
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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meghaladása nélkül. Arisztotelész volt az elsô, aki a tragédiát a
nézô elleni támadásként értelmezte: a gyógyulás a katarzis révén
lehetséges, de az idôszakos érzelmi láz destabilizálja a befogadót.
Tabuk feltörése nélkül nincs mûvészet. Ha elmarad a fájdalom
okozta kockázat, csak a szórakoztatás marad. A pornográfia vagy
a televíziós valóság-show-k csak cinikus paródiák. Nem az elfoj-
tott igazság tér vissza bennük, hanem az érzékelés hazugsága, a
megvásárolható, ravasz örömök jelennek meg. Az embert éppen a
határok átlépésének vágya jellemzi. Úgy, hogy a kockázat kikerül-
hetetlen legyen. A mûvészet gyakorlásában ez az antropológiai
kockázat nagyon is pragmatikussá válik: azt kockáztatjuk, hogy
összetévesztjük a provokációval, és így katarzis helyett csak mél-
tatlankodunk.

Artaud óta a színházi radikalizmus a testiség metafizikáján ke-
resztül találta meg kifejezési formáját, szellemiségét. A perfor-
mansz úgy próbálja széttörni a kulturális elfojtás béklyóit, hogy a
mûvész a saját testét is veszélybe sodorja. A nevetségessé válást, az
értelem elvesztését, a test és a lélek roncsolódását kockáztatja. A szex
Fabre mûveiben nem a gyönyör szimpla megjelenítése, és még ke-
vésbé pornográfia, inkább a reménytelenség megfogalmazása.
Bibliai értelemben a színház a reménytelenség, a boldogság, az el-
érhetetlen megváltás groteszk és mulatságos színhelye lesz. Ironi-
kus és tragikomikus elemek olvadnak bele, amelyek mára elvá-
laszthatatlanok a tragikus tapasztalástól. 

meztelenség

A színész Fabrénál „lényegében” meztelen, még akkor is, ha fel
van öltözve. A határok áthágása a kiindulópont, de nem a lényeg.
Megtanuljuk megismerni a test törékenységét, akármilyen szigorú
koreográfiai formában jelenik is meg, vagy semmisül meg a káosz-

ban. Lehet a testet nevetségessé tenni, undorral elfordulni tôle
vagy erkölcsileg tiltakozni ellene. Ez könnyû. De tapasztalatot sze-
rezhetünk a gyászról is. „Könnyeket hullathatunk a testért”, az ál-
latiasságáért, amelyet szeretnénk megismerni, de zárva marad
elôttünk, ahogy a Paradicsom kapuja. És siratjuk ezt az állatiba
zárt lelket is, amely a torzulásaival együtt áhítozik az üdvösségre.
Ez a középkor emblematikus világának a visszhangja, a lovagoké,
a titokzatos állatoké, a hercegeké, a rettegésé, a mártír véres gro-
teszkjének visszhangja. 

Fabre az antik tragédiát is megidézi. Ez lényegében minden kö-
nyörületesség nélkül mutatja fel az emberi testet, az isteneknek
szánt „meztelen” áldozati ajándékként. Félelmetes módon láttatja
ebben a hôs sebezhetôségét. Fabre szekularizált világunkban pró-
bál meg újra rátalálni e tapasztalás egy részére. Színházában a me-
taforáktól lecsupaszított test a kozmetikai kereskedelem ideali-
zálta test ellentétévé válik, amelyrôl Jean Baudrillard lényegi dol-
gokat mondott a L’échange symbolique et la mort-ban (A szimbolikus
kölcsönhatás és a halál). Civilizációnk megnyomorítja és tagadja a
testet, miközben folyamatosan reflektorfénybe állítja, kozmetiku-
sokkal és plasztikai sebészekkel, az öregedés elleni küzdelem ezer-
nyi csalásával korrigáltatja. E képi civilizáció fonákja az a test,
amely izzadságból, verítékbôl, vizeletbôl és ürülékbôl, reszke-
tésbôl, gyengeségbôl, a vágy félelmébôl, betegségbôl, hibákból,
anomáliákból áll. 

szemérmetlenség, szépség

Erôs, katartikus pillanataiban Fabre a szemérmetlenség olyan
sokkoló végpontjáig vezet, hogy eláll a lélegzetünk. Ha Erósz tra-
gikus isten, ahogy Georges Bataille írja, a szemérmetlenség Fabre
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színházában a tragikum centrumába juttat. Az obszcén itt a test
nedveinek fenntartás nélküli bemutatását jelenti, beleértve a sper-
mát és a vizeletet, a nevetséges valódi fizikai jelenlétét potenciális
szépségével együtt. A megalázott, megbüntetett, fájdalmas test
még mindig örömöt lel ebben a szenvedésben, mert soha nem ve-
szítjük el a reményt, hogy rátalálunk az igazi, a határokon túl lévô
életre. A szent, az obszcén, az erotikus mind diffúz. Nincs bizo-
nyosság, csak a keresés létezik. A kockázat az egyik közös nevezô.
Ahogy korábban Gordon Craig vagy Witkiewicz, Fabre is a szép-
ség lehetôségét keresi, színészeit a „szépség harcosainak” tartja.
Nem a tökéletes és unalmas szépséget idealizálja és kutatja, nem
érdekli, ha valaki önmaga sajtófônökeként prezentálja testét.
Fabre credója: csak akkor találkozhatunk a szépséggel, ha az a ve-
szély, a kockázat hullámaiból bukkan elô. Tragikus aspektus nél-
kül a szépség giccs marad. Jacques Lacan ebbôl a szempontból ér-
telmezte az Antigonét. Miért ragad magával? – kérdezi. Azért, mert
Antigoné szépsége elvakít. Azért, mert a lehetetlent viszi végbe.
Azért, mert totális kockázatot vállal. Azért, mert magáévá teszi a
polisz által elátkozott testvére ügyét, ami abszolút tilos. Amit a
többiek nem akarnak elfogadni, annak lesz a védelmezôje. És ez
a mûvészi tett.  Antigoné a törvény tilalmai ellenére gyôz. És para-
dox módon csak így, az etika parancsára tudja véghezvinni tettét.
Valójában az az abszolút gyalázatos, azaz unalmas színház, ame-
lyik nem okoz fájdalmat. Amelyik megelégszik azzal, amiben
élünk. Az ilyen „kultúra” elfeledteti velünk a végzetes helyzetet,
amelyben objektíve és gyakorlatilag élünk. A mûvészetnek viszont
vállalnia kell a kockázatot, hogy megérintsen bennünk valamit,
ami fájdalmas, kínos, szorongató, zavaró, amit elfelejtettünk,
megtagadtunk, elfojtottunk. És mégis, éppen azokat a mûvészeket
vádolják erkölcstelenséggel, akik a rejtett dolgokat felszínre hoz-
zák, és felkavarják a kultúra dohos pincéinek levegôjét.

pharmakon

Fabre színházának szépsége nehezen emészthetô, mert azt kö-
veteli a nézôtôl, hogy nyíljon meg mindannak, amit nem lenne
szabad a színpadon megmutatni, aminek ob scaena kellene ma-
radni. A szépség képéhez hozzáteszi a test gyönyöréét, ez pedig
zavarba ejtô elem, egyfajta rikító zöld. Gondoljunk a barokk
csendéletekre, amelyeken a hívság allegóriájaként a szép gyümöl-
csöket, a gyönyörû virágokat undorító bogarak rágicsálták meg,
hogy emlékeztessék az embert halandó voltára. Jó néhány éve ja-
vasoltam, hogy Fabre munkásságát „a mérgezés esztétikájának”
nevezzük el. A görög „pharmakon” szó egyszerre jelöl orvosságot és
életveszélyes mérget. Az eredendô bûn almája mérgezett volt. Ezt
nem egyszerû asszociációnak szánom, hanem hogy még egyszer
hangsúlyozzam: Fabre színháza, úgy tûnik, egyfajta szellemi nyo-
mozás, azt az emberiség tudattalanjában lévô érzést tárja fel,
amely az eredendô bûn miatt elveszett. Amióta az istenektôl elha-
gyott világban élünk, csak akkor és ott találkozhatunk önmagunk-
kal, ahol osztozunk a magányon, az ürességen, a halandóság tuda-
tán. Például a színházban. Jan Fabre színháza a hit, a megváltás
érzékeny területére kalandozik, a lélek lázadásának területére saját
inkarnációja és teste ellen.
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