
A  F I N N  P A N A S Z K Ó R U S

Két finn képzômûvész rendhagyó mûvet hozott létre: olyan em-
bereket keresett, akik hajlandók bármilyen természetû panaszai-
kat nyilvánosan megfogalmazni és elénekelni, és ezt filmre vette.
A két alkotó, Tellervo Kalleinen és Oliver Kochta-Kalleinen sem-
milyen feltételt nem szabott, zenei vagy énektudáshoz sem kötötte
a részvételt, csupán a nyilvánosság vállalását kérte a jó finnektôl.
Az összegyûjtött panaszokat Mike Hurley zeneszerzô segítségével
megzenésítették, majd a panaszkodóknak betanítva a dalt nyilvá-
nos, közösségi színhelyeken – Helsinki különbözô terein, metró-
állomásokon stb. – elôadták. Az így készült kisfilmet Helsinki
KIASMA nevû múzeumának nemzetközi, ARS06 címû kiállításán,
a kortárs mûvészet ötévenként megrendezett legjelentôsebb ese-
ményén mutatták be. Az alkotók abból indultak ki, hogy a pa-
naszt, sôt az egész elviselhetetlen életet könnyebb kibírni, ha egy-
részt a bajt közösségben lehet kimondani, másrészt ha el lehet
énekelni. Mert a tökéletesnek tûnô Finnországban is van mire pa-
naszkodni: hogy rövid a nyár, hogy az ôsök messzi északra költöz-
tek, hogy fél évig kell sorban állni a tébé fogorvosánál, amíg az em-
bernek az összes foga ki nem hull, hogy a Nokia csak Jáva-progra-
mozókat alkalmaz, hogy a svédek mindig megverik a finneket jég-
hokiban meg az Eurovízión, hogy Helsinki központjában újabb
nagyáruházat akarnak felhúzni, hogy a hármas villamos húgy-
szagú, hogy az embernek kicsi a lakása, mégis rámegy a fizetése.
„Ez nincs rendben” – szól a refrén. A kórusban elmondott panasz
közösségi és nyilvános esemény. Vicces formában elôadott és ko-
molyan veendô társadalomkritika. Nincsenek benne egyéni han-
gok, elkülönített személyiségek, de vannak nemek és életkorok.
Jó minôségû zene, nagy kórus, odaadóan éneklô kóristák. 

Az egész olyan, mint a finn színház: közösségi és kritikai.
Amelyrôl kívülrôl megállapíthatatlan, hogy milyen, mert kívülrôl
felfoghatatlan. Aki kívülrôl nézi, az ugyanis nem tagja a közösség-

nek. Számára érthetetlen, nemcsak mert finnül van (drámai szín-
házi hagyományok uralják a színpadot, a játék nem szimbolikus,
szinte kizárólag csak kortárs realista darabok mennek), hanem
mert az itt élôk közös tulajdona – a hangsúly a közösségen van.
A finn színház – az európaival szemben – történetileg nem az
arisztokrácia és az udvar szórakozásaként jött létre (a finneknek
nincs is ilyen, a svédeknek, késôbb az oroszoknak volt errefelé),
hanem mint a munkás-paraszt réteg amatôr szórakozási és mû-
velôdési – bár ez utóbbi nyilvánvalóan másodlagos – formája.
Hogy ma Európa (és világ)-szerte Finnországban adják el a leg-
több egy fôre esô színházjegyet – az ötmilliós országban három-
milliónyi kel el évente –, ezzel a hagyománnyal magyarázható.
A felsôbbségtudat e protestáns országban ki sem alakult, a társa-
dalmi együttlétezés, -mûködés fô hajtóereje ma is a látható egyen-
lôségre való törekvés: az egyén ne váljék ki, ne legyen más, ne kü-
lönbözzék a többségtôl – ennek összes jó és rossz oldalával. És ha
mindenki egyenlô, könnyebb kommunikálni, könnyebb megbe-
szélni a dolgokat, akár a politikusokkal is. A színház mint intéz-
mény itt olyan masszív társadalmi rétegre támaszkodhat, amely
megtartotta és meg is fogja tartani minden, e mûvészetet vagy
kommunikációs formát fenyegetô versenytárs (médiumok stb.) el-
lenére. Ebben a tekintetben egyedülálló és a nemzetközi színházi
porondon, fesztiválpiacon teljesen ismeretlen színházi kultúráról
van szó. A kétszázezres Tamperében például (amely minden
szempontból kivételesen „színházi” város) több mint húsz játszó-
hely, színházterem van – rendszerint dugig tele; az országon be-
lül összesen körülbelül ötvenöt hivatásos színházban, százhar-
minc színpadon évi négyszáz elôadást mutatnak be. 

