
I.

A mai flamand színház- és táncmûvészet meglehetôsen figye-
lemre méltó egyedi szociológiai jelenségként is értelmezhetô az
európai színházi palettán. Flandriában vannak sok és kevés pénz-
zel gazdálkodó intézmények, nagy és kis színházak, kanonizált
társulatok és szimbolikus könnyûsúlyúak. Mindebben semmi szo-
katlan nincs, és mint minden társadalomban, a mennyiségi és
minôségi különbségek irigységet és féltékenységet, súrlódást és
összeütközéseket szülnek, nem is beszélve a lobbizás nyílt vagy
rejtett formáiról. A szokatlan viszont az, hogy mindennek ellenére
Flandriában az intézményesült és a pályakezdô mûvészek, illetve a
centrum és a periféria között nincs éles határvonal. A nagyok,
mint a Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Flamand Királyi Szín-
ház, Brüsszel) vagy a Het Toneelhuis (Antwerpen, ez Luk Perceval
színháza), mohón szívják magukba a fiatal tehetségeket. A Rosas
a fiatal koreográfusokat támogatja a nonprofit Werkhuisproduc-
ties útján. Victoria és a Beursschouwburg folyamatosan keresi az
új irányokat. A frissen végzettek a Stuk (Leuven) vagy a Vooruit
(Gent) ajtaján kopogtatnak, akár kaptak projekttámogatást, akár
nem. Alain Platel koreográfusoknak ad lehetôséget a Les Ballets
C de la B társulatnál, és folytathatnánk a sort. Az elôadó-mûvészet
itt nem a trónkövetelôk és a hatalom birtoklói közötti ádáz harc
terepe.

Az 1980-as évek „flamand új hullámának” úttörôi a hivatalos
centrumhoz tartoztak. Részben az 1993-as elôadó-mûvészeti tör-
vényrendeletnek köszönhetôen ma is ott vannak. De többségük
nem úgy viselkedik, mint holmi saját udvartartással rendelkezô
egyeduralkodó, aki hevesen védelmezi birodalmát a lehetséges be-
tolakodókkal szemben. A flamand színház- és táncmûvészetet
éppen az teszi élôvé – és számomra ez a par excellence fémjele –,
hogy tudatában van az elintézményesedés és a rutin kettôs veszé-
lyének, s egyrészt bonyolult, másrészt viszont rendkívül hathatós
módon igyekszik elkerülni azt.

Ennek egyik megjelenési formája a rangos társulatok és az in-
duló mûvészek, továbbá a mûvészek, kritikusok és a közönség
közötti szoros érintkezés. A társulatok többségénél a munkakap-
csolatok együttmûködésen és demokratizmuson alapulnak. A ren-
dezô vagy a koreográfus nem mindentudó mester, hanem inkább
olyan vezetô, aki vállalja a végsô mûvészi felelôsséget. 

A párbeszéd nyitottságának és a kölcsönös kritikának azonban
megvannak a határai, egyszerûen azért, mert az együttmunkálko-
dás olyan jelen idejû, de a jövôt is meghatározó szoros kapcsolat,
amely olykor a kritikai távolságtartás hiányával is együtt jár. Az
erôkülönbségek természetesen itt is megmutatkoznak, bár vala-
mivel nehezebben körülírható formában, mint a kulturális élet
olyan területein, ahol határozottabban elkülönül az önmagát védô
intézmény és az ôt támadó periféria. Flandriában a fiatal nemze-
dék azért is nehezen találja meg a helyét, mert hiányzik az az erôs
és szimbolikus szülôkép, amely tudatosan elnyomná mûvészi po-
tenciáljukat. Inkább agyondédelgetik ôket: az intézmények, a napi-
sajtó, a szakmai bizottságok és a kultuszminisztérium egyaránt
szemmel láthatóan törik magukat, hogy megkönnyítsék számukra
a pályakezdést és a promóciót. Az elgondolások, a tanácskozások
és a döntéshozatal célja az, hogy a flamand színház- és táncmûvé-
szet egyszerre legyen rugalmas és fenntartható – ez utóbbi persze

nem a nemzetközi exportképességet vagy a biztonságos befekte-
tést jelenti. Ebben fontos tényezô a kulturális költségvetés több
mint egy évtizede tartó folyamatos növekedése. 

