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ÜNNEP HOLSTEBRÓBAN
HARMINCÉVES AZ ODIN TEATRET

Az Odin színészei a környékbeli tanyákon lak-
nak. Torgeir és Roberta Carreri meghívtak a la-
kásukra, amelynek multikulturális enteriőrjében,
legnagyobb meglepetésemre, néhány gyönyörű
erdélyi fatányért is láttam. Átjött hozzájuk a híres
bogotai színház igazgatója, Santiago García is,
valamint az Odin volt színésze, a német szárma-
zású Kristoph Falk és felesége, egy perui nép-
művésznő. Kedélyes anekdotázgatásukat fi-
gyelve spontán színháztörténeti stúdiumon ve-
hettem részt: hallhattam Barba első szerepeiről,
szicíliai tapasztalatairól vagy épp az Odin legen-
dás perui vendégjátékáról...

Éjfél körül érkeztem Holstebróba, a vendégek
többsége még a könyvtárszobában beszélgetett -
egyszerre legalább négy nyelven.

Maga az ünnepség szeptember 30-án este
kezdődött. A külföldi meghívottakon kívül ott
voltak a dán kritikusok, színháztörténészek és a
minisztérium képviselői. Látszott, hogy a figye-
lem nem csupán a protokolláris alkalomhoz
kötődik. Holstebro polgármestere nem győzte
hangsúlyozni, hogy a város kulturális életében
milyen fontos szerepet tölt be az Odin, hiszen -
a jubileumra kiadott retrospektív kiadvány tanú-
sága szerint is - az utóbbi harminc évben nem
volt olyan jelentős előadás vagy kiállítás, amely,
Barbáék invitálásának köszönhetően, ne lett
volna látható a városban: Grotowski Laboratóri-
um Színháza (1965), a Činoherní Klub (1967),
Dario Fo, La Mamma, Kabuki Színház stb. Az
ünnepi beszédek után megnéztük az Odin pro-
dukcióját, a Kaosmost, majd oldott légkörű va-
csorán vettünk részt, ahol az Odin fiatal szí-
nészjelöltjei szolgálták fel az ünnepi menüt. Az
asztalok roskadoztak a „születésnapi" megle

petésektől, amelyek közül nem hiányzott a tokaji
bor sem, de a legcsodálatosabb ajándék egy
Peruban készült, fából faragott betlehemi jászol
volt.

A másnap délelőtt az Odin mindennapjainak
bemutatásával telt. A próbafolyamatot az
elöadások egy-egy részletével illusztrálták, míg
a magyarázatokat angolból spanyolra vagy
dánra maguk a színészek fordították. A keleti
hagyományok színházművészetünkbe való
integrálásának gyakorlatát meg tudták érteni
azok a vendégek is, akik még nem vettek részt
az ISTA - a nemzetközi antropológiai iskola -
eddigi találkozóin. Kazuo Ohno japán táncos és
Sanjukta Panigrahi, az indiai odissi táncművészet
legjelentősebb mestere, előadásukban kiemelték
azokat a mozzanatokat, melyek rituális
kultúrákban minden művész számára - kortól és
etnikumtól függetlenül - közösek. Lenyűgöző volt
Kazuo Ohno tökéletes előadói technikája és a
butó-táncra jellemző, transzcendens hatású
tragikomikus játé-kossága. Sanjukta Panigrahi
már több ízben vett részt az ISTA
szemináriumain. Előadásában az indiai
klasszikus tánc kilenc alaphangulata (szerelem,
humor, szomorúság, harag, hősiesség, félelem,
csodálkozás, csalódás és nyugalom)
észrevétlenül a hatása alá vont bennünket. Tán-
cában mintha az indiai templomok faragott figu-
rái lendültek volna mozgásba (koreográfiáját a
domborműveken ábrázolt alakok mozdulatai
alapján készítette).

Az 1990-es bolognai ISTA-n („Az euroázsiai
egyetem, technikák és historiográfia") Eugenio
Barba így fogalmazta meg a színházi előadások
transzkulturális elemzésének elveit: „A perfor-
mance transzkulturális elemzése azt mutatja,
hogy a performer munkája három aspektus fúzi-
ójának az eredménye, amely szerkezetének há-
rom különböző szintjét tükrözi:

1. A performer egyéniségét, érzékenységét,
művészi intelligenciáját, szociális közegét - ami
általa performer unikális és megismételhetetlen.

2. A tradíciók és a szociális-történelmi kontex-
tus azon sajátosságait, melyeken keresztül a
performer megismételhetetlen egyénisége meg-
nyilatkozik.

3. A fiziológia használatát speciális testtech-
nikák eszközeivel.

Azokat az ismétlődő transzkulturális elveket,
amelyeken ezek a testtechnikák alapulnak, a
színházantropológia a „preexpresszivitás"
szférájaként határozza meg. Az első aspektus
individuális, a második közös mindazok számára, akik
ugyanabban a műfajban dolgoznak és csak a
harmadik vonatkozik minden performerre, kortól és
kulturális hovatartozástól függetlenül. Ezt a
performance „biológiai" szintjének nevezzük. Az első
két aspektus meghatározza a preexpresszivitásból az
expresszióba való át-menetet, a harmadik pedig olyan
„idem", mely

A meghívóban az állt, hogy az ünnepség szűk
szakmai körben zajlik, később azonban kiderült,
hogy ez a „szűk kör" Brazíliától Japánig, Kubától
Indiáig terjed, s a találkozón több mint húsz
ország színházi szakemberei vesznek részt.
Eljött Jerzy Grotowski, Kazuo Ohno, Sanjukta
Panigrahi, Santiago García és Judith Malina
(nem hiába volta találkozó mottója: „Hagyomány
és a hagyomány megalapítói"), ott voltak az
Eugenio Barba pályáját figyelemmel kísérő
francia és olasz kritikusok (Franco Ruffini,
Ferdinando Taviani, Nicola Savarese, Franco
Quadri, Georges Banu), valamint a Grotowski-
kutatások olasz, illetve lengyel köz-pontjainak
vezetői, Roberto Bacci és Zbigniew Osiński.

Az Odin Teatret Holstebro külvárosában
épült, egy hatalmas, mesés park közelében. A
farm ódon épületeit a társulat tagjai újították fel
és bővítették ki fokozatosan, az alkalmanként
befolyó támogatások függvényében. Még az
utolsó előtti napon is dolgoztak a „zöld vendég-
szobán", amit előre gyártott elemekből eszká-
báltak össze. A főépületben több terem is van: a
fekete, a piros, a fehér és a kék. A pirosban foly-
tak az előadások, a fehér szolgálta tréningek, vi-
ták és baráti csevegések színhelyéül. Az épület
egyik szárnyában a könyvtár, a konyha és külön-
böző irodahelyiségek találhatók, míg a másik
szárnyban van egy jókora társalgó és Barba dol-
gozószobája. Egy különálló pavilonban lakik lben
Nagel Rasmussen édesanyjával, jelentős
rádiójátékok és gyerekdarabok szerzőjével.

Eugenio Barba (Katkó Tamás felvétele)



Barba és társulata

nem variálható, csak megmagyarázza a külön-
böző individuális, művészi és kulturális variánso-
kat."

Ez az elméleti okfejtés látványosan igazoló-
dott Sanjukta táncában.

Aznap délutánra még egy csemegét ígért a
program: Thomas Richards mutatta be
Grotowski pontederai kutatásairól készített
filmjét, és osztotta meg velünk az ott nyolc(!)
év alatt szerzett tapasztalatait. A filmből ki-
derült, hogy Grotowski kísérleti gyakorlatai-
nak lényege a belső hamisítatlan hang kere-
sése, bizánci énekpraktikák és keleti hang-
gyakorlatok alapján. Az egyéni tapasztalat-ra
és belső metamorfózisra épülő folyamat
ezoterikusságára jellemző, hogy Richards a
felmerülő kérdések többségére képtelen volt
világos választ adni, mivel a gyakorlatok
lényege csak a közvetlen beavatottság
szintjén és szavak nélkül közvetíthető a kí-
vülállók számára.

Este teljes szépségében, zenekísérettel

Sanjukta Panigrahi és Iben Nagel Rasmussen



láthattuk Sanjukta előadását. Ez a különös sorsú
táncosnő, aki megszegte a brahmin családnak a
nő közéleti szereplését tiltó törvényeit, makacs-
ságának és kitartásának köszönhetően fel tudta
éleszteni az Orissa templomfalainak rituális tán-
cait (a felkészülést ötéves korában kezdte India
legnagyobb mesterei, Guru Kelucharen és Ruk-
mini Devi tanítványaként). Döbbenetes élmény
volt, ahogy Sanjukta a hangulatok ritmikus válto-
gatásával egyszerre lélegző közösséggé ol-
vasztotta össze a világ négy égtájáról összese-
reglett közönséget.

És ezzel még nem volt vége az aznapra
tervezett szellemi-érzelmi lakomának: ezen az
estén találkoztunk ugyanis Jerzy Grotowskival. A
Mester az utóbbi időben sokat betegeskedik,
most sem mondott beszédet, csak körbejárta az
asztalokat, és koccintás közben váltott néhány
szót - régi és számára eddig ismeretlen -
barátaival. Köztudott, hogy Eugenio Barba
Grotowski műhelyéből indult, s az ő jegyzetei

alapján készült a Szegény színház felé című
alapmű angol nyelvű kiadása, amelynek
bevezetőjében Peter Brook meghatározza
Grotowski jelentőségét a XX. század
színházkultúrájában. Az Odin ünnepén maga a
Mester is tanúja lehetett, hogy munkája mekkora
hatással van a világ legkülönbözőbb
kultúrköreinek színjátszására.

Vasárnap délelőtt Sanjukta Panigrahi újabb
fontos tréninget tartott, melyben részletesen el-
magyarázta egyes mozdulatok szimbolikáját, rit-
mikai rajzolatát, majd Santiago García mesélt
bogotai társulatáról. A színház, amikor épp nem
turnézik valahol, Columbiában, egy munkás-
negyedben működik. Produkcióik nem kész drá-
mai szöveg alapján készülnek, hanem kollektív
alkotásként: a téma és a motívumok a próbák fo-
lyamán állnak össze rögzített előadássá. (A dél-
amerikai országok egyébként az ISTA legaktí-
vabb tagjai, és sokat merítenek Grotowski elmé-
letéből és az Odin Teatret gyakorlatából - idén
augusztusban például Brazília adott otthont a
szimpóziumnak.) Délután Judith Malina és Ha-
non Reznikov mutatott be egy filmet a Living The-
atre-ről. A happeningszerű összejövetelen a ki-
apadhatatlan energiájú Malina két kérdésben
késztette állásfoglalásra a vendégeket: mit tehe-
tünk a jövőnkért, és mi az értelmiség szerepe? A
beszélgetés végén Reznikov élénken érdeklő-
dött a magyarországi események iránt, hiszen a
Living a találkozóról egyenesen Veszprémbe in-
dult, az I. Rizóma Fesztiválra.

Az éjfélkor kezdődő búcsúceremónián Euge-
nio mindannyiunk kezébe nyomott egy-egy borí-
tékot, amit csak hazaérve olvashattunk el. Ahogy
elköszöntünk tőle, beléptünk abba a virtuális Ba-
ráti Körbe, amely a Barba emlékezetébe
bevésődött arcok, gesztusok és hangok
táborából áll.

Jelenet a Kaosmosból

Nem szánom ünneprontásnak, de
megkérdezem: e harminc év távlatából vissza-

nézve tud-e említeni olyan lényeges dolgot,

ami nem úgy sikerült, ahogyan azt annak
idején elgondolta, vagy ahogyan azt az első

„rift theatre"-ről írt könyvekben értékelték?
Van-e valami, amit másképpen csinálna most?

- Nem önvédelemből mondom, és talán fur-

csának is találja, de úgy érzem, hogy e harminc

év alatt azt csináltam, amit akartam, amit szük-

ségesnek tartottam, amire vágytam. A lényeg az

Odinban nem változott meg: szerepeket terem-

tünk, de elkerüljük a hagyományos szerepalko-

tást. Elvetjük azt a fajta színészetet, amiben nem

a cselekvés, hanem a beprogramozott szó a

meghatározó. Színészeim számára még mindig

a jelenlét ereje, a készenlét állapota a döntő. A

csoport most talán erősebb, mint valaha. Nem

veszett el az inspiráció ereje. Ha elveszett volna,

akkor megszűnt volna az érdeklődés irántunk.

De éppen a fiatalabb generációk közelednek

hozzánk, és nem azért, hogy utánozzanak ben-

nünket. Nem lehetünk egyszerre öntörvényűek

és közben utánozhatóak. De a csoportom tagjai-

val való együttlét mégis fontos számukra, mert e

tagok önálló személyiségek, akik még szemé-

lyes érzelemmel és tapasztalattal dolgoznak.

Megvan bennük az az erő, melyet nem lehet

összetéveszteni sem egyfajta entrópiával, sem

valami intézményesített önteltséggel. Ez az erő

kiprovokálja belőlünk azokat a vágyakat, álmo-

kat, amelyeket még mindig követünk. Vajon

meddig? Költői kérdés, hiszen halála napját sen-

ki sem tudhatja. De itt nem a biológiai, hanem a

művészi halálra gondolok. Arra a halálra,

amely-nek állapotában valaki dolgozhat mint

művész, de produkciója már nem az élet zsigeri

késztetésére jön létre. Gólemként, zombiként

jár-kel, de lélek már nem lakozik benne.

Századunk számos olyan jelentős színházi

csoportját vagy egyéniségét említhetném,

amelyek vagy akik megváltoztatták

gondolkodásmódunkat, de az idők folyamán

elvesztették lelküket. Mi magunk sem tudnánk

megakadályozni, hogy ez velünk is

megtörténjen. De ez olyasmi, amit csak kívülál-

lók tudnak észrevenni és megítélni.

- A társulat valóban remek formát mutat,
ugyanakkor modellértékű az is, hogy a színészek
külön-külön is rendkívüli eredményeket értek el.
Zbigniew Osińskivel beszéltünk arról, hogy pél-
dául Iben Rasmussen, Roberta és Julia csak az
európai színészet legnagyobb mestereivel mér-
hetők, egyéniségük és szakmai tudásuk harmo-
nikusan emelkedett együtt a csoport felívelő pá-
lyájával.

DON QUIJOTÉK HAGYOMÁNYA
BESZÉLGETÉS EUGENIO BARBÁVAL


