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német színházban, úgy tûnik, az idegpályák színház és
valóság között sûrûbbek, mint bárhol másutt. Itt állandó

oda-vissza mozgás folyik, de a színpadon nem a valóságot másol-
ják, hanem ellenkezôleg: a színpad avatkozik bele a valóságba, oly-
kor a legpofátlanabb, legközvetlenebb módon, ha másba nem, hát
a nézô valóságába. Ami a mai német színház sajátossága bármi-
lyen keletihez vagy nyugatihoz képest, az, úgy hiszem, nem a tár-
sadalmi elkötelezettsége vagy a politikai jellege, nem is az (álta-
lunk) németesnek nevezett „hideg”, hiperrealista rendezôi stílus,
és még csak nem is az elôadásokból sugározó „kapitalista dep-
resszió”, ahogy a Volksbühne állítja, hanem a valóság makacs ke-
resése, a belezoomolás, a megtalált valóság színházi elemzése.
Mert a világban, jelen esetben Berlinben ugyan minden jól és vég-
legesen el van rendezve, az élet, legalábbis a felszínen, kényelmes
és élhetô – ami azonban mégsem teljesen igaz, de ezt mintha csak
az látná, aki kívülrôl jön. Mint Miskin herceg Frank Castorf A fél-
kegyelmûjében, vagy aki tényleg kívülrôl jön, mint a flamand ren-
dezô, Luk Perceval és a svájci Stefan Kaegi, a Rimini Protokoll tár-
sulás tagja. Bár aki nem talál itt magának valóságot – elhiszem,
elég valószerûtlen perfekt világ ez –, az nyomába ered egy másik-
nak; lehet, hogy Bulgáriáig kell utaznia, mint a Rimini Protokoll-
nak – a nagy valóságkeresônek. 

castorf, idióta

Kívülrôl jönni – áldás. Kívülrôl jön Miskin alakjában Martin
Wuttke, az egyik legnagyszerûbb színész, akit valaha láttam (és
láttam: a Bûn és bûnhôdésben, A Mester és Margaritában, mind
Frank Castorf-rendezések a Volksbühnén). 

Amikor belép, már tudjuk: ô az idegen, a beteg. Mi pedig „ehhez”
a világhoz tartozunk. Állandó tervezôjével, Bert Neumann-nal kö-
zösen Castorf olyan teret alkotott, amelyet korábbi elôadásaiból
ismerhetünk, mégis valami radikálisan új történik. Nemcsak a szo-
kásos konténerházak, -kocsmák, -üzletek sorakoznak a színpadon,
de a nézô is bekerül a tér dinamikájába. A Castorf–Neumann páros
kiemeli a Volksbühne üléseit, a korábbi forgószínpadra felhúz egy
kétemeletes építményt, oda ülteti a nézôt. És körben – úgy értem,
a színházi épület egész belsô terét körben – beépíti: van itt négy-
emeletes tömbház, peep show neonfeliratokkal: Las Vegas, Bingo,
fodrászüzlet, kocsma, ilyen-olyan építmények, még egy többszin-
tes, sötét fából készült dácsa is. Az utóbbit leszámítva minden kon-
téner, sebtében felhúzott, és néhány óra alatt lebontható. (Tele van
most Berlin ilyen, a futballvébé idejére felhúzott és holnapra eltûnô
épületmakettekkel.) Nem díszletek – belsô terekkel is bíró lakó- és
közösségi terek. A színpadon felépül egy város.  

T o m p a  A n d r e a

Zoomolás térben, idôben
■ H Á R O M  E L Ô A D Á S  B E R L I N B E N  ■

Frank Castorf Idióta-rendezése (Volksbühne)
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Olyan város ez, amelynek nincs emlékezete, múltja vagy jövôje,
csak jelen pillanata van. Minden egy mozdulattal eltakarítható,
végletesen funkcionális, csak semmi esztétizálás. A faház az egyet-
len „orosz” idézet – Castorf valamennyi oroszrendezésében van
egy orosz idézet; egyébként sokadik Dosztojevszkij-adaptációjá-
nál tart. A konténerváros körülöleli a nézôt, aki hosszú – ötórás –
utazásba kezd. 

Castorf Idiótája – németül is ez a címe – az „Ein Film von Frank
Castorf” alcímet viseli. Mintha a szerzô a korábbi, félig filmes, fé-
lig színházi megoldásait most végképp az elôbbinek rendelné alá.
De a látszat csal, mert ez nagyon is színház, sôt a film is élô (hol-
ott máskor gyakran használ konzerv filmet). A film most is arra
szolgál, hogy a kamera behatoljon a lakásokba, a belsô terekbe,
amelyeket a nézô csak kívülrôl kukkolhat, és számos tévén, ki-
vetôn közel vigye hozzá. Mert nincs már közel és nincs már távol:
minden folyamatos hullámzásban, közeledésben és távolodásban
van a nézôhöz képest. A film persze csak az egyik eszköz. 

A forgó színpad a másik: itt a nézô mozog, odaforgatják egy-egy
jelenethez, lakáshoz-helyszínhez, sôt: olykor kiviszik belôle, s a je-
lenet megy tovább –  nélkülünk. Máskor szintén elviszik: hátra-
forgunk, mintha vonatoznánk, Martin Wuttke pedig integet – a
tér és az utazás konvenciója tudatos játék. 

Ilyen térélmény – a körbeépített konténerváros, a színpadi
külsô-belsô terek váltakozása, a nézô utaztatása, a bepillantás
és az eltakarás hullámzása, egyszerre szemlélni valamit közelrôl
és belülrôl, kívülrôl és távolról – nekem még nem adatott meg
színházban. 

Castorf Idiótája – miközben összetéveszthetetlen kézjegyû ren-
dezôi változat – mégsem afféle interpretációs színház, amelyben
az értelmezés különbözô vektorai egyetlen irányba, sugárnyalábba
fokuszálódnának, egy markáns értelmezést kívánnának kibon-
tani. A térrel való játék is a szempontok egymásmellettiségét
hangsúlyozza: mindennek több olvasata-perspektívája van. Dosz-
tojevszkij kéthangú regényeihez híven (ahogy Bahtyin nevezi e
prózatípust): ideák vitája folyik itt. Egyik sem igazabb, mint a má-
sik: vélemények erdejében bolygunk. 

Miskin-Wuttke egy rózsaszín neonfénnyel világított, afféle peep
show-szerû kirakat elôtt áll meg koszlott-turkált öltözékében, nej-
lonszatyorral a kezében. Most érkezett külföldrôl, beteg volt, közli
két öltönyös férfival. A kirakatüvegre egyikôjük széttárt lábú mez-
telen nô fényképét ragasztja fekete szigszalaggal – mintha a fekete
keret máris megelôlegezné a nô halálát –, a magas fejhangon be-
szélô Miskin pedig ügyetlenül simogatni kezdi az erotikus fényké-
pet. „Szép”, mondja. „Nasztaszja Filipovna!” – röhögnek a töb-
biek. Miskin, mint aki óvni akarja a lányt, leszedi a fotót. 

És rövidesen az öltönyös férfiak teleragasztják egy tömbház fa-
lát Nasztaszja Filipovna fotóival: mintha köröznék vagy áruba
bocsátanák, vagy reklámoznák a kurvát. My pussy is burning (Ég
a puncim), szólal meg egy dal. 

Castorf mintha kifordítaná a regényt: szerinte nem a Svájcból
érkezô Miskin beteg, hanem a világ, ahova érkezik. Ahol nem le-
het szépnek vagy akár csak nônek sem nevezni egy kurvát, ahol a
gyermektestû prostituált az idol. Maszkulin világ, pedofil vágyak,
vulgáris nôk, minden eladó vagy eldobható. 

A világ eközben, az elôadásé, ha nem is mint a létezô világok
legjobbika tételezi magát, de mint egyetlen lehetôség. Castorf nem
stilizálja taszítóra ezt a hangsúlyozottan férfivilágot, nem festi un-
dorítónak, sôt, inkább arra törekszik, hogy szimpatikus emberi ar-
culatot adjon neki: ha már egyszer ilyen. Szinte természetesnek
véljük. Ez van: nincs másik világ – hacsak a Miskiné nem az.
Ahogy Miskin leszedi a fotót, megvédi a röhögô kanoktól, mégis-
csak azt üzeni: lehet máshogy is gondolkodni. Ez a Miskin egyszer
sem áll be a sorba, a gatyára vetkôzô, kocsmában ôrjöngô, magu-
kat Nasztaszja Filipovnára rávetô, farkuk által vezérelt kanok
közé: orosz disznók, kiáltja rájuk a hôsnô. Miskinnek nincs önér-
zete, ezért is hagyja magát nevetségessé tenni, olyan, mint egy ma-
jom: az egyik jelenetben banánhéjon csúszkál, amit az ezredes

lányai aztán a fejére tesznek. A naivitás, az ok nélküli derû, a szép-
ségben való hit mintha állati tulajdonság volna ebben a közegben.
Mert ezek között az emberek között Miskin: majom. Röhögnek
rajta, vetkôztetik, megkínozzák. 

