
TANULMÁNYOK ÉS HATÁSOK. René Pollesch 1962-ben szü-
letett egy hesseni kisvárosban. Tanulmányait a giesseni egyete-
men, az Alkalmazott Színháztudományok Intézetében végzi. Ez
az intézmény seregnyi hatást közvetít. Igazgatója, Andrzej T.
Wirth lengyel író és kritikus a második világháborút a varsói föld-
alatti mozgalom tagjaként vészelte át, az 1950-es évek lengyelor-
szági sztálinizmusa idején Brechttel foglalkozott, az 1960-as
években az Egyesült Államokban Jerzy Grotowski színjáték-teo-
retikussal dolgozott, az 1970-es években a korai Robert Wilsont
kísérte New Yorkban, majd 1983-ban Giessenbe tette át székhe-
lyét, ahová meghívja Wilsont, Heiner Müllert, valamint a New
York-i avantgárd néhány képviselôjét, hogy tartsanak elôadáso-

kat diákjainak. Wirthnek az az elgondolása, hogy tanítványai
folytassanak partizánharcot a német színházi rendszer ellen,
amely gazdag anyagi ellátottsága ellenére is híján van az alkotói
energiának. Az intézet sokkal kevésbé akadémikus, mint azt hi-
vatalos elnevezése sugallná. A diákokat arra buzdítják, és ezt el
is várják tôlük, hogy sokoldalú színházi munkát végezzenek: ír-
janak darabokat, játsszanak, elemezzék a színház mint olyan
esztétikai kereteit. A vendégtanárok közül különösen fontos
Pollesch számára John Jesurun New York-i rendezô és drámaíró
– Jesurun sok olyan eszközt vezetett be színházába, amellyel az
amerikai kereskedelmi televíziónál végzett munkája során is-
merkedett meg: kamerát és monitort helyezett el a színpadon,
miközben az igazi cselekmény láthatatlan maradt; kiemelte a
szappanoperák szériajellegét; olyan irreális hangokat és ritmikai
struktúrákat használt, amelyeket a technikai és produkció alapú
feltételek diktáltak; reálisnak látszó, de teljesen mûvi díszletek-
ben játszott stb. Mára maga Pollesch viszi tovább a „giesseni is-
kola” védjegyét.

PÁLYAKÉP. 1989-ben, miután végzett a giesseni egyetemen,
Pollesch nem talált állandó színházi elfoglaltságot; kapcsolatba
lépett azonban a frankfurti TAT színházzal, az új nemzetközi
színház egyik központjával, ahol korábban a fiatal Fassbinder is
mûködött. Hosszabb munka nélküli periódusaiban Pollesch hoz-
zálátott, hogy rendszeresebben írjon színdarabokat. Ezekben a
depressziós idôszakokban született meg Heidi Hoh, az a figura,
amelybôl végül háromrészes sorozat alakult ki. Szerzôdtetett dra-
maturgként végzett rohamtempójú munkájának és a munkanél-
küliség fáradságos kitöltésének váltakozása során fedezi fel Pol-
lesch a maga igazi témáit: hogyan hanyatlik és esik szét a szubjek-
tum a posztmodern munka világában. Baráti hálózata segítségé-
vel sikerül megvalósítania a maga projektjeit Luzern, Frankfurt,
Berlin, Stuttgart és Hamburg színházaiban, ahol többnyire az
adott intézmény legkisebb színpadán rendezi saját darabjait (mi-
közben szinte az Intercity-vonatokon lakik és ír). 2001-ben a
berlini Volksbühne kis színpadának, a Praternek lesz mûvészeti
vezetôje, és projektjei fogalmi alapon válnak alkotói folyama-
tokká. Immár elismerik színházának figyelemre méltó, egyedül-
álló stílusát, és több fontos díjjal tüntetik ki. Nemzetközi tevé-
kenysége Chilében bontakozik ki, és jelenleg Brazíliában folyta-
tódik (a dél-amerikai gazdaságot tükrözve).