A színház itt ma is: együttlét és szórakozás. Együtt lenni azon-
ban csak olyan ügyek színpadravitelével lehet, amelyek mindenkit
érdekelnek. Éppen ezért a finn színházban a mûvészszínház és a
népszínház vagy a mûvészszínház és a kereskedelmi nem áll szem-
ben úgy, mint Európában általában (amely szembenállás nemcsak
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magyarosan álságos: úgy tenni, mintha anyagi és mûvészi biz-
tonságot nyújtanék színészemnek, közben pedig tudom, hogy
nem lehet megélni a munkahelyén, a színházában kapott fize-
tésbôl. Mancel úr számokat nem mond, de annyit azért érzékel-
tet, hogy ha egy színész két-három produkcióban szerepel egy év-
ben, akkor igen komoly pénzt visz haza. A legtöbben pedig úgy
építik fel életüket, hogy a felhalmozott keresetükbôl, illetve ki-
sebb, áthidaló munkákból igyekeznek az ínségesebb idôket átvé-
szelni. De hát aki színésznek áll, az pontosan tudja, mit vállal –
állítja Mancel úr. 

Az utolsó kérdésem a 2004-es évre vonatkozik, amikor is Lille
volt Európa Kulturális Fôvárosa: mennyire sikerült bekapcsolni a
színházat az egész éves, monstre programsorozatba? A város és a
színház külön szerzôdésben rögzítette erre az évre az együttmûkö-
dés kereteit, mondja Mancel úr, ez természetesen eltért a korábbi
és a késôbbi évek általános feltételeitôl. A Théâtre du Nord 2004-
re vállalta, hogy produkciós színházként Lille-be hoz egy világ-
sztárt, aki itt hoz létre egy elôadást, amely azután majd innen in-
dulhat Európa, illetve világ körüli turnéra. Ennek anyagi hátterét

vállalta a város, s ebbôl született Peter Brook új elôadása, az afrikai
ihletésû Tierno Bokar (lásd Lakos Anna beszámolóját: SZÍNHÁZ,
2005/8.), amely óriási siker volt a városban, s azóta is mûsoron
van Európa különbözô városaiban. De ugyanabban az évben ját-
szottak azért Harold Pintert, kanadai kortárs írót, Daniel Danis-t,
francia, ugyancsak kortárs szerzôket: Gildas Milint és Jean-Luc
Lagarce-ot, aztán Kleistet és Ibsent is. Meghívták Andrej Tar-
kovszkijt, a rendezô Olaszországban élô fiát is, hogy meséljen ap-
járól, illetve a róla írott darabját stúdió-elôadásban be is mutat-
ták. Jevgenyij Svarc klasszikusa, A sárkány szerepelt még többek
között a programon. Jó volt az évad, sokat köszönhettek a Kultu-
rális Fôváros-eseménysorozatnak, de Mancel úr úgy gondol vissza
erre az évre, hogy ugyanazt csinálták, ugyanúgy állították össze
mûvészi programjukat, mint elôtte és utána is. Brook meghívását
már hosszú évek óta tervezték, elôbb-utóbb biztosan ki is gazdál-
kodták volna az ehhez szükséges pénzt. Elhiszem. Azzal búcsú-
zunk, hogy szeretne eljönni Magyarországra, közelrôl tanulmá-
nyozni azt a színházi mûködési rendszert, amelyet mind a mai na-
pig követendônek, elérendônek tart. 