A vékony, gyereklány testû Nasztaszja pedig minden férfi meg-
vásárolható álma, e nagy maszkulin ünnep koronája (odakinn,
Berlin utcáin is nagy férfiünnep folyik: a focivébé). Mert kétféle nô
van itt: a vágy tárgya, a gyereklány és az agyonfestett, öreg nô.
Mindkettô vulgáris, viselkedésében-küllemében behódol a férfi-
társadalom elvárásainak. A tábornokné csak Miskin társaságában
merészeli levenni vadító szôke parókáját – mintha ô lenne az
egyetlen férfi, aki elôtt ezt a szerepet nem kellene eljátszania. 

Nem kiáltvány ez az elôadás, hanem rezignált (?) állapotfelmé-
rés. Amely állapotba egyedül Miskin nem képes beletörôdni. Mar-
tin Wuttke elhasználtan kortalan színész, nem fél az életkorától,
megélt arcától, és nem mellesleg lenyûgözô fizikai teljesítményre
képes. Gazdag személyiségébôl olyan alakítást épít fel, amely a ref-
lektálatlan gyermeki idegenségtôl egyre kétségbeesettebb fel-
nôttségig ível. Az üvöltô és röfögô és röhögô vadak közt megszál-
lottan ember akar maradni. Még csak nem is férfi, mert ehhez a
szóhoz itt csak fizikai erôdemonstráció, nagy farok, pénzköteg és
óriási macsóöntudat társul. Wuttke nem úgy androgün, ahogy ál-
talában a szexualitásától megfosztott Miskint szokták színpadon
ábrázolni, pusztán azért tûnhet nemét vesztettnek, mert más: a
többiek férfiasságának jegyeit nem viseli magán. Nasztaszja szüle-
tésnapján, amikor mindenki bokszeralsóra vetkôzve bokszol, kó-
rusban üvöltik rá, hogy idióta, miután felajánlja Nasztaszjának az
életét. Amikor a következô felvonásban az öltönyös társadalom
Nasztaszja lába elé fekszik, tudjuk: amit látunk, operettkoreográ-
fia. Az érzelmeknek, a gondolatoknak ehhez semmi közük. 

Wuttke nagyjelenete – már-már operettrendezés ez is – a né-
zôkkel szembeni, hosszan elnyúló lépcsôsoron játszódik. Nasz-
taszja és Rogozsin néma nézôk. Miskin már nem a színpadi világ-
hoz monologizál, már nem ôket akarja meggyôzni, az már re-
ménytelen, hanem a nézôt. Egy hatalmas kínai váza körül ugrán-
dozik, egyre kétségbeesettebben érvel, a lépcsôkrôl nekifutásból
többször átugorva a vázát: szorongató, veszélyes pillanat, lenyû-
gözô színészet. De a váza pontosan akkor fog eltörni, amikor azt
Miskin-Wuttke akarja: amikor arcunkba kiáltja, hogy mi is árulók
vagyunk. Hogy miért? Mert a világ olyan, amilyen. Miattunk is.
Általunk is. Nekünk is. A miénk is. 

A gyilkosság utáni jelenet, mint ez megjósolható, a sötét faház-
ban játszódik, éjszaka van, belátunk az ablakon, s a kamera segít-
ségével behatolunk a szobába. Fekvô Krisztus a falon. Furcsa mó-
don a halott Krisztus nem profilból látszik, hanem felénk fordul.
Mintha szembe akarna nézni velünk. A két férfi szorosan fekszik
egymás mellett. Sötét, lassú, halk jelenet. Aztán a szín is végképp
elsötétedik. Majd hirtelen megszólal a Look what they done to my
song címû dal s a feloldozás. Ha még hinnénk benne.  