A POLLESCH-DARABOK MINT IRODALMI ALKOTÁSOK.
Pollesch sokáig nem engedte, hogy mûveit kiadják, mivel elôadá-
sai részének tekintette ôket. Az elmúlt három évben néhány da-
rabja megjelent színházi folyóiratokban, valamint két ízben
könyv formában is. Szaporodnak a fordítások is, azzal a paradox
eredménnyel, hogy szövegei idegen nyelveken találják meg a ma-
guk autonómiáját. Elôzményükként több hagyományt is szokás
említeni (bár nem holmi közvetlen leszármazás értelmében).
Andrzej Wirth úgy látja, hogy Pollesch mûveiben Brecht tudatos-
ságfokozó propagandája keveredik Peter Handke beszéddrámái-
val, egyfajta tartalom–forma viszony keretében. Más anyagokat
Pollesch fôleg irodalmon kívüli forrásokból merít: szappanope-
rákból, B-kategóriájú filmekbôl, szociológiai tanulmányokból
vagy a kritikai elmélet jelenkori variánsaiból. Mindazonáltal Pol-
lesch nyelve a maga neologizmusaival és olvasmányaiból alkotott
új metaforáival nagyon is költôi. Más szóval az a különös eset áll
elô, hogy egy drámaíró elsôrendûen elméleti, non-fiction köny-
vekbôl (például az urbanizmus, a modern menedzsment és a mé-
diaelmélet tárgykörébôl) készít adaptációkat. Pollesch maga nem
tartja színmûveit irodalomnak, s ezt egyes kritikusok tovább
bôvítik: ôk ezeket a szövegeket verbális partitúrának tekintik,
amelynek csak a színpadon van funkciója, tehát csak akusztikai
élményt nyújt, és nem olvasásra való.

A POLLESCH-ELÔADÁSOK ASPEKTUSAI. Ezek az elôadá-
sok általában a beszéd hangszerelésén alapulnak; nincsenek va-
lódi, a cselekmény fejlôdését elôsegítô dialógusok, konvencioná-
lis cselekmény helyett a beszédet játsszák el. A szöveg artikulálása
nem realista: gyors áriákról van szó, amelyek négybetûs szavak-
ban kulminálnak. Mivel ebben a stílusban a közremûködôk igen
súlyos anyagot közvetítenek, talán a diskurzusszínház vagy a
diszkurzív elôadás lenne a helyénvaló meghatározás. Gyakran
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camp popzene tölti ki a rövid szüneteket, amikor is a színészek
ásványvizet isznak, táncolnak, vagy más módon lazítanak. Az idô-
tartam nem hosszabb másfél óránál (filmes formátum). A díszlet
inkább kulturális utalások kollázsa, semmint „valóságos” hely-
szín (ez jellemezte az Insourcingot is, amelyet Bert Neumann mu-
tatott be a Wohnfront-installációban). A súgó mint szereplô épül
be az elôadásba. A videofelszerelés úgy fest, mint gépek egy stú-
dióban, akárcsak Brechtnél: mutasd meg az eszközöket, melyek-
kel dolgozol. A nézôk mozgatható irodai székeken vagy magán a
színpadon, a díszleten belül ülnek, és azt várják tôlük, hogy ne
színházban érezzék magukat, hanem egy bejárható installáció-
ban, ahol éppen elôadás zajlik. 

TARTALMI/STRATÉGIAI ASPEKTUSOK. Az Insourcing Pau-
line Boudry, Brigitta Kuster és Renate Lorenz kultúrtörténészek
Reproduktionskonten fälschen. Heterosexualität, Arbeit und Zuhause
(Reprodukciós számítások meghamisítása. Heteroszexualitás,
munka és otthon) címû könyvébôl meríti anyagát. Pollescht az
foglalkoztatja, hogy létezik-e még otthon, amikor a munkaválla-
lás mai formái a magánélet minden aspektusát kizsákmányolás-
sal, önkizsákmányolással, elidegenedéssel és ellenôrzéssel járják
át. A történelmi háttér a XIX. századi Anglia munkásszállásai-
nak kialakulása, amikor is a gyári munkások családjuktól elsza-
kadva vagy családi otthon teremtésére anyagilag képtelenül ta-
láltak maguknak szállást, illetve alternatív alkalmat homoszexuá-
lis kapcsolatok létesítésére. Manapság az új gazdaság szabadúszó