T o m p a  A n d r e a

Három szelet valóság 
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intézményi vagy bevételkérdés, hanem szemléleti és esztétikai is).
A közösség ügyei: társadalmi kérdések, amelyek rendszerint va-
lami személyes (egyéni, családi) helyzetbôl indulva fogalmazód-
nak meg, és válnak általános érvényûvé. A finn dráma elképesztô
virágzása és népszerûsége is ennek köszönhetô: közösségi ügyek,
kritikai (olykor persze pszeudokritikai) szemlélet. Szinte minden
darabban, amit láttam, a munka a legfontosabb motívum. Ez ért-
hetô is, hiszen egyrészt Európa legprotestánsabb országában va-
gyunk, ahol a munkának történetileg kiemelt szerep jutott, más-
részt a jelenben ugyanolyan fontos: az uniós restrikciók és a glo-
balizáció hatására Finnországban jelenleg átrendezôdés zajlik, egy
hagyományos munkás- és mezôgazdasági társadalomból lassan
egy szolgáltatói társadalom látszik kialakulni. Nemcsak a gyárak
egy része vált kulturális intézménnyé (Tamperében kívülrôl meg-
állapíthatatlan, hogy a vörös téglás, magas kéményes épületben
múzeum mûködik-e vagy gyár), de az ország jelentôs területei
kezdtek kiürülni, a kis gazdaságok felszámolódnak, az emberek
beköltöznek a városokba. Egy szorongató jövôkép szerint rövide-
sen minden finn a nagyvárosokban lakik, és télen felmegy Északra
síelni, nyáron pedig nyaralni. Amúgy pedig valódi termelômunka
helyett már régen mindenki csak a szolgáltatói szférában dolgo-
zik. Ez a munka „kontextusa”: a Raktár vagy a Helsinki fölött az ég
címû elôadásokban (mindkettô a fôvárosban megy, a Nemzetiben,
azaz a Suomen Kansallisteatteriben, illetve a Ryhmäteatteriben)
a munka közvetlenül jelenik meg a színpadon – az egyik egy fes-
tékraktár mindennapjait, a másik egy munkáscsalád életét veszi
nagyító alá.  

Közösségi, „alulról építkezô”, öntevékeny, illetve amatôr múlt-
jánál fogva a finn színházi elôadás ritmusa meglepôen pergô, a já-
ték energikus, a szövegek pedig gyakran kollektív improvizációból
születnek. Az unalom és a lassúság, mondja orosz kritikus bará-
tom, a mûvészszínházra jellemzô, ilyet itt nem látni. A finn szí-
nész a realista játéknyelvet gyakorolja, nem használ színházi ma-
nírokat és kifinomult jelrendszert, bonyolult teatralitást, hanem
valami nyers, közvetlen erô sugárzik a színpadról, ugyanakkor a
játék meglehetôsen emocionális. A humor mindenek fölött fon-
tos, a kisember – mert rendszerint ô a hôs – nevetséges és szánni
való, de nem stilizáltan groteszk, és nem válik tragikus hôssé.
A hôs fogalma – elég Helsinki köztéri szobrait megnézni – itt alig
ismert: ha vannak is finn hôsök, ôk nem a nagy emberek, törté-

nelmi figurák, uralkodók vagy nagy tetteket végrehajtó héroszok,
hanem a nép névtelen fiai. A színpadon is ôket látni: a Kalevala
oulubeli elôadásában – ahol elvileg még akár nemzetalapító
hôsökrôl is szó lehetne – bájosan komikus, szeretni valóan nevet-
séges, hitelesen hétköznapi kisembereket látni, igaz, egy szimbo-
likusabb, idôtlen jelenbe helyezett játékban. 

Az erôs közösségi tudat ugyanakkor az idegenekkel vagy a bár-
milyen mássággal szembeni türelmetlenséghez is vezet. (Számta-
lan finn vicc élcelôdik azon, hogy milyen barátságtalanok a finnek
a külföldiekkel. Bevándorlóként lehet, hogy ezt én is tapasztal-
hatnám, látogatóként azonban nem.) Finnország, szemben szinte
valamennyi (nyugat-)európai országgal, egyszínûen „fehér”, nyo-
ma sincs multikulturalizmusnak (a rossz orosz tapasztalat és az
évszázados függôség következtében ôk nem folytattak befogadó
migrációs politikát). A kilencvenes években mégis megjelentek a
(politikai) menekültek és a bevándorlók. A vadkacsa címû elôadás
(a helsinki Nemzeti produkciója) arra a keresi a választ, hogy ki a
finn: az improvizáción alapuló darabban négy színes bôrû finn
színész ütközteti finn identitását a „fehér finn” ideológiával. 