rimini, sofia cargo

Bár módszertanilag a Rimini Protokoll valamennyi elôadása
máshogy készül, még a mögöttük rejlô – médiaelméleti, mûvé-
szetfilozófiai, szociológiai stb. – gondolat is különbözô lehet,
mindig hasonlóképpen közelít a valósághoz: egyetlen életjelensé-
get zoomol, nagyít ki, s a mikroszkópot nézôje kezébe nyomja,
mondván: tekints belé. (A Rimini Protokollról többször esett szó
e lap hasábjain: SZÍNHÁZ, 2005. november, december.) A há-
romtagú Rimini Protokoll, amely most a Hebbel am Ufer (HAU)
nevû színházzal közösen hozta létre a Sofia Cargo címû úgyneve-
zett projektjét, egy ötvenórás utazást szimulál két óra alatt, egy
bolgár speditôr-nagyvállalat két alkalmazottjának Szófiától Berli-
nig tartó, mintegy háromezer-ötszáz kilométeres útját: a bolgár
Venciszlav és Szlavko mindennapjait, akik életük nagy részét hat
négyzetméteren töltik egy negyventonnás teherautó sofôrülésén.
A projekt lényege ennek az útnak a modellálása, színházi eszkö-
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zökkel való újrateremtése. Ehhez negyvenhét üléses színházi
nézôtérré alakítják a kamiont, mi pedig nem arccal menetiránynak
ülünk, hanem hosszában, oldalt. A HAU elôl indulunk Berlin
külvárosa felé, régi repteret, nagybani piacokat, teherautó-parko-
lókat veszünk célba, még valami vasúti teherszállítmányozó rak-
tárban is kikötünk. Közben képeket nézünk Venciszlavnak és
Szlavkónak a Balkánon, európai határokon átívelô útjáról, végte-
lennek tûnô várakozásokról, veszélyhelyzetekrôl. A valóságnak ta-
pintható sûrûsége már csak Európa keleti felén van, véli a kortárs
lengyel író, Andrzej Stasiuk Úton Babadagba címû könyvében.
Nem véletlen hát, hogy Stefan Kaegi, a Szófia-projekt kitalálója is
a Balkánra indult. 

Kétféle valóság keveredik itt. Egy szimulált – meg- és felidézett,
videoprojektorokon közvetített sûrítmény, ötvenórányi utazás
esszenciája – és egy valódi: Berlin városának (ôslakosok és turis-
ták által is ismeretlen) szelete. „Fogalmam sem volt, hogy léteznek
ilyen helyek Berlinben” – mondja Thomas, helybéli kritikus bará-
tom. Ez a dokumentarista színház kétféle valóságot ismertet meg:
egy távolit, amelyet a színház eszközeivel hoz közel, és tesz jelen-
valóvá, és egy közelit, amelybe fizikailag is beleléptet. 

Színház ez? Ami a kereteit illeti, igen. Mert ezek a valóságok
mégsem közvetlenül, a mi szándékos vagy véletlen kalandozása-
ink révén tárulkoznak fel, hanem nagyon is irányított módon. 

És színház azért is, mert amihez keretként szolgál – legyen az a
németül és angolul alapszinten beszélô két bolgár vagy egy nagy-
bani piac kövér forgalomirányítója, egy árurakodó munkás, egy ta-
lálomra megszólított lett teherautósofôr, egy másik alvó török szál-
lítmányozó, a város kimetszett szelete, helyszínek és emberek –,
színházzá válik: a gesztus révén. A megszólítottak pedig színésszé. 

Ahogy az autópályán negyvenhetedmagammal robogunk, meg-
megállunk a kijelölt pontokon, hogy egy áru útvonalát kövessük,
üvegablakunkon betekintenek a városlakók: mi is színészekké vá-
lunk. A kamion nem árut szállít most, hanem arcokat. 

Mert minden spektákulum. 
Ami a korábbi Rimini-projektekhez képest újdonság, az a spek-

tákulumjelleg, a színházi gesztus hangsúlyozása: a város legvá-
ratlanabb pontjain, az autópályák forgatagában, egy híd tövében
egy népviseletbe öltözött lány áll, tangóharmonikával a kezében,
és bús dalt, valami balkáni doinát énekel mikrofonba. Mi, a teher-

autó utasai a trükkös hangosításnak köszönhetôen még a zárt tér-
ben is jól halljuk ôt. Tökéletesen idegen jelenség ebben a közeg-
ben, színház, amely a fikció és a valóság törésvonalaira hívja fel
a figyelmet. 