dolgozóinak lehet ugyan otthonuk, de az, mivel ott végzik mun-
kájukat, mégsem mûködik otthonként; az otthon olyan lesz,
mint egy szállodai szoba, ahol az ember dolgozik. Az otthon és
a munka terepe átfedi egymást, a határok, amelyek az ipari kor-
szakban még élesen meg voltak húzva, tompulni kezdenek, a
szabadúszó szubjektivitása újabb áruvá és sok esetben a megél-
hetés egyetlen forrásává vált. Ilyen körülmények közt az emberi
szubjektum szubjektivitása, sôt nemisége is funkciók, érzések és
kétségbeesés együttesévé transzponálódik; ezekkel ruházza fel
Pollesch a maga figuráit, amelyek formája ebbôl következôen el-
mosódik. Izolált beszédfoszlányok helyettesítik a figurákat,
amelyek élete nem teszi lehetôvé, hogy telivér jellemek – egy
megbízhatóan ábrázolt társadalmi környezet realista figurái –
jöjjenek létre. Ekként Pollesch nemcsak az új munka világát
kérdôjelezi meg, hanem e világ ábrázolásának módjait is. Az el-
idegenedés, a marxista felfogás szerinti ellenség az élet elfogad-
ható alapjává vált, s a szabadságot, a függetlenséget olyan önki-
zsákmányolási rendszerré alakítja, amely sokkal elônyösebb a
kapitalizmus számára, mint bármelyik korábbi ideológiai igazo-
lása. Pollesch még azt is bemutatja, hogyan válnak az érzések és
a nemi orientáció is a fent leírt új világrend áldozataivá. Míg a
fiatal nézôk az ilyen darabokban egy új realizmus megnyilvánu-
lásait látják, az idôsebbek tiltakoznak Pollesch, úgymond, hisz-
tériája ellen. (Polleschrôl lásd még a SZÍNHÁZ 2005. decemberi
számát. – A Szerk.)

FORDÍTOTTA:  SZÁNTÓ JUDIT 
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IRMER: Amikor René dolgozni kezdett a Volksbühne Praterjében,
Olaf így kommentálta az egyik elôadást: „A kritika ez esetben igazán
szórakoztató, habár Pollesch nem úgy érvényesíti mûveiben mint va-
laminek az ábrázolását, hanem valahogy másképpen.”

NICOLAI: Az nyûgözött le, hogy milyen szorosan fonódnak
össze az elméleti szempontok a színházi kifejezôeszközökkel.
Kezdetben az volt a benyomásom, hogy valamilyen hisztérikus
színjátékot nézek, amely az összes jelenleg divatban lévô elméleti
tételt kombinálja – szóval valamiféle alkalmazott teóriát, esetleg
színjátékos formájú kritikát, de mégiscsak kritikát, amely tetejébe
még roppant szórakoztató is. Sztereotípia, hogy a tudáshoz való
hozzáférés óhatatlanul az élvezet megszûntével jár. 

POLLESCH: Nos, nem áll szándékunkban olyan viszonyokat be-

mutatni, melyek bennünket, színházmûvészeket nem érintenek:
a kritikát akarjuk kifejleszteni saját gyakorlatunkként. Több alka-
lommal éppen ez volt a félreértés oka. Egyes kritikusok kifogásol-
ták, hogy túlságosan önközpontúak vagyunk, és kizárólag saját,
mûvészi természetû problémáinkkal foglalkozunk, fôképp olya-
nokkal, amilyenekkel a színészek találkoznak, meg hogy tulaj-
donképpen színházmûvészek luxusproblémáit mutatjuk be. Mi
azonban kezdettôl fogva azon vagyunk, hogy kritikánk tárgyát a
saját élethelyzetünkbôl merítsük; például abból, hogyan igazodik
el a színész a szabadpiac által diktált feltételek között. 

NICOLAI: Ezt az esztétika fogalmával is összekapcsolhatjuk. Je-
len esetben a mindennapi élet nem kivétel, hanem magától ér-
tetôdô elôfeltétel.
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A saját életünket kell 
megmenteni
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német nyelvterület országaiban Pollescht az egyik legnagyobb hatású színházmûvésznek tartják azok sorában, akik a korai, antikapi-
talista Brecht-drámákban, valamint Handke cselekvés alapú Sprechstückjeiben megnyilvánuló trendet folytatják. Ezen túlmenôen

munkásságát gyakran jellemzik úgy mint a popkultúra és a kritikai elmélet színházi felhasználását. Az 1962-ben, Halléban született Olaf Ni-
colai Lipcsében végzett bölcsészetet. Az 1980-as évek vége óta vizuális mûvészként dolgozik együtt Gerd Harry Lybke Eigen+Art galériájával.
Amióta a berlini fal ledôlt, az Eigen+Artot tekintik az egyik legnagyobb nemzetközi hatású német galériának. Az egyik ok, amiért René Pol-
lescht és Olaf Nicolait interjúra hívtuk, az volt, hogy mindkettôjüket érdekli a színjáték produktivitása, és meglepik ôket az egymással rokon
félreértések. Bár nem szoktak találkozni, mindketten ugyanazzal a világgal foglalkoznak.
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