Közösségi jellegénél, erôs társadalmi beágyazottságánál fogva a
finn színház nehezen vagy egyáltalán nem exportálható, mivel
külföldön hiányzik mögüle a befogadói kontextus. Itt nem érvé-
nyesülnek a nemzetközi színházi trendek, s ha egy finn alkotónak
az ember felteszi a kérdést, mi a legfontosabb a színházban, azt
fogja válaszolni, hogy a közönség. Ha valamilyen elv szervezi a
fesztivál külföldi elôadásait, akkor a hangsúly itt is a helyi közön-
ségen van, nem a szakmán. Ugyanakkor a nemzetközi program
tudatosan a színház határait feszegeti – mintha azt kérdezné:
színház ez még? A három legfontosabb elôadás közül az itt is ki-
válónak bizonyuló Ledarálnakeltûntem a leghagyományosabb, és
eszközeit-kifejezésformáit tekintve szinte konzervatív. 

A  N E W  Y O R K - I  T Ô Z S D E  M I N T  D R A M A T U R G

Igazi színházi esemény az a német–amerikai „projekt”, amely a
Dead cat bounce (Döglött macska visszaugrik) címet viseli. A holland
Chris Kondek által létrehozott ötszereplôs este így jelenti be ma-
gát: „Ma nem az önök pénzéért játszunk, hanem az önök pénzé-
vel.” Az irányító játékmester gyors fejszámolás után közli velünk,
hogy a kétszáz nézô körülbelül háromezer-ötszáz dollárt fizetett
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a jegyekért, ezzel fognak tôzsdézni. A színpadon teljes technikai
arzenál: laptopok, internet, projektorok, kamerák, telefon. Az est
célja, hogy a csapat a teljes összeg befektetésével egyszázaléknyi,
azaz harmincöt dollár bevételt produkáljon másfél óra alatt élôben
a New York-i tôzsdén, interneten vásárolva és eladva a részvénye-
ket, figyelve az árfolyamokat. Egy-egy részvénycsomag megvásár-
lása után az est visszatérô mondata: „Most pedig várjuk, hogy mit
mond a piac.” 

Minden igazi, ehhez kétségünk sem férhet. Igazi a pénz, a vá-
sárlás, az eladás, igaziak a fontolgatások. Az öt szereplô közül két
férfi az „agy”, ôk tesznek javaslatokat, érvelnek, elemeznek, egy nô
olvassa az árfolyamokat, és hajtja végre a mûveleteket, két további
férfi pedig az est játékmesterei, ôk varázsolják színházzá az amúgy
is felfoghatatlanul színházi estét. 

A dramaturg pedig a New York-i tôzsde. Ahol fél háromtól né-
gyig, a tôzsde zárásáig a kétszáz nézô és öt performer vagy inkább
gambler (hazárdjátékos inkább, mint színész) szereplôvé, részvé-
nyessé válik. 

Attól a pillanattól kezdve, hogy lemegy a fény, és egy lágy, búgó
nôi hang halk zene kíséretében internetrôl olvasni kezdi mikro-
fonba az aktuális részvényárfolyamokat, máris megteremtôdik egy
egyelôre még értelmezhetetlen, inkább a külsôdleges eszközök
által generált feszültség. Én, a nézô még semmit sem értek (a tôzs-
débôl), de valamiért már izgulok. Amikor néhány perc alatt má-

sodszorra hallom a Microsoft részvényeit, felfigyelek, hogy máris
nôtt az árfolyamuk. Az est során megtudhatom, hogy ez a parányi
növekmény több száz millió dollárt jelent néhány perc alatt. 

