
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.

T h o m a s  I r m e r

A saját életünket kell 
megmenteni

■ B E S Z É L G E T É S  R E N É  P O L L E S C H S E L  É S  O L A F  N I C O L A I J A L  ■

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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POLLESCH: Magam is érdekesnek találom az esztétikának a
mindennapi élettel való összekapcsolását. Csakhogy ha a szín-
házban esztétikáról beszélünk, hamar kifullad az egész. Szerin-
tem hatékonyabb, ha figyelmünket tartalmi vonatkozású dönté-
sekre összpontosítjuk, amelyekre aztán felépíthetjük kérdésein-
ket, mint például „hány nôt látunk ott, és mivel foglalkoznak?”. 

NICOLAI: De itt most nem a mindennapi élet és az esztétika
összehasonlítása a tét. Mindössze az a kérdés, hogy miként szer-
vezôdnek az egyéni cselekvések, vagy ahogy te mondtad, hogy
megértsük, hogyan mûködünk. A lényeg, hogy a nézô olyan szi-
tuációba kerüljön, amelyben felvetôdik a kérdés: „és én hogyan
viszonyulok ehhez?”, mármint az adott témához. Ez feltételezi,
hogy az adott mûvet komolyan vegyük, és elhiggyük: alapos okkal
strukturálták éppen az adott módon. Az, hogy ebben a helyzet-
ben találjuk magunkat, egyáltalán nem véletlen, és nem is utal te-
hetetlenségre.

POLLESCH: Kevesen tesznek fel ilyen kérdéseket.
NICOLAI: Talán nem ez a megértés elôfeltétele?
POLLESCH: De igen, de sokan, akik eljönnek a színházunkba,

azt hiszik, hagyományos színházban vannak, és nem veszik
észre, hogy az álláspontunk sajátosságait feldolgozó vitáknak
több közük van hozzájuk, mint a mi állítólagos önérdekû orien-
tációnkhoz. Én azt mondom: ha a színházban csak a fentiekrôl
vagy a lentiekrôl beszélünk, az annyi, mintha el akarnánk terelni
a figyelmet önmagunkról, a mûvészi életünkrôl és környezetünk-
rôl. Kinek az életét kell megmenteni? Mindig és kizárólag a sajá-
tunkét. A többiek életén legföljebb javíthatunk, a saját minden-
napi életünk segítségével.

NICOLAI: És mégis, ha a produkciós folyamatot önmagunkhoz
kötjük, lehet, hogy a saját énünk felé orientálódunk, és ezt az
„ént” produktumnak fogjuk fel. A színház és a film ereje azonban
a cselekvések reprodukálásából fakad. Az elôadás a legalkalma-
sabb annak megmutatására, hogy a produkciós folyamatban a
gazdaság miként befolyásolja az érzelmek és a tudás kialakulását.

POLLESCH: Ha én az estjeimhez szöveget írok, ez korántsem je-
lenti, hogy a mindennapi életrôl szóló írásaim automatikusan ál-
talános érvényûek lesznek – ahogy ezt nem egy drámaíró képzeli.
Nem is áll szándékomban. Itt inkább valamilyen összefonódásról
van szó: komplex mechanizmusokról, ahol a választ csak az

egyéni élet sajátosságaiból lehet kibontani, nem pedig ennek el-
lenkezôjérôl, amikor is az, ami egyéni, automatikusan kisajátítja
az általános helyét.

NICOLAI: Ez a ragaszkodás a dokumentatívhoz bizonyára a hi-
telesség vágyával ötvözôdik. Mintha az, amit a színház megmu-
tat, nem volna jelképes érvényû.

POLLESCH: Ezt hogy érted? Számomra problematikus a jelké-
pesség fogalma.

NICOLAI: Nos, a dokumentum valami torzítatlanra, azaz nem
ideologikusra utal; pedig hát minden, ami artikulálódik, óhatat-
lanul érdekek, kívánságok, elvárások hálójába bonyolódik, ennél-
fogva pedig, hiába ölti fel a „dokumentum” státusát, mégiscsak
ideologizált – és igenis szimbolikus. Hiába vágynánk rá, a jelké-
pességtôl független kommunikáció nem létezik. Ahogy Reinhard
Priessnitz oly szépen mondta: „...tudás és érzékek nélkül / mégis
milyen érzékien zöldellnek a mezôk”. A szimbólum olyan, mint
egy metszôpont. Ha kialakulási folyamata a maga bonyolultságá-
ban láthatóvá válik, eltûnik az alternatíva is, vagyis egyfelôl az áb-
rázolás és a szimbolika, másfelôl a cselekvés és a dokumentum.