A Rimini fikcionalizálja a várost, színpaddá teszi. (Hogy meny-
nyire színház az egész, csak ezen az estén láthatom: a hazai gyôze-
lemmel végzôdô argentin–német mérkôzés minden közteret
spontán városi ünnepség helyszínévé változtat, mindenki szí-
nésszé válik, ugyanannak a nagy színházi elôadásnak a részt-
vevôjévé.) 

Miközben valós ismeretekre teszünk szert – belezoomolunk egy
bolgár teherautósofôr életébe, elkísérjük útjain, határokon ácsor-
gunk, rossz szállodákba pillantunk be, heteken keresztül otthoni
szendvicseket eszünk, aztán megérkezünk egy európai nagyvá-
rosba, és a hozott árut kísérjük majdnem a boltig –, e tudáshoz
nem kapunk érzelmi támpontokat, nem várnak tôlünk együttér-
zést, nem érzelmi, érzéki, fizikai tapasztalatot szerzünk, az új is-
meret megmarad intellektuálisnak s így virtuálisnak. A cél – az
elôadás vagy a projekt célja – nem is az, hogy érzelmi viszonyt vagy
morális attitûdöt váltson ki a nézôbôl, hanem hogy megmutassa,
ami láthatatlan: amit segítsége, tényleges ismereteken alapuló ku-
tatása nélkül észre sem vennénk. Egy vad hasonlattal: ez a kéz egy
jádot tart, egy Tóra-olvasót, amely az elolvasandó sorokra mutat.  

Bár nem a bolgár teherautósofôrök valósága a megrázó – a szó
is rossz: érzelmi viszonyt feltételez, holott csak elgondolkodtató –,
hanem az út, amely idáig vezet. Hogy a színpadi reprezentációtól
hogyan kerültünk ilyen fényévnyi távolságra. Vagy éppen közel-
ségbe: hiszen minden színpaddá vált, amit a dramaturgia gondos
kezei kimetszenek a valóságból, megszerkesztik és keretbe foglal-
ják, úgy, hogy a keretben mi magunk is benne legyünk. 

perceval, platonov

De azért az élet nem egy nyolcsávos autópálya, hanem inkább
valami akadályverseny.

Outsider Luk Perceval is, bár a flamand rendezô most már jófor-
mán csak a Schaubühnén dolgozik (rendezései: Mayenburg-dara-
bok, Andromaché, Stuart Mária), szinte németnek számít. Perceval
az egyik legnagyszerûbb, legfinomabb kortárs rendezô, akit

A Rimini Protokoll Sofia Cargo címû elôadása
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elôadásainak ritmusa, zenei szerkezete,
látvány- és fényvilága és nem utolsósorban
az emberrôl való gondolkodása különböz-
tet meg. Rendezései elsô tíz percérôl már
biztosan felismerhetô kézjegye: üres, gyé-
ren és szûrten világított tér, a padlaton va-
lamiféle, a közlekedést akadályozó anya-
gok vagy tárgyak, mozdulatlannak tûnô,
egymástól elszigetelt színészek, akiknek
apró, mindennapi, emberi, akár groteszk
gesztusait éppen a mozdulatlanság emeli
ki, többen párhuzamosan moccannak,
mormognak, gesztikulálnak, mintha a
színpadnak számos élô pontja lenne, az-
tán ebben a derengô, színtelen lassúság-
ban hirtelen történik egyvalami, ami fó-
kuszba gyûjti a szétszórt tekinteteket. Ez a
történés pedig olyan, mintha valaki elunta
volna a lassúságot, a mindvégig emberi
léptékkel mért reménytelen, nyomasztó
ürességet.

Perceval világa úgy mozdul be, mintha
én, a nézô lefelé tekintenék, az élettelen és
mozdulatlannak tûnô fûbe, ahol valami
hirtelen rezdül, itt is, ott is, de ahhoz, hogy
megfigyelhessem a mindennapi életüket
élô bogarakat, közelebb kell hajolnom,
széthajtanom a füvet, hogy észrevegyem a
dolgos hangyát, a piros hátú bodobácsot,
amint párjára kapaszkodik, a lusta pókot
vagy a falatozó ganajtúrót. Aztán egyszer
csak felbolydul a kis világ, és megszólal egy
bogár-szimfónia. 