A továbbiakban a szakemberek röviden bevezetnek a döntésho-
zatali folyamatba: mire figyelnek, amikor részvényeket vásárolnak.
Röviden kitérnek az aznapi londoni incidensre, amely bizonyára
jelentôs befolyással lesz a tôzsdére. A vetítôn régi fényképek a New
York-i tôzsdérôl. Közös döntés alapján megveszik az elsô részvé-
nyeket. Hogy mivel foglalkozik az a cég, amelynek a részvényeit
megvásárolják? Nem mindegy? Elmagyarázzák nekünk, hogy ho-
gyan kell interneten részvényt vásárolni. Rövid filmbejátszásokon
egy holland, egy német és egy amerikai tôzsdeszakember elmagya-
rázza, mi a tôzsdézés lényege. Milyen jó emberi tulajdonságai van-
nak annak, aki tôzsdézik (tud döntéseket hozni), és milyen rosz-
szak (másokra hallgat). Mivel nem foglalkozik (például azzal,
hogy mi egy vállalat profilja). Közben a kellemes nôi hang egy-két
percenként tájékoztat megvásárolt részvényeink árfolyamának
változásáról (éppen esik). Kézzel rajzolt grafikon kíséri figyelem-
mel a folyamatot. A dramaturgiát tehát az árfolyamváltozások fe-
szültsége élteti. 

Színház-e ez? Akkor is az lenne, ha nem kísérnék tudatosan
színházi hatáselemek (filmbejátszások, manipulált fény- és hang-
effektek), elôre megírt (vagy legalábbis elôkészített) szövegbetétek
a tôzsdék történetérôl. Sôt, bizonyos karakterek is kirajzolódnak:
a holland színésznek a mûvész-értelmiségi kétkedô szerepe jut, a
tôzsdézô fiúknak a szemellenzôs pénzembert kell eljátszaniuk.
Mert ebben az elôadásban van: játék. Dramaturgia. Humor. Fe-
szültség. Részvétel – színészé és nézôé egyszerre, hiszen min-
denki játékossá válik. Van közös cél (nyerni), és van közösség. Eb-
ben az értelemben persze egy sportmérkôzés is színház. 

És van még valami: egy új valóság. (Tudatlanságommal nem va-
gyok egyedül, az általam megkérdezett színházi emberek nagy ré-
sze semmit sem tud az interneten való tôzsdézésrôl.) Minden real
time és live történik, egy az egyben. Igazi pénz forog a tôzsdén, és
igazából forog. Amikor egyszer csak mint friss részvényesek –
merthogy közben további vállalatok részvényeit is megvettük –
felhívunk két céget Amerikában, egy biztonságtechnikai berende-
zéseket gyártót és egy ruházati vállalatot, és kérdéseket teszünk fel
az illetô vállalat befektetési tanácsadójának, hirtelen szürreálissá
válik az este. Belenyúlunk a valóságba, a telefonhívás ugyanis így
kezdôdik: „Simon Versnel vagyok Tamperébôl, és kétszáz részvé-
nyes képviseletében azt szeretném megkérdezni, hogy a mai lon-
doni terrortámadáshoz használt anyagokat az önök cége képes
lett volna kiszûrni.” A fikcióból (színház) valósággá (tôzsdézés)

vált az este, aztán a záráskor minden visszavedlik azzá, ami. A rész-
vényektôl még zárás elôtt megszabadulunk, de nem egy százalék
nyereséget, hanem ugyanennyi veszteséget produkálunk. Ma nem
sikerült – szögezik le a játékmesterek. 

Azt azért nem tudjuk meg, hogy van-e a tôzsdének valami logi-
kája vagy nincs. Erre az elôadás kellemesen kétértelmû választ ad:
a hollandus szerint az amszterdami állatkertben négy éve tôzsdé-
zik egy gorilla, folyamatosan nyerve és veszítve befektetésein.
Hogy melyek legyen az utolsó részvények, amelyeket még az est
folyamán megveszünk, darts-nyilakkal döntik el, a kettô közül az
egyik nyerônek bizonyul. Miközben a pénzember grafikonokkal és
logikai érveléssel próbál meggyôzni arról, hogy a tôzsde hullám-
zása ugyanúgy kiszámítható, mint bármi más. Mindenki eldönt-
heti magában a választ. 