POLLESCH: Engem kevésbé érdekel, hogy a folyamat látható-e a
maga teljességében, bár hiszem, hogy reflektálni kell rá.

NICOLAI: És éppen ezt a lehetôséget nyújtja a szimbolika,
mármint hogy egy bizonyos cselekvés többet jelent annál, amit
ábrázol. 

POLLESCH: A színházban mégis sûrûn elôfordul, hogy csak az
érthetô, „olvasható”, kommunikálható, ami a társadalomban
már jelen van. Ezért alapgesztusunk mégis az, hogy valamennyi
érintett – színészek és nézôk – élete oly különös és sajátos, hogy
egyetemes érvényrôl nem beszélhetünk; a reflektálás éppen ezzel
a „különösséggel” függ össze. Bennünket minden érdekel, amit a
színház még nem tud feldolgozni. A színházat ugyanis nem lehet
teoretizálni, és ezért marginalizálódik. Ebbôl következik az is,
hogy sosem indulunk ki másutt szerzett tapasztalatokból. Ez a
gesztus nagyon fontos nekem. Ha az ebbôl születô produktumot
nevezed „szimbolikusnak”, akkor egyetértünk.

NICOLAI: Még valami lenyûgözött: az, hogy az egyéni cselekvé-
seket produktumként tematizáljátok. A mai gazdaság éppen eze-
ket tekinti eleve adottnak, ami persze kihat a szimbólumok kelet-
kezésére.
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Pablo – René Pollesch rendezése
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POLLESCH: És lám, minderrôl a színikritika alig vesz róla tudo-
mást. Amirôl beszélsz, azt elnevezték a vizuális mûvészetek általi
ábrázolás kritikájának. 

IRMER: Összefüggésben azzal, hogy a színház bizonyos vitatott
problémákat másképpen még nem tud megragadni, ön a maga dis-
kurzusszínházához a szakirodalomból, például várostervezési vagy
szociológiai munkákból merít anyagot. Az anyagot úgy használja fel,
hogy a színészek eljuthassanak saját, hogy úgy mondjam, referencia-
litásukhoz, vagyis úgy meríthessenek a maguk mindennapi életébôl,
hogy egyszersmind ki is léphessenek belôle. Nos, ebbôl az átmenetbôl,
úgy látom, olyan szerepalakok születnek, akiknek beszéde kritikai
mozzanatokat is tartalmaz. Ebben állna az ön munkája úgy is mint
drámaíró-rendezôé?

POLLESCH: Az említett szövegeket aszerint választom ki, hogy
magam is, színészeim is használni tudják ôket: azaz valamikép-
pen kapcsolódniuk kell mindennapi életünkhöz. Ennek alapján a
színészek megállapításokat tehetnek önmagukról, anélkül hogy a
közönség nézôpontjából a kritikát vagy a társadalmat képvisel-
nék. Olyan szövegeket választok, melyek még nem fészkelték be
magukat mások megállapításaiba vagy az én kontextusismere-
tembe, és spontán hangozhatnak el a színészek részérôl. Igaz,
hogy soha nem tudjuk, megért-e majd bennünket a közönség, de
a lényeg az, hogy ebbe az irányba haladjunk.

IRMER: Mindkettôjüket az érdekli, hogyan strukturálja a mai gazda-
ság a szükségleteket oly módon, hogy az emberek gyorsan szétbontsák,
majd újra összeillesszék önmagukról alkotott képeiket.

POLLESCH: Hogy hogyan változnak a kívánságok parancsokká...
NICOLAI: Vagy a parancsok kívánságokká. Douglas Gordinnak,

az egyik barátomnak a „guilty” (bûnös) szó van a hátára tetoválva,
ráadásul tükörírással, vagyis csak tükörbôl lehet elolvasni. Lacan
szerint a tükör olyan eszköz, amely önismerethez segít bennün-
ket. Elidegenedés, vágy, önmenedzselés, színjáték mint piaci áru
– itt minden összefonódik. 