Mindezek eredményeként Flandriában nincs éles mûvészi pola-
rizálódás a nyolcvanas évek generációja és az utódok között. Még
ha attitûdjük hasonlít is, azt másképp értelmezik – és különösebb
konfliktus nélkül legitimálódnak. A különbségek elsôsorban az el-
térô mûvészi gyakorlatból, a konkrét megfogalmazásból fakadnak.
Az általános posztmodern fordulat a fiatalokat nem hagyta érin-
tetlenül – a nagybetûs Mûvészet néhai modernista értelmezésérôl
gyakran váltanak posztmodernistára. Mivel azonban az ilyen álta-
lános elméletek Flandriában nem vernek mély gyökeret, rögvest
zárójelbe is tenném ôket, és ehelyett néhány különbséget mutatnék
fel a nyolcvanas, illetve a kilencvenes évek nemzedéke között. (Az
elôbbi számomra olyan mûvészeket jelent, mint Anne Teresa De
Keersmacker [Rosas], Jan Lauwers [Needcompany], Lucas Van-
dervost [De Tijd], valamint Luk Perceval [Toneelhuis]; az utóbbi
reprezentánsai pedig nekem elsôsorban az Olympique Drama-
tique, az Haute Coiffure, továbbá Benjamin Verdonck, De Zweep,
De Queeste, Heine Avdal, Amgod, Charlotte Vanden Eynde, Kris
Verdonck és Cic Buelens Paulina. Rajtuk kívül természetesen szá-
mos átmenetet képviselô mûvész és társulat létezik, mint például
Meg Stuart [Damaged Goods], Dito’Dito és persze Tg. Stan.)

II.

Mûvészi szempontból szembetûnô a nyolcvanas évek generáci-
ójának „intézményesülésellenessége”. Ôk újították meg a szín-
házi- és a táncnyelvet, és mélyítették el mesterségbeli tudásukat.
Ez a folyamat általában fokozatosan megy végbe, de természete-
sen elôfordulnak robbanásszerû áttörések is, amikor egy-egy
elôadásban varázslatos módon fogalmazódik meg valami új. Mivel
nem kockázatkerülô mûvészekrôl van szó, idônként persze létre-
hoznak középszerû vagy kifejezetten rossz produkciókat, de ezek
tematikája és stílusa is magán viseli alkotójuk névjegyét. És ez a
lényeg: e nemzedék tagjai tudatosan hoznak létre egy mûalkotást.
Nem akarnak a már meghódított rabjává válni, ezért folyton új
utakat keresnek. De minden alkotásuk újra és újra tanúskodik
mûvészi elhivatottságukról, egyfajta romantikus felhanggal. Mon-
danivalójuk és személyes víziójuk van (ettôl alkotók), és mindig a
megfelelô formai eszközöket keresik ahhoz, hogy ezt meg is jele-
nítsék. (Így jön létre a mûalkotás.)

Tartalom és forma erôs drámai vagy koreografikus egységben,
egyéni kézjegy lenyomatával – ez ennek a generációnak az ars po-
eticája. Gyakorlatilag minden produkciójuk arról árulkodik, hogy
a színházat, a táncot vagy éppen az operát – az elôadó-mûvésze-
tet – speciális médiumnak tekintik. Feszegetik a mûfajok határait,
mindenekelôtt a vizualitás felé. Igyekeznek a legerôsebb kifejezô-
eszközöket megtalálni, persze az adott elôadáshoz alkalmazkod-
va. A színház és a tánc specifikus jellemzôinek felismerésérôl ta-
núskodik a hagyományok határozott tudatosítása. A klasszikus
repertoár (Shakespeare!) mérföldköve mûvészi pályájuknak. A kul-
túrpolitika és a kritika az elmúlt évtizedben ezt a nemzedéket ka-
nonizálta a flamand elôadó-mûvészet centrális képviselôjeként, és
ezt visszaigazolta a nemzetközi megítélés is. Ezért mára ôk az in-
tézményes keretek közt a nehézsúlyúak, ami megnyilvánul a támo-
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gatások és az infrastruktúra állandó növekedésében (bár ez a kül-
földi példákkal összehasonlítva nagyon csekély mértékû). A több-
letforrásokat általában a dolgozók munkafeltételeinek javítására
és saját mûvészi pályájuk tökéletesítésére fordítják. De nem ez a
mûvészi céljuk, mivel az intézményesülés legtöbbször rutint, ön-
elégültséget és narcizmust szül. Paradox módon ez a gyakorlat
egyesíti a szervezeti intézményesülést és ennek mûvészi szem-
pontú ellenzését, hiszen az alkotó a tökéletességre vágyik.