E G Y  K I S  S V Á J C ,  1 : 8 7 - H E Z

Tampere tévétornyából gyönyörû kilátás nyílik a városra és kör-
nyékére: tavak, vizek, hidak, apró vonatok, vörös téglás gyárak és
kémények, picike lakóházak. Az embereket persze egyáltalán nem
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Döglött macska visszaugrik 
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rystian Lupa valószínûleg ma –  Wïo-
dzimierz Staniewski, a Gardzienice

vezetôje  mellett – a leginkább elismert és figye-
lemmel kísért színházi rendezô Lengyelország-
ban (a fiatalabbak munkáját, még Jarzynáét
vagy Warlikowskiét is, mindig vegyes érzelmek,
szélsôséges vélemények, kétségek kísérik, Lupát
és Staniewskit azonban általános tisztelet
övezi). Ám míg Staniewski a „színházi váro-
soktól” távol, Gardzienicében alkot, és három-
négy évente jelentkezik új elôadással, addig
Lupa Varsóban és Krakkóban rendez, évente
legalább két-három elôadást. Mindketten
eredményesen építik saját mítoszukat, Stani-
ewski inkább távollétével, megközelíthetetlen-
ségével, Lupa viszont folyamatos nyilvános
önvallomásaival, saját elôadásaihoz fûzött
kommentárjaival. A Teatr Studio internetes ol-
dalán olvashatók a színházban rendezett
elôadásainak munkanaplói, megjelent több
vele készített interjúkötet, valamint prózai szö-
vegeinek két kiadása (Labirintus, 2001; Le-
selkedés, 2003). Ezt követte a Napló – Utó-
pia 2, amely Lupa „mentális alkotói naplója”.

Krystian Lupa és Tadeusz Kantor között
több szempontból is mûvészi rokonság fedez-
hetô fel, s Lupa hangsúlyozza Kantor rá gyako-
rolt hatását. Mindkét alkotó a képzômûvészet
felôl érkezett a színházhoz, s így esetükben a
rendezô munkájának elválaszthatatlan részét
alkotja a látvány- és díszlettervezés. Lupa a
színésszel folytatott munka terén is sokat ta-
nult Kantortól. Egy interjúban így vall errôl:
„a színészben fel kell szabadítani a váratlan
eksztázis állapotát, azt az erôs belsô feszültsé-
get, amelyet a szöveggel, a jelmezzel, a kellék-
kel, a díszlettel való összeütközés szül.” Az sem
véletlen, hogy Lupa – Kantorhoz hasonlóan –
szinte minden elôadásában végig aktívan részt
vesz, „karmesterként” diktálja annak ritmu-
sát, ellenôrzi menetét. 

Ugyancsak Kantor hatása fedezhetô fel ab-
ban, hogy Lupa elôadásait (fôként a korai,
szerzôi rendezéseket) bôségesen ellátja jegyze-
tekkel, kommentárokkal, s ezeket egyszersmind
mûvészi manifesztumoknak tekinti. A reflexiók
naplószerû lejegyzése azonban egyik alkotónál
sem korlátozódik az egyes elôadások manifesz-
tumaira, hanem az alkotófolyamat, a színház-
ról való gondolkodás lenyomatait jelenti.

Azon gondolkodom, mit keresünk az
emberben. A színházi rítus embere más
„emberfaj”: rémisztôen idegen, mégis kö-
zeli, titokzatosan vonzó, bár lehet, hogy
annyira vonzó, mint egy holttest, mint
Caligari bábuja, mint egy vásári kuriózum,
ahogy Kantor mondja – a színész, vagyis a
rítus embere önmagában álló, titokzatos,
idegen lét – az idegenség töltete nélkül
nincs rítus, ahogy nincs kémiai folyamat
idegen anyag nélkül… – a homo ritualis
olyan, mint egy álombeli alak, aki felveszi a
harcot a nappali emberrel. Azzal, akit
gyôzelemre képzett ki a világ. Az álomalak,
akárcsak a színházi rítus alakja, harcba
száll a „nappali emberrel”, az általa válasz-
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látni innen. Hasonló terepasztal-látványt kínál a svájci Theater Basel Mnemopark címû ki-
vételes elôadása, melyet Stephan Kaegi (egyébként a lapunkban is gyakran emlegetett
Rimini Protokoll tagja) hozott létre. Nem akkora újdonság ez, vélem elsô látásra, a nálunk
is föllépett holland Hotel Modern szintén terepasztalon dolgozik, kamerákkal. A valóság-
keresô, dokumentarista Riminitôl ezt az erôsen teátrális formát idegennek érzem. De té-
vedek. Az elôadáson öt, vasúti modelleket gyûjtô svájci nyugdíjas mutat be egy kis Svájcot,
azon belül is egy falut oly módon, hogy felépítenek egy, a valóságban 4,5 kilométer hosszú
vasutat s az egész hozzá tartozó környezetet 1:87 arányban kicsinyítve. A vonatozást ka-
mera vetíti ki, a nézônek igazi utazásélményben lesz része. A hatalmas terepasztal mellett
a falon mesebeli Svájc-kép: havas Alpok, alpesi rózsák, zöldellô rétek, szikrázó napsütés. 