POLLESCH: A színházban mindig arra a kérdésre igyekszem vála-
szolni: hogyan beszéljünk azokról a szubjektivizációs folyamatok-
ról, amelyek napjainkban összekapcsolódnak a magunk énelkép-
zelésének piaci fogalmával. A színészek esetében ez persze kétértel-

mû dolog. Soha nem a munkájukat látjuk, csak azt, amit ábrázolnak.
NICOLAI: Ezek azok az ellentmondások, melyeket a hagyomá-

nyos kritika negatívnak minôsít. És ezek az ellentmondások egy-
szer csak lehetôséget kínálnak arra, hogy eljárásunkkal radikali-
záljuk a piac logikáját.

POLLESCH: És ugyanakkor szembe is szálljunk vele. A színészek,
illetve a figurák kritikát gyakorolhatnak, ellenvéleményt nyilvá-
níthatnak, egymás iránti szolidaritást fejezhetnek ki, és mindent
ismét a feje tetejére állíthatnak.

IRMER: Miféle kritikáról van itt szó? Úgy tûnik, önök pontosan ezzel
a lehetôséggel, valamint bizonyos kis, marginális szociotípusokon belüli
(a színházzal párhuzamos) mûködôképességgel összefüggésben szün-
tették meg a gazdaság és a társadalom ambiciózusan elgondolt kritiká-
ját (már amennyiben a szimbolikusba való transzponálással nem szá-
molunk). Vagy átváltottak egy másfajta ábrázolásra?

NICOLAI: Erre a kérdésre nehéz válaszolni, ha elôbb nem tisz-
tázzuk a folyamatban való szerepemet: hogyan élvezek valamit,
noha – vagy éppen mert – problematikus.

POLLESCH: A kritikusok totalitást követelnek, ezt azonban az én
esetemben rossz helyre címzik. Ha éppen a munkaadóim han-
goztatnak ilyesmit, akkor nevezzük ezt vagy a szociológiai tolvaj-
nyelv paródiájának, vagy Adornótól Foucault-ig ívelô eklekticiz-
musnak. Énrám mindez nem vonatkozik. Én a szövegeket arra
használom, hogy elgondolkodjam a magam álláspontján. Van-
nak speciális viszonyok vagy technológiák, melyek mások szá-
mára is hozzáférhetôk, de ettôl függetlenül mégsem mondhatók
általánosnak. A különösségrôl szólnak, nem pedig valamilyen
nagyszabású, hatalmas koncepció kifejezésérôl.

IRMER: Nekem egészen más a benyomásom. Szerintem az ön mun-
káit sokan tágabb kontextuson belül fogják fel, és lényegében a saját
társadalmi-gazdasági viszonyaik belsô, dokumentatív színházának
látják. Ez esetben pedig a korábban említett ellentmondások megha-
ladják a politikai kritikát.

POLLESCH: Ez nem hangzik rosszul. De azért léteznek félreérté-
sek is, mégpedig a játékmóddal kapcsolatban, amelyrôl azt állí-
tották, hogy egyfajta turbó-kapitalizmusnak felel meg. Pedig eb-
ben a játékmódban a tartalom nem fonódik össze érzelmekkel.
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Jelenet a Pablóból
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Ha a színészek kiabálnak, az érzelmek ugyan szerephez jutnak, de ettôl még ez a játék-
mód semmiképpen sem felel meg a turbó-kapitalizmus tipikus ábrázolásának.    

NICOLAI: Mindazonáltal elképzelhetô, hogy a félreértés a turbó-kapitalizmusban gyö-
kerezik. A színikritika a maga „entertainment”-formáit használja, hogy így próbálja fel-
hívni a figyelmet a maga kritikai potenciáljára.

POLLESCH: Amit mi csinálunk, annak semmi köze a televízióhoz. Lényegében azzal a
színházi helyzettel foglalkozunk, amelyben az egyes színész egyedül van, és amelyben a
szolidaritást gyakran félreértik. „Miért nem akarsz levetkôzni, amikor olyan remekül né-
zel ki!” Munkánknak éppen ellenképei a talk-show-k, melyekben, minden szabályt el-
vetve, nem reflektált tárgyakat mutatnak be nem reflektált módon.

IRMER: De vajon nem ez a korlátozás – vagyis hogy csak az egyes ember szituációjára reflek-
tálnak – teremti-e meg az ön színészeinek általunk oly készségesen elfogadott hitelességét? 

POLLESCH: A színházban nincs végzetesebb, mint a hitelességgel bíbelôdni. Ilyenkor
az emberek hajlandók olyasmit is megcsinálni, amire máskülönben még álmaikban sem
vállalkoznának, és képesek megjeleníteni mindazt, ami valójában hiányzik belôlük.