Perceval színpada mindig valamiféle
akadályverseny: az Ôszi álomban köveken
lépkedtek színészei, az Andromachéban
üvegcserép terítette be a színpadot, ezzel

egyetlen szûk felületre számûzve a színészeket, a Ványában hatalmas esô esik, ami ellehe-
tetleníti a közlekedést. A Schaubühnén rendezett Platonovban viszont sínek borítják a
félkör alakú, amúgy üres teret – bár sok Csehovban láthattam síneket és ilyen-olyan vo-
nat-allúziókat, itt nem párhuzamos sínek vannak, nem sínpárok, csupán magányos, ku-
sza, olykor egymást keresztezô sínek. Semmi nem vezet sehová, a sín szimbolikus és fik-
tív egyszerre. (Perceval állandó díszlettervezôje, Annette Kurz hozta létre ezt a teret is.)
A színészek úgy botorkálnak át rajtuk, mintha az élet természetes velejárója volna, hogy
meg kell küzdeni a térrel. A sínek pedig sehol nem találkoznak: az ezredesné egy sínre rá-
fekve üvölti, hogy szereti Platonovot, de ez a sín sehova sem vezet; a térnek egyetlen
pontja van, ahol egy sínpár párhuzamosan halad: ott búcsúzik Platonov Szofjától, mint-
ha az lenne az egyetlen kiút, esély a továbblépésre, a valóságos lehetôség; de Szofja férje
felé egyensúlyoz egy sínen: vissza a bizonytalan házasságba. 

A Platonov nyitó jelenetében Perceval a színpad hat pontján szórja szét sötét, mai jel-
mezbe öltözött színészeit, a leghangsúlyosabb gesztus egy tétova sakkjátszma, a tábla
maga is ferdén és bizonytalanul áll egy sínnek támasztva. Egy részeg alak hirtelen mozdu-
lattal lesodorja róla, aztán nagy kínlódva visszarakja a figurákat – akárhogyan. Ez a gesz-
tus, amely minden szabályt érvénytelenít, tehát a sakktáblán bárhogy állhatnak a figurák,
meghatározó Perceval Platonov-értelmezésében: minden esetleges, nincsenek elôre lefek-
tetett szabályok, az egész élet csak rögtönzés, vagy éppen lötyögés különösebb cél nélkül. 

A Platonov német színészei komorabbak és egyszínûbbek, mint a Ványa flamandjai,
akik groteszk, nevetséges emberek, és az ô kétségbeesésük sokkal humorosabb és tragiku-
sabb, az ellenpontok kontrasztosabbak. A német elôadás nyomasztóbb és egyszínûbb; ki-
szögellései ugyan ennek is vannak, de a szeretnivaló kisemberek groteszk játéka nem a né-
met színész stílusa. Minden szereplônek megadatik azonban egy pillanat, amely ôt állítja
reflektorfénybe. Platonov esetében ez szó szerint értendô, mintha a fény fia érkezne: ent-
reé-jával valóban fény borítja el a színpadot. Perceval szinte folyamatosan mindenkit a
színen tart, de szereplôiben nincs állandó cselekvési kényszer, gyakran csak unottan lé-
zengenek a színpadon, nem szépen unatkoznak, mint Csehovnál szokás, csupán teszik a
dolgukat, vagy ha nincs, hát csak úgy vannak – ez hát a termeszlét –, míg valami be nem
mozdítja a piciny világot. Egy kitartott gesztus például, egy hosszú csók (mintha minden
Perceval-elôadásban lenne egy hosszú csókjelenet), amely számos jelentésen át hullám-
zik: szerelem, összetartozás, groteszk egymásba kapaszkodás, végül már csak a többiek
bosszantása a cél. Kaotikus, boldog, kiszámíthatatlan, polifon színpad ez, sötét, dep-
resszív tónusaiban kissé mindig nevetségesen hétköznapi; ami torz és durva – valaki
ôrjöng, mert szerelmes, valaki onanizál, mert kielégítetlen, valaki részeg, mert már min-
dent megunt –, mind bocsánatos, mert emberi léptékkel szabott. És végtelenül színházi,
szimbolikus. 

Thomas Bading (Platonov), Karin Neuhäuser (Anna Petrovna) és Felix Römer (Trileckij) a Luk Perceval rendezte
Platonovban 
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