III.

Míg a nyolcvanas évek generációjának nagy része az általános-
ságban vett modernizmus szerint alkot, a kilencvenes évek nemze-
dékének többsége egyfajta „posztartisztikus” gyakorlatot követ –
még ha az homályos és elégtelen is. Ôk nem koherens színházi
vagy táncmunkásságot építenek, egyszerûen csak elôadásokat csi-
nálnak egymás után, és a múlt vagy a jövô helyett a jelenre kon-
centrálnak. Nem a következetes mûvészi identitás, inkább az ak-
tuális projekt vonzza ôket. Ha lehetôségük nyílik rá, gyakran elké-
pesztô lelkesedést és odaadást ölnek a produkcióba. Nem panasz-
kodnak arról, hogy a színpad túl kicsi vagy túl nagy, rugalmasak és
pragmatikusak, és koncepciójukat az adott lehetôségekhez alakít-
ják. Ezért érdekes színfoltot jelentenek – különösen a kisebb –
mûvészeti központoknak, de egyéb szervezetek számára is. Olyan
játékosok, akik könnyedén alkalmazzák személyes ötleteiket és a
külsôdleges eszközöket, hogy megfeleljenek az – olykor korláto-
zott – körülményeknek, anélkül hogy feláldoznák integritásukat
vagy reflexivitásukat. Nem stratégák, inkább jó taktikusok – késôi
utódai az 1950-es–60-as évek avantgárd mozgalmának, a szitua-
cionizmusnak, annak forradalmi utópiája nélkül. 

Általános vízió helyett minden részletre kiterjedô ötletparádét
vonultatnak fel, gyakran nagyon konzisztensen, a szövegkörnye-
zetet szigorúan figyelembe véve. Nem foglalkoztatja ôket egyfajta
személyes színházi vagy tánc-„szótár” megteremtése, mûfajuk in-
dividuális megközelítése. „Esszéizmus” – talán így jellemezhet-
nénk e generáció mûvészi gyakorlatának lényegét. Nem az számít
nekik, hogy amit létrehoznak, „Mûvészet”-e, hanem hogy egy „jól
kitalált” érdekes kísérleti gépezettel sikerüljön a közönséget meg-
etetni. Sokkal inkább úgy alkotnak, mint egy mérnök, s nem mint

egy mûvész. Szinte mindig valamilyen közönséget céloznak meg –
gyakran az „utca emberét” –, nem feltétlenül banálisan, becsüle-
tes demokratikus meggyôzôdésbôl. Ez magyarázza a számtalan
utcai vagy konkrét helyszínhez kötött projektet is, melyben gyak-
ran elmosódik a határ a mûvészi és a szociális munka között. Ha
mûvészi környezetben dolgoznak, akkor gyakran szégyentelenül
az emberi érzékenység kihasználásával operálnak. Humanizmu-
suk és elkötelezettségük vitathatatlan, de többnyire nem érvekkel,
hanem zsigerileg hatnak.