NICOLAI: A vizuális mûvészetekben ez a probléma más síkon jelentkezik. Az alkotó ál-
láspontját gyakran azonosítják a mû mondanivalójával, a mûvészrôl feltételezik, hogy
„azonos azzal, amit kifejez”. Az irodalomban viszont természetesnek veszik, ha az író
egyes szám elsô személyben beszél, anélkül hogy önmagára utalna.

POLLESCH: Mint színészek, rendezôk, tervezôk és drámaírók mi valamennyien egyfajta
állítást képviselünk – de ugyanakkor kellemetlenkedünk is. A mi produkcióink ugyanis
arra törekszenek, hogy kiküszöböljék a hagyományos szerepeket, amelyek értelmében a
rendezô, valamiféle szexista diktátorként, úgy bánik a színészekkel mint az áldozataival,
s így akar valamilyen társadalomkritikát tolmácsolni, illetve a drámaíró helyébe lépni.

IRMER: És mit szól mindehhez ön mint drámaíró?
POLLESCH: Például ügyelhetek rá, hogy a szövegeket és a játékfeladatokat igazságosan

osszuk szét. Itt kezdôdik a szolidaritás lehetôsége, hogy senki se mondhassa: „Kis szere-
pet kaptam, ô meg újra fôszerepet játszik.” Ez persze a drámaírót többnyire nem érdekli.
Az írás olyan mûvészi alkotófolyamat, amely kizárja ezt a szempontot. Mi a színházunk-
ban egyfajta demokratizálásra törekszünk, amely ellentmond az autonóm mûvész látás-
módjának; én azonban mint drámaíró és rendezô teljes mértékben ezt a demokratizálást
képviselem, még akkor is, ha nagyra becsült kollégáim, például Carl Hegemann, a
Volksbühne dramaturgja és Christoph Schlingensief azt állítják, hogy egyetlen zseniális
színész egymaga is nagyobb hatással rendelkezik, mint egy egész kollektíva.

NICOLAI: Ennek ellenére egyes sikeres mûvészeket vagy drámaírókat – a te esetedben
Pollescht magát – a munkamegosztástól teljesen függetlenül márkanévként tüntetnek
fel. Gyakran megfigyelhetô, milyen mereven azonosít ez a rendszer egy nevet vagy egy
személyt. Nézzük csak meg, hogyan hat, amikor a Christóhoz vagy Kabakovhoz hasonló
mûvészek húsz-harminc évi együttélés után a feleségüket is megpróbálják a produkció
struktúrájába beépíteni. Igazán szórakoztató látvány. A név mint márkajelzés. 

IRMER: Ezért beszélnek egyesek a színház „polleschizálásáról”: mert a szereposztástól a zene-
választásig minden az ön koncepcióján alapul. Berlintôl, Hamburgtól és Luzerntôl Hannoverig
és Bécsig szélsebesen híre ment, hogy az ön színháza egyetlen emberé.

POLLESCH: Ez rendkívül sajnálatos, és fôleg a mûvészrôl alkotott merôben téves felfo-
gással függ össze. Ennek középpontjában a romantikus, önpusztító személy sztereotípi-
ája áll, aki csak a mûvészetéért él, és annak érdekében mindenre képes, például arra is,
hogy a drogoktól az alkoholig akármibôl ihletet merítsen. Ha ilyesmit tapasztalok, tény-
leg intoleráns leszek. 

IRMER: Az ön elôadásain sokat lehet nevetni, valószínûleg azért, mert a téma bomlásjelensé-
geit illetô ambiciózus kritika találkozik a tehetetlen önkizsákmányolás mindennapi világával, és
ezért ambivalens marad.

NICOLAI: Én mindig roppantul élveztem, ha az érvelésbe komolyan bevont s a mi vitá-
inkban is nagy szerepet játszó elméleti tételek egyszer csak remek viccekként kezdenek
hatni.

POLLESCH: Nos, magam nem arra használom az elméletet, hogy karikírozzam, vagy
viccet csináljak belôle.

NICOLAI: Én sem erre gondoltam. És mégis elôfordul, hogy nehéz darabok – talán
szerzôik szándékával ellentétben – „entertainment”-té válnak.

POLLESCH: A drámaírótól elsôsorban azt várják el, hogy egy felismerést komoly állítás-
ként jelenítsen meg. És éppen ez az, amit rejtegetni próbálunk. Kérdéseket teszek fel, va-
lamit meg szeretnénk érteni. Ez folyamat, amely leplezi a kritikát. Maga a szöveg nem
annyira fontos – a színészek dolga, hogy fontossá tegyék, mégpedig anélkül, hogy az író
szócsöveivé váljanak. Persze sikert semmi sem garantál; a félreértések könnyebben szü-
letnek.

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT

Summary
In his obituary István Nánay portrays András
Sütô (1927–2006), the great Transylvanian-
Hungarian author and playwright recently de-
ceased whose wonderful plays were milestones
in the development of our theatre. 

This time there was an abundance of first
nights. Balázs Perényi, Andrea Tompa, Balázs
Urbán, Tamás Tarján, Judit Szántó, Tamás Já-
szay, Tamás Márok, Andrea Stuber, László
Zappe and Dezsô Kovács share with us their
opinion on Shakespeare’s Twelfth Night (Örkény
Theatre), the Béla Pintér Company’s new ven-
ture: Korčula (Skéné), Brecht-Weill’s The Three-
penny Opera (The Ark), Tolstoy’s The Living
Corpse (Budapest Chamber Theatre), Lajos Parti
Nagy’s adaptation of Molière’s Tartuffe (Na-
tional), Mozart’s The Magic Flute (by both Yvette
Bozsik’s Dance company and – without the
music – by the Studio „K”, a version for chil-
dren) as well as his Don Giovanni (Szeged),
Birthday by Thomas Vinterberg, Mogens Rukov,
Bo Hansen and David Eldridge (Pest Theatre,
Brecht’s Arturo Ui and The Good Man of Sechuan
(Békéscsaba, resp. Szolnok) and Ferenc Mol-
nár’s Liliom (The Ark). 

A bunch of theatres celebrated the 50th anni-
versary of the 1956 uprising with new Hun-
garian plays. Four of our collaborators, László
Sz. Deme, Szabolcs Székely, Zoltán Karuczka
and Szabolcs Szekeres review them; the reader
gets acquainted with József Gáli’s Mount Liber-
ty (József Attila Theatre), Angyal and Kádár
(a montage of the trial of the martyr István
Angyal and the soliloquy of János Kádár’s wife
at the Budapest Chamber Theatre), Géza
Szôcs’s Liberté 56 (Debrecen) and Gábor Ka-
rátson’s A ’56 Play (R. S. 9. Company).

In our column on contemporary dance
events, Csaba Kutszegi, Dóra Trifonov and
Krisztián Faluhelyi sum up their impressions
on Séance – the Club of Arythmic Hearts by Réka
Szabó, Inverse, a choreography by Éva Duda and
Pastel by Kitty Fejes and Péter Zombola. The
column is completes by Katalin Lôrinc’s talk
with Jolán Török, manager of the five years old
National Dance Theatre.

Recently we had the occasion of welcoming
several outstanding foreign companies; Zoltán
András Bán, Judit Csáki, Tamás Halász and
Borbála Sebôk evoke their experience. Their
reviews are about Goethe’s Faust I. (Deutsches
Theater, Berlin), Blaiberg und Sweetheart 19, a
presentation by Berlin’s Rimini Protokoll – this
review is followed by Andrea Tompa’s conversa-
tion with the three leaders of the company) —,
FOI, a dance production by the Belgian group
Ballets C de la B and Gogol’s Wooing (Bulandra
Theatre, Bucharest). 

Sándor Venczel, expert on theatre’s economic
aspects, presents and comments on the 2005
balance of nine Budapest theatres, belonging to
the city administration. 

In the column on books, Tamás Koltai voices
his admiration for Our Theatre, the Cherry
Garden, a book by Rumanian born French critic
and researcher Georges Banu, based on no less
than nineteen performances of Chekhov’s play
seen between 1968 and 1999. 

The column on world theatre publishes Tho-
mas Irmer’s essay on German director Chris-
toph Marthaler, author Péter Fábri examines
one of Marthaler’s productions, FAMA by Beat
Furrer, while Thomas Irmer once more portrays
playwright-director René Pollesch and talks to
him and visual artist Olaf Nicolai.

The playtext of the month is the new and
audacious adaptation of Molière’s Tartuffe by
Lajos Parti Nagy, the performance being re-
viewed in this issue. 
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