon kivágott réseken kiszámított
szinkronitásban, összpontosított lassúsággal
végtagok jelentek meg, egyre több, egyre
valószerűtlenebb pózban és arányokban, mégis
harmonizálva. Aztán kétoldalt felbukkant két fej,
merev nyak, megfeszített felsőtest, amit mindig
visszarántott valami titkos belső erő. Végül
mégis nesztelenül kicsúsztak a szabadba, a
születés érzékien költői megfogalmazásaként.
De ami még hátra volt, az merő technika:
mindenki bemutatta, milyen mozdulatokra,
ugrásokra, esésekre képes.

Az isztambuli Bilsak Színházi Műhely előadása
a török nyelvtudás nélkül bemerészkedő nézőt
(tolmácsgép híján) alaposan próbára tette. Az
első öt perc kivételével a színészek csak ültek és
beszéltek. Az első öt perc története pedig a
következő: egy középkorú, hatalmas szemű,
piknikus férfi összegubózva fekszik az ágyán, a
reflektorba mered, meg-megránduló arcán pa-
takokban folyik a könnye. A hihetetlen hőfokon,
meghökkentő szenvedéllyel dolgozó színészek
tiszteletet parancsoló odaadása révén végül is a
török követség képviselőin kívül más is végigülte

az előadást. Hasonlóképpen a nyelvi gátak aka-
dályozták a Bukaresti Színház- és Filmművészeti
Főiskola előadásának befogadását. A három pa-
pucs vidám történetén fájdalmasan kevesen ül-
tek, főképp angolok, de sem ők, sem mások nem
sokat érthettek a három gyilkosságot is felvonulta-
tó farce-ból, amelyet román folklórból gyűjtöttek,
és román népdalokkal díszítettek agyon.

Nagy közönségsikert aratott viszont az angol
Rejects Revenge együttes A kerék című produk-
ciója, amely három sziporkázóan szellemes,
ügyes fiatal angol komikus gagorgiája egy bu-
gyuta kalóztörténet apropóján - a la Monty
Python.

Egymás között voltunk

- Miért érdeke egy állami színház fennhatósága
alá tartozó színiiskolának, hogy részt vegyen a
Brouhaha Fesztiválon? - érdeklődöm Magács
Lászlótól, a Nemzeti Színház Színiakadé-
miájának egyik osztályfőnökétől.
 Egyfelől minden csoportnak érdeke,

hogy megmérettessék, másfelől annak ellenére,
hogy már nincs vasfüggöny, még mindig nem
látunk rá eléggé a világra.
 Mi a megméretés mércéje, ha nincs zsű-

ri?
 A mérce bennünk van! Nekem mint

tanár-nak tisztán kell látnom, hogy produkciónk
mennyire állja meg a helyét, mennyire tudja
áttörni a nyelvi korlátokat. A gyerekeknek még
nem tudatos a színházi világképük, de
mindenképpen szembesülniük kell a különböző
véleményekkel.
 A Nemzeti Színház támogatta a

színiiskolája bemutatkozását?
 Nem ellenezte.
 Miért éppen a Bacchánsnőket játszottá-

tok?
 Ez volt annak a félévnek a

munkadarabja. A létrejött előadás semmiképpen
sem vállalható a nagyközönség előtt, de ezen a
fesztiválon be-mutathattuk: egy év után ennyit
tudunk.
 Elegen figyeltek oda az előadásokra ?
 Csak annyi lehetett a cél, hogy a meghí-

vott társulatok egymást nézzék. Összegyűlt egy
sereg ember, hogy egymás között kommunikál-
hasson, hogy odafigyeljen a másikra. Nem hi-
ányzott a „külső" néző! A Brouhaha elsősorban
iskolák találkozója és ismerkedése volt.
 Vezettél workshopot?
 Nem volt rá időm!
 De részt vettetek másokén?
 Nem, és úgy tudom, csekély volta

részvétel. Ez a szervezés egyértelmű hibája.
Jobban össze kellene zárni az embereket, hogy
nemzeti hovatartozástól független
munkakapcsolatok és produkciók jöhessenek
létre.
 Melyik előadás tetszett a legjobban?
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- A Rejects Revenge A kerék című produk-
ciója. Szellemes volt, igazi összművészeti alko-
tás, énekkel, pantomimmel.

A Nemzeti Színház Színiakadémiájának előadá-
sában a drámairodalom egyik - tényleges törté-
néseit és az embert kiszolgáltatott ösztönlény-
ként elemző mélyebb tartalmait is tekintve - leg-
kegyetlenebb, legérzékibb, legelementárisabb
darabjának, Euripidész Bacchánsnőkjének
operettváltozatát láthattuk. A göndör fürtű, büsz-
ke léptű bonviván-Dionüszosz megleckézteti a
fafejű Perszeuszt a tánckar (bacchánsnők) és
néhány táncoskomikus (mindenekelőtt Teireszi-
ász) közreműködésével. Szép szöveg, szép fiúk,
szép lányok, fehér lepedők, zöld koszorúk,
csengettyűszó. Csak éppen nem kegyetlen,
nem érzéki, nem elementáris - szóval nem
Euripidész és nem Bacchánsnők.

A budapesti Színház- és Filmművészeti Főis-
kola telt ház előtt játszotta Euripidész
Andromakhe című darabját. A különleges,
pontosan átgondolt előadással lehet vitázni. de
az bizonyos, hogy Novák Eszter rendezőhallgató
semmit sem bízott a véletlenre. Előadásában
Andromakhe gyermeke debil idióta, akit ennek
ellenére még az istenek is mint leendő uralkodót
tartanak számon. A legvitathatóbb a kar
ábrázolása, amely-nek tagjai a harmincas évek
ruháiban időnként sikkes táncot lejtenek a
harmincas évek kedvelt melódiáira. Ebben a
szétesett világban hülyék kezébe kerül a
hatalom - mondja az előadás; senkit nem
érdekel a másik, senki senkit nem vesz
komolyan. A tragédiák pedig végképp nem
érdekelnek senkit.

A „könnyű műfaj" valószínűleg annyit tesz,
hogy az előadás végére az összes szereplő
könnyebb lesz pár kilóval. Főleg, ha olyan profi
koreográfus kezei közé kerül, minta GNM
Színitanoda mély vízbe dobott növendékei Jim
Jacobs és Warren Casey darabja kapcsán. Imre
Zoltán a Greas című musical táncait
tömeghatásukban látványosra, elsöprő
dinamikájúra, a műfajt oly-kor játékosan
ironizálóra, ugyanakkor kezdő táncosok által is
kivitelezhetővé tervezte. Ami a táncok között
van, az soványka, a konfliktust nélkülöző
szerelmi paralelepipedon (mindenki szerelmes -
akar lenni - mindenkibe). Szurdi Miklós érdeme,
hogy amit szöveg/át/íróként elfuserált - olyan
társakkal, mint Békés Pál, Bőhm György, Fodor
Ákos és Korcsmáros György -, azt rendezőként
ritmusosan levezényelt jelenetezéssel, pontos
adagolású, olykor briliáns ötleteivel többnyire
jóváteszi.

Az R.S.9. Vágy, hogy indiánok lehessünk cí-
mű előadása mozgásszínház, némi szövegkörí-
téssel. A Franz Kafka Amerika című regényének
motívumaiból készült jelenetek jól súlyozottak,
ritmusosak, érdekes látványvilágot teremtenek.
Az előadás végefelé azonban egyre több az
aránytévesztés, a képek elviselhetetlenségig

Jelenet az Újvidéki Tanyaszínház Vásári komé-
diájából (Somfai Sándor felvételei)

hosszabbodnak. A szereplők hihetetlen energiá-
val, tenni és mondani akarással dolgoznak.
Annyira, hogy mozgásaik gyakran olyan
indulatosak, eksztatikusan átéltek és erővel
telítettek, hogy már-már egymás testi épségét
veszélyeztetik. Ilyenkor már nem lehet az
előadásra figyel-ni.

A Kerekasztal Színházi Társulás új
bemutatójában fogódzókat keres a színház és az
élet határainak, kapcsolódási pontjainak,
áttételeinek megtalálásához. Paul Foster több
síkon játszó-dó, a játékon belül szüntelenül a
játékra reflektáló történelmi vagy annak álcázott
színműve, az I. Erzsébet erre kiválóan
alkalmasnak mutatkozik. A színészek
színészeket játszanak, akiknek I. Erzsébet életét
kell eljátszaniuk I. Erzsébetnek.

A sűrű alakváltások során eggyé olvad a históriai
múlt és a darab relatív jelene az előadás tényle-
ges jelen idejével, s az előadása közösségi élet
állandóan ismétlődő játszmáit, palástolt (politi-
kai), nyilvános (színházi) tettetéseit az egyete-
messég kínzóan végérvényes rangjára emeli.

Valami elkezdődött

- Elérte a célját a fesztivál? - kérdezem ismét

Solténszky Tibort.
- Igen, mert nem összegezni és kiértékelni

szerettünk volna valamit, hanem elindítani.
Létre-jött a Brouhaha-Alapítvány, már keresnek
bennünket, tudnak rólunk. Ugyanakkor színházi
produkció a fesztivál ideje alatt nem született.
Filmeseink viszont kiválóan dolgoztak,
megörökítették a fesztivál majd minden pillanatát.
A Duna Tv már
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árom műsort rendelt tőlünk, többek között a
rouhahát bemutató egyórás összeállítást. Ab-
an, hogy végül is sikeresnek mondhatom a

esztivált, nagy szerepet játszott az is, hogy a
el-kért partner színházak rendkívül készségesek
s lelkesek voltak.
 Mi lesz a fesztivál sorsa?
 Ezentúl Liverpoolban, a Brouhaha szülő-

árosában kétévente lesz találkozó, köztes
vekben pedig Európa valamelyik városában.
udapesten született a döntés, hogy két év múl-
a Törökország ad otthont a Brouhahának, s az a
esztivál az ideologikus művészet találkozója
nne. Szeretnénk ott vendégül látni a legradiká-

sabb politikai berendezkedésű országokból,
éldául Irakból és Iránból érkező együtteseket is.
 Országról országra, évről évre változik a

rouhaha témája?
 Pontosan, csak a „nyüzsgés" és a fiatal

űvészek melletti elkötelezettség marad állandó.
 Visszatérhet-e valamikor a fesztivál Ma-

yarországra?