A hagyományos és szakmai kánonokat figyelmen kívül hagyva
elsôsorban pillanatnyi énjükkel vannak elfoglalva. Akárcsak az
esszéírók esetében, ez a forrása minden cselekedetüknek. Ezért
gyakran maguk írják elôadásaik szövegét, az idegen textusokat –
alkalmanként a klasszikusokat is – töredékesen, erôsen átfor-
málva, redukálva vagy kibôvítve használják. A dikciónak alig van
jelentôsége, de alkalmaznak dialektust és rontott nyelvet is. Az át-
vitt értelemben vett zagyvaságot olykor a szó szoros értelmében
vett ügyetlenséggel, szándékos esetlenkedéssel tetézik. A táncpro-
dukciókban ez a mozgás gyakran teátrálisan túlzott „alkalmatlan-
ságaként” vagy „kelletlenségként” jelenik meg, aminek modellje
nem a „Mûvészet”, hanem a szappanopera.

A kilencvenes évek elôadómûvészei nem tudatosan vagy kritiku-
san tüntetik el a határokat a magas és a populáris kultúra, a mûvé-
szet és a giccs között, sokkal inkább leplezetlen közömbösségbôl.
Mûvészi gyakorlatukat a kulturálisan heterogén mûfajok és disz-
ciplínák könnyed – de nem indokolatlan – kevercse jellemzi. Míg
a nyolcvanas évek generációja vizuális elôadó-mûvészetet hoz
létre, addig ôk feltûnôen negligálják a mûvészettörténetet, vala-
mint az installáció és az elôadás, illetve a videomûvészet és az élô
mûvészet közötti különbséget. Nem színházat vagy táncot, s nem
is általánosságba vett elôadó-mûvészetet mûvelnek, egyszerûen
csak felfedezik kultúránkon belül a teatralitás különféle formáit,
ezért alkotásmódjukat nehéz a létezô definíciókkal és fogalmakkal
körülírni. Mindenesetre az, amit létrehoznak és bemutatnak,
élôsdiként felhasználja a modern mûvészet képzetét. Ennyiben a
kilencvenes évek generációjának szüksége van a nyolcvanas éve-
kére – és ez persze fordítva is igaz. 

FORDÍTOTTA: KESZTHELYI KINGA
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jelenlét

Jan Fabre színháza a jelenben gyökerezik, és mégis messzirôl
jön. Ezért tûnik úgy, hogy munkái egyszerre fogantak az idôben és
azon kívül; színháza archaikus és szélsôségesen modern – egy
kissé úgy, ahogy Giacometti figurái, amelyeken nem fog az idô
(egyik elôadása címét – A palota reggel négykor – egyébként Fabre
tôle kölcsönözte); a forma mintha az ókori Egyiptomból jönne,
ugyanakkor tökéletesen modern. Jan Fabre színháza magában
hordozza a görög tragédiák elemeit, a középkor képalkotását,
Bosch és Bruegel véres festményeinek, Velázquez törpéinek és

torzalakjainak vonásait, a passió és az allegorikus gyász barokk
jellegzetességeit. Fabre ugyanakkor kortárs alkotó, aki önreflexióit
metateátrális módon, a posztmodern minden eszközével fogal-
mazza színpadra. Mai munkáiban is jól látható, hogy performan-
szokkal debütált, ez késôbbi alkotásainak radikalizmusát is meg-
határozza. 1980 óta Jan Fabre színházat csinál, makacs logikával
tör elôre, és alkotja meg nagy színházi freskóit, impozáns szólóit,
egyénien ötvözve színházat és táncot. Elsô korszakában az ag-
resszió témájának szentelte munkáit. A fegyelmezett forma és a
test kaotikus áramlása közötti dialektika egyfajta „konkrét szín-
házhoz” vezette. Késôbb a test önmegsemmisítését tette vizsgá-
lata elsôdleges tárgyává: a testben szunnyadó állati gyönyört és az
utóbbi által gyötört érzéki test múlékonyságát és hívságát. Az
elemi feszültség a test és a forma között mindig is jelen volt darab-
jaiban.

kockázat

Ez a szó fejezi ki legpontosabban Fabre színházának szellemisé-
gét, mélységét és ellentmondásait. Nála a kockázat esztétikai kate-
gória, mivel esztétikai tapasztalása a beszéd határain túli szabá-
lyokba, logikai kategóriákba nem illeszthetô területekkel foglalko-
zik. Nem létezik nagy formátumú színház a tudat határainak
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