A produkció azzal kezdôdik, hogy az idôs emberek bemutatkoznak, röviden elmondják
magukról, hogyan váltak gyûjtôvé, milyen volt az elsô modelljük, és egyébként mi a fog-
lalkozásuk. Majd utazásra invitálnak. Az ötödik szereplô egy fiatal lány, az est narrátora,
az egyetlen igazi színész a színpadon. 

Az elôadás után egy orosz kritikus, egyébként fesztiválválogató, meghívja a darabot.
A rendezô aggódva kérdezi, hogy vajon fogják-e érteni az oroszok a globalizáció problé-
máiról és a svájci mezôgazdaság lehangoló állapotáról szóló kétórás estet. Mire az orosz
azt feleli, hogy a mezôgazdaság ugyan senkit sem érdekel Oroszországban, de ezt a vég-
telenül teátrális játékot értékelni fogják. Ebbôl a párbeszédbôl nemcsak Kelet–Nyugat kü-
lönbségei olvashatók ki (mit nekünk globalizáció! mit nekünk a kisgazdaságok felszámo-
lása! – így egy orosz), hanem egy elôadás értelmezhetôségének sokfélesége is. Ami egy
svájci (sôt, uniós tagállambeli) nézô számára társadalmi elkötelezettségû, dokumenta-
rista színház, amely a fogyasztói társadalom, a globalizáció, a hagyományok felszámoló-
dásának súlyos kérdéseit tárgyalja, az egy orosz befogadó számára a mûvészet legtisztább
formája: csodás bábszínház. Az értelmezésben nem értenek egyet. Az értékelésben vi-
szont igen: bárhonnan nézve remek produkció. 

Személyes – eleinte kifejezetten érzelemmentes – történetekbôl bomlik ki a kép: egy
ideális, „modellált”, illatos és gazdag, romantikus és emberi léptékû Svájc, ahol ember, ál-
lat és természet együtt él, de amely lassan átalakul. A terepasztalon lévô kis Svájc-modell
még az indiai filmek boldog országát mintázza (Boolywood mint hamis és ártalmatlan
virtuális filmgyár az elôadásban is megjelenik önálló történetként), ebben a hegy-völgyes-
patakos-tehenes hegyi levegôben utazgatnak a vonatok. Ám a személyes történetekbôl
szorongató jelen képe bontakozik ki. A színészlány elmeséli, mi mindent tanult az isko-
lában (hagyományos mesterségeket), de színész lett, aki a beszéden kívül ma nem ért
semmihez. Kamaszkorában még családjával élt ebben a faluban, állatokat tartottak; film-
bejátszások következnek, bejárjuk a nagy házat, ahol a tehenek helyét traktorok, teherau-
tók és munkagépek foglalják el, a családi gazdaság megszûnt, az apa beállt egy szolgáltató
nagyvállalatba. Kaegi elôadása egyszerre vizsgálja egy svájci falu múltját és jelenét, mi-
közben különbözô teátrális effektekkel, manipulált élôképekkel és felvételekkel játékos
színházat teremt köré, elidegenítve saját mondandóját és aggodalmát, bravúrosan össze-
mosva valóságot és fikciót, terepet és terepasztalt. 

Mnemopark (Theater Basel) S e b a s t i a n  H o p p e  f e l v é t e l e
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