- Remélem, hogy a Brouhaha-szervezet
életképes marad nálunk. Igyekszünk több szállal
kötődni a reményeink szerint egyre szaporodó
európai Brouhaha-irodákhoz. Ki fog alakulni az
egész kontinenst behálózó szervezet, amely a
fiatal művészeket próbálja segíteni. Ha mind-
azok, akik eddig tették, s még továbbiak is, haj-
landóak pénzt áldozni ránk, akkor a Brouhaha
visszatérhet Budapestre.
 Biztos, hogy a főváros a legmegfelelőbb

helyszíne egy ilyen találkozónak?
 Sokáig most is nyitott kérdés volt, melyik

városban üssön tanyát a fesztivál. Kisebb hely-
ségben könnyebb együtt tartani az embereket,
és a figyelem is jobban egymásra terelődik. Mi
azért választottuk mégis a fővárost, mert abban
bíztunk, hogy itt nagyobb figyelem vesz körül
bennünket. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az
első Anglián kívüli fesztiválra intenzíven figyeljen
a sajtó. Könnyen lehet, hogy a következő találko-
zó, amennyiben a Brouhaha visszatér Magyar-
országra, már nem Budapesten lesz.

A sors tréfája, hogy végül is épp Lebreton pro-
dukciója hiányzott a fesztiválról, de ez a lénye-
gen nem változtatott: a találkozó előrehaladtával
egyre inkább elhatalmasodott rajtam a déja vu
érzése. S ezt nemcsak az táplálta, hogy számos
együttest, előadót (Odin, Derevo, Griftheater,
Justin Case) már többször láthattam a budapesti
mozgásszínházi találkozókon - hiszen ez ön-
magában, ha az ember a kedvenceivel újra meg
újra találkozhat, még örvendetes is lehetne -,
hanem az is, hogy az ismeretlen csoportok telje-
sítménye szintén ismerősnek tűnt. S ez nem fel-
tétlenül a szervezőket, a válogatókat minősíti,
hanem általában a színházak, konkrétan a moz-
gásszínházak helyzetét, társadalmi funkcióját,
művészi szerepét Európában és a világban. S ha
így néztük a Szkénében, a Mu Színházban, a
Merlinben és az Arany János Színházban zajló
előadásokat, akkor szimptomatikusnak is tekint-
hettük mindazt, amit tizenkét külföldi együttes
hat nap alatt elénk tárt.

N Á N A Y I S T V Á N
Egyéni és csoportos

magamutogatás

Rossz sejtelmeim támadtak, amikor meg-
pillantottam a 8. Nemzetközi Mozgásszín-házi
Találkozó szórólapját, amelyen egy óriási
léggömböt a bal hónalja alatt szorongató, s
egy másik lufit éppen felfújó fér-fi képe látható.
Ismerős volt e kép, a produkció, amelynek egy
jellemző pillanatát kapta el a fotós, 1975-ben a
wroclawi fesztiválon szerepelt - írtam is róla
egy lelkes beszámolót. Csakhogy azóta másfél
évtized telt el, s ez az előadás most annak a
fesztiválnak az emblémája lett, amely a legújabb
mozgásszínházi tendenciákkal szeret-né
megismertetni a magyar közönséget és szín-
házi szakmát. Egy tizenöt éves újdonsággal? Itt
valami nem stimmel. Vagy olyan remekmű ez a
produkció, hogy nem kezdi ki az idő (a hajdani
Odin Színházból kivált Yves Lebreton kétségte-
lenül ügyes bohóctréfájára nem egészen így em-
lékszem), vagy egy fikarcnyit sem megy előbbre
a világ a mozgásszínházak háza táján sem. Ez
utóbbi feltevésemet látszik megerősíteni az a há-

Jelenet a Teatro del Carretto Kafka-előadásá-
ból

rom évvel ezelőtti benyomásom, amelyet a fel-
élesztett wrocławi fesztiválon szereztem (s
ami-ről beszámoltam a Színház 1991. 3.
számában): öregecskék a mai újdonságok.

Aligha tekinthető színházi produkciónak az, amit
a szenzációsnak beharangozott Seiji Shimoda
művelt. Bejön utcai ruhában egy mokány alkatú
japán férfi, táskamagnóját egy üres kisasztalra
helyezi, bekapcsolja, s hosszú percekig valami
hollywoodi filmlimonádé zenéjét hallgatja. Aztán
előszed egy nagy tekercs széles celluxot, a vé-
gét lábával lefogja, s széles mozdulatokkal csí-
kokat tép le belőle. A tépés jellegzetes recsegő,
bántó hangot ad. Ezt a műveletet több tucatszor
megismétli. A mozdulatok alig változnak, a zaj
is-
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