
Kedves Otthoniak! 
Üdvözletem küldöm Watermillbôl. 

Az idô jó, a kaja finom.
Jól érzem magam. Majd még írok. 

Még ne gyertek értem.
Sok puszi 

Tina

(összmûvészeti kolostor)

Az elsô kép: egy indusztriális, hideg, fekete-fehér-szürke
épület, körülötte parkos terület – barna és zöld. Földtúrá-
sok, festôállványok, rendetlenség. Robert Wilson páfrány-
palántákkal a kezében irányít egy hihetetlenül koszos tár-
saságot. 

A következô naptól kezdve én is ugyanígy nézek ki, páfrá-
nyokat, bambuszokat ültetek, Bob centiméterre pontosan
meghatározza a növények helyét.  Két hetünk van a Water-
mill Center hivatalos megnyitójáig, addigra kell készen len-
nie mindennek. A Center, amelyet Robert Wilson 1992-
ben azzal a céllal hozott létre, hogy nyaranta workshopok-
nak, színházi kísérleteknek adjon helyet, ettôl az évtôl kezdve
nemcsak nyáron, hanem egész évben nyitva áll. A minden
nyáron megrendezett programsorozat résztvevôi között
mindig vannak visszatérôk és újak, elôadók, táncosok,
díszlet- és jelmeztervezôk, építészek, mûvészettörténészek.
A világ minden tájáról. 

Napjainkat mindvégig szabályozott együttlét, kötelezô
házimunka, szigorúan meghatározott forma jellemzi (kis-
harang jelzi az étkezéseket, Christopher Knowles, Bob au-
tista barátja, munkatársa felelôs azért, hogy a harangszó
mindig a megfelelô idôben szólaljon meg, nekünk pedig a
hûtô oldalán elhelyezett rajz alapján kell megterítenünk az
asztalt). Ennek következtében idônként úgy tûnik, mintha
nem színházi központban lennénk, hanem egyfajta profán,
interdiszciplináris kolostor lakói volnánk. Ezt a benyomást
erôsíti a csend is: Bob minden megbeszélést, minden pró-
bát, minden találkozót hosszú (néhány perces, de olykor
félórás) csenddel kezd. Ezek a kötelezô magunkba mélyedé-
sek szinte elkerülhetetlenül kínálják a reggeli áhítat asszo-
ciációját. Kívül kerülünk a mindennapi idôn, és ez lassan-
ként belénk ivódik, szükségletté válik.

A helyzet meglehetôsen sajátságos: ha valaki kívülrôl lát
minket ezekben a napokban, azt hiheti, hogy pusztán
ásunk, lapátolunk, gereblyézünk, a valóság azonban az,
hogy a legizgalmasabb tervek ekkor születnek, a munka
közben, a szünetekben lezajlott beszélgetésekbôl. Azzal vic-
celünk, hogy egynapi bambuszültetés után mindannyian
képesek vagyunk megvalósítani a híres wilsoni slow motiont.
Sôt. Semmi egyébre nem vagyunk képesek. Ez egyébként
nem is annyira távoli összefüggés, mint ahogyan elsô
pillantásra látszik: nagyon hamar nyilvánvalóvá válik, hogy
Bob számára a kert mûvelése, az épület tisztítása nem
különül el számottevôen a színházi munkától – a tér szer-
vezése éppen olyan, mintha egy adott elôadás díszletét állí-
tanánk elô. A kert növényeinek, köveinek, szobrainak
elosztása, a termek berendezése egy adott nézôpontból vá-
lik teljessé, a tekintet iránya, a képkivágás mintha mindig a
teatralitás jegyeit hordozná magán: a természetbe itt nem
veszhet bele az ember, nem kínál zugokat, ez nem az el-
rejtôzés tere – éppen ellenkezôleg, szemlélésre hív, nézôt
kíván. A színház–építészet–természet egyidejû hármassága je-
lenik meg, szigorúan egyenlô szárú háromszögben.

(a nyitott terek központja)

Délelôttönként közös megbeszélés Bobbal. A tempója
nagyon szokatlan az elején, lassú, ráérôs. Ahogyan hala-
dunk elôre az idôben, ezeket a pusztán funkcionális eliga-
zításokat – ki mit végez el ma – olyan, egyre izgalmasabb
találkozások váltják fel, amelyek során Bob az elôadások
létrejöttérôl mesél, a rendezésrôl, a színészetrôl, a térrôl.
Az egyik legelsô igazán jó megbeszélés az, amikor Bob el-
magyarázza a Watermill Center felépítését. 

„Az egyetemen, ahol építészetet tanultam, az egyik taná-
rom egyszer azzal a feladattal állt elô, hogy három perc alatt
tervezzünk meg egy várost. Én egy almát rajzoltam, egy
kristálykockával a közepén. Amikor a Center tervezését el-
kezdtem, ugyanezt szerettem volna megvalósítani” –
mondja Bob. A Western Union kutatóközpontjából átala-
kított U-alakú épület déli szárát a „munkahelyek”, próbate-
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rem, iroda és a kisebb stúdiók, az északit a majdani „élette-
rek”, konyha, hálóterem és a Wilson-lakrész foglalják el. Az
épület középsô része a „Térd-épület” (a térd mint kapcsoló-
dási pont, összeköttetés és ugyanakkor szétválasztás ki-
emelt helyet foglal el a test felépítésében Bob szerint),
amely vertikális és horizontális keresztezôdésként mûkö-
dik. Összeköti az északi szárnyat a délivel, a keleti fôbejára-
ton megérkezve pedig szintén ide juthatunk – magas, kes-
keny, szikár kapukivágásán keresztül átláthatunk a park
nyugati oldalára, a több ezer éves, Stonehenge-hez hasonló
kôkörre. Ez a középsô épület jól jellemzi az egész Közpon-
tot. A keleti és a nyugati kapunyílásban nincsenek ajtók,
sokkal inkább képkivágásként tekinthetôk: a tér artisztikus
határolásának, a tekintet megtervezett irányításának hatá-
sát kelti, nem pedig le- és bezárásét. Ha pedig az északi és
déli ajtók nyitva vannak, az épületen keresztül lehet látni
minden irányban. A nyitott tér az átláthatóság, titoknélkü-
liség élményét adja, ugyanakkor megfoszt az intimitástól.

Az alