
udapest progresszióra nyitott, a mûvészeti ágak nyílt
színi keveredésétôl meg nem rettenô közönsége ismét

élvezhette a Temps d’Images fesztivált, e szerte a nagyvilág-
ban azonos programmal jelentkezô interdiszciplináris, a leg-
újabb irányzatokat bemutatni hivatott seregszemlét. A ren-
dezvénysorozat, melynek címe magyarul A képek ideje, a leg-
szeszélyesebben keveredô eszközökkel dolgozó, önmagu-
kat már rég nem határátlépônek, hanem szabadnak, korlá-

tozatlannak gondoló alkotók behatárolhatatlan mûfajú
munkáiból válogatott. A jelen cikkben ismertetendô három
alkotásból kettô volt a fesztivál részese: Alexandre Castres
tisztán táncként meghatározott – ám azért a mûfajokat me-
részen keverô – produkciója és Charlotte Vanden Eynde
„test-kép-akciónak” titulált kettôse. Ros Warby, ausztrál
szólista nem tartozott a Trafóban vendégül látott mezôny-
höz, ám mûve jellegét tekintve akár ide is sorolható. 

Warby munkájában különbözô nôi karakterek megjele-
nítésére vállalkozott, a többarcúságot, többnézetûséget, a

látvány variabilitását tûzve ki céljául. Alkotásának zene-
szerzôje, Helen Mountfort élôben muzsikált a színpadon
két hangszerén, egy akusztikus és egy merész vonalveze-
tésû, elektromos csellón. Swift – az angol szó jelentése
gyors, de nekünk természetesen Gulliver szülôatyja jut
eszünkbe róla: a játékot elnézve valószínûleg Warby is
elsôsorban a nagy meseíróra gondolhatott. A szóló színpa-
dán finom ívben meghajló, áttetszô vásznak, melyek stili-
zált völgyszorost formáznak. A leszûkített tér azonban
még így is túl tágas e jelentéktelen produkció számára.
Warby, akinek izgalmas, kissé groteszk, megnyerô figurája
elôször feltétlen bizalmat ébreszt az emberben, elvész saját
játékterében. Nem túl könnyen észrevehetôen változó ka-
rakterekben lép elénk, s bár a mûsorleírás szerint elvileg
„hol elveszett kislányként, hol koboldszerû lényként, hol
vörös ruhás dívaként létezik”, tulajdonképp meglehetôsen
egyforma, amint a saját magát különbözô méretekben áb-
rázoló, hatalmas felületû filmkockákat felfogó vásznak s
két, hatalmas fatábla közt kergetôzik. Warby játéka akkor
kelt némi izgalmat, amikor a groteszk felé közelít: darabos

mozgását könnyen vélhetjük rossz adottságnak, de jobban
megnézve sokféle mozgásnyelvet beszélô tehetséges tán-
cossal van dolgunk, aki egy kifejezetten semmitmondó ko-
reográfiát díszített fel élôzenével s olykor bántóan életlen,
kivehetetlen filmkockákkal. (A tér ahhoz elég homályos,
hogy néha nehéz legyen követnünk a benne zajló cselek-
ményt, ám ahhoz meg nem mindig elég sötét, hogy a film
igazán érvényesüljön). A Swift egy jóval kisebb pódiumon
talán megélne – igaz, oda hatalmas díszlete meg nem
férne be –, de a Trafó színpada elnyeli. Ekkora teret csak
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egészen kivételes karizmájú táncos – színész, énekes – képes beragyogni (most
hirtelen a ház nemrégiben volt vendégének, Anna Teresa de Keersmaekernek
szólóestje jut eszembe), s Warby nem ilyen. 

Alexandre Castres maga koreografálta szólójával már a nemzetközi fesztivál
vendégeként mutatkozott be a Liliom utcában. A korábban Pina Bausch világ-
hírû társulatának tagjaként dolgozó mûvész alkotásában egy maga kreálta alak,
Monsieur Zero bôrébe bújik. Nulla úr, a címszereplô akkor lesz híres, amikor
már meghalt – tudhatjuk meg a címbôl (Monsieur Zero, Famous when Dead).
Castres terében földhányás, a rendôrségi halottszemlét idézô, fehér testkörvo-
nalak (morbid humort villantva nemcsak emberalakot, de oldalán fekvô kutya-
sziluettet is látni, meg néhány, ugyanígy körberajzolt tarka pillangót). A pad-
lón további, késôbb egyáltalán nem játszó apróság, oldalt pedig mikrofonállvá-
nyok láthatók. A szín jobb oldalán jókora vetítôvászon, melyen hôsünk jelenik
meg, s magyar feliratokban kommunikál. Bevallja, nem jut eszébe semmi, de
aztán mégis. Castres, mint olvassuk, Monsieur Zero bôrébe bújva bocsátkozik
párbeszédbe a halállal, pontosabban saját halálával vagy annak tükörképével.
Arról is értesülünk, hogy a táncos-koreográfus a fekete-fehér filmek hangulatát
idézi fel (az angol szövegben e ponton azonban „film noir” szerepel, ami azért
enyhén szólva mást jelent).

Castres hôse, ez a magának való moziszökevény valóban emlékeztet az emle-
getett filmklasszikusok nyûtt arcú, nyûtt zakós figuráira, s borzongató, amint
kiül a nézôtérre vezetô, szûk lépcsôre, magára hagyva színpadát. S szintén az,
mikor újra feltûnik, láthatatlan sziluett-kutyát vezetve, dróttal merevített póráz

végén. E szellemes, inkább baljós, mint
vicces pantomimes pár perc talán a leg-
emlékezetesebb játékából. A kutya, a
kutyalét, a csont, a pillangók, melyek
a mozivásznon s a színen egyaránt
feltûnnek a szólóban, az élet illékony-
ságát, a vég nehézségét jelentik. Az
elásott csont, mely után a táncos ön-
maga ebeként kotor a földben, ham-
leti áthallásokat idéz. Monsieur Zero
vágyik a halállal beszélni, mert/bár
retteg az elmúlástól. Gúzsba köti az
arcát – e képrôl pedig Nagy Zsolt döb-
benetes erejû jelenete jut eszünkbe a
W – Munkáscirkusz címû Schilling-
rendezésbôl –, kamerával rögzíti moz-
dulatait, mikrofonnal erôsíti fel a
hangját. Kétségbeesetten figyel, s keres
– befelé. A figura zsebeibôl, szájából
pillangók bújnak elô: pofonegyszerû
szimbólumok. Castres sajátos humor-
ral, sokféle megközelítésben ront neki
az elmúlás témájának, s következteté-
sei egyszer, ha elôadása el is készül,
biztosan izgalmasak lesznek. Játéká-
nak elemei nem érnek össze, nem
szöknek szárba, s erre nincs is idô: a
produkció nagyjából harminc perc
hosszú. Egész estés produkcióként kí-
nálgatni egyszerûen arcátlanság, s e
helyütt nem feltétlenül a nézô által
e hevenyészett, felejthetô skiccért kifi-
zetett ezerötszáz forintra gondolok. 

Charlotte Vanden Eynde Map me
(Térképezz fel!) címû elôadása ugyan-
annyira kísérletezô és interdiszcipli-
náris felfogásban fogant, mint Castres
produkciója. A fô különbség a minô-
ségben és a mondanivalóban rejlik.
A belga koreográfusnô kétszereplôs
alkotása nem könnyen adja meg ma-
gát: nehezen fogyasztható, kényes,
összetett és merész munka ez. A test
mint mozivászon motívuma – melyen
a mû nagyrészt alapszik – különöseb-
ben nem újszerû. E tárgyban izgalmas
hazai (Gál Eszter–Peter Pleyer: Prac-
tice that you preach) s nálunk is látott
külföldi (DV8: Bound to Please, Chris
Haring: D. A. V. E. és így tovább) alko-
tásokkal találkozhattunk. 

A Map me az életé, míg Monsieur
Zero a halálról beszélt: Eynde alkotá-
sa bizarr derût áraszt, egy újra és újra
megélt találkozás képeit is felvil-
lantva. A szín sötétjében két meztelen
test hever, s a finoman erôsödô fény-
ben – mely már a vetítô „önfénye” –
fektében egymásra kapaszkodik. A né-
zôtér elsô sorának lábaihoz helyezett
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projektorból (melybôl késôbb egy má-
sik is beüzemel) percekig szinte nem
is észlelhetô képek vetülnek a fekvôk-
re, a szerzôre s társára, Kurt Vanden-
driesschere. Kinagyított bôrfelület
faktúráját véljük látni, késôbb külön-
bözô porcikák képe jelenik meg a
mozdulatlan, szorosan egymáson he-
verô, szinte élettelen testeken. Mell-
bimbó, ujjtövek, köldök, ajkak, szemek
álló- s mozgóképei, premier plánjai:
testfelületek a testfelületeken. Eynde
nem siet, a végsôkig lassítja a tempót.
Az elsô, erôsebb impulzus akkor ér
(akkor kezdünk ébredezni), mikor egy
hátnyi méretû szem kezd pislogni a
két fekvôre vetítetve. 

A két alak aztán újabb pozitúrát
vesz fel. A nô a padlóra fekszik, társa
nekünk háttal felül. Eynde lábait ki-
nyújtja a férfi két oldalán, ollóba fogva
ôt. Ezúttal puha agyag megdolgozásra
kerülô felszínének mozgóképe vetül a
bôrre. A háton látható filmen elôször
két kéz tûnik fel a felület felett, s mi
úgy látjuk, mintha simogatná a férfi
testét. A kezek aztán lejjebb ereszked-
nek, s a körmök finom karcolásokat
ejtenek az agyagon – ám ezt úgy látni,
mintha a férfi bôrét sebeznék fel. Ami
ezután következik, az nem csupán pá-
ratlan látványosság. A felénk háttal
ülô alak mintha puha agyaggá vál-
tozna egy szobrász kezei közt. A vetí-
tett kezek ujjai nyomot hagynak a tes-
ten. Durva mintákat pöttyöznek a
férfi gerincvonala mentén. Újra és
újra feltépik, felszántják, majd elsi-
mítják a felületet. 

Eynde késôbb szellemes jelenetek-
ben játszik a vetített vagy valódi, il-
letve vetített s valódi testtel. Elsô alka-
lommal saját maga változik fiókos
szekrénnyé (a jelenet elején felszólító
mondat: Tölts meg!). Két kezet lá-
tunk, amint mindenféle ruhákat tesz-
vesz a Dalí fiókos zsiráfjára emlékez-
tetô alakra vetített filmen. Az illúzió
csaknem tökéletes, a látvány roppant
szellemes. A következô képben (Fix
me – Rögzíts!) a férfi testét egy rá és
köré vetített film segítségével gyakor-
latilag felépítik: ketten fúrnak-farag-
nak, szerelnek egy fatáblát, melynek
fokozatosan kiteljesedô felülete a játé-
kos testrészeit világítja, valósítja meg.
Slusszpoén: a film visszafelé pereg.

A játék legmeghökkentôbb jeleneté-
ben teljes fényben, pôre valójában áll
elôttünk az emberpár. Eynde vékony,

fehér zsineget vesz elô, s vág négybe. Kettôt társának ad, aki azokat finom moz-
dulatokkal a nô mellbimbóira csomózza. Eztán csere következik, Eyndén a sor.
Egy zsineg a herékre, egy a hímtagra kerül. A páros… hm… „bábozni” kezd egy-
mással. Költôi, zavarba ejtô, groteszk jelenet, nem állítom, hogy értem – ellen-
tétben a játék további részével. Egy kevésbé izgalmas képben széles ragasztó-
szalaggal nejlonzacskót erôsítenek fejükre, majd a szalag segítségével fejtetônél
összenôtt sziámi ikrekké válnak. Levezetésként egymás testére rajzolnak meg-
osztott, groteszk ábrákat, melyek akkor állnak össze azonosítható képpé (vagy
éppen szöveggé), ha ôk ketten szorosan egymás mellé állnak. A rajzolást már az
öltözés követi. A belga kettôs ormótlan szkafandert ölt, melyeken, mint diva-
tozó kabáton, jókora betûkkel írott szavak látszanak. Az egyiken „Forget”, a
másikon „Me”. Felejts el! – szólít fel a felirat, majd utána egy újabb, nagy de-
rültséget kiváltó szópár már a nézôt noszogatja a játék folytatására. Elfelejteni,
folytatni – nem is tudom, melyik lenne nehezebb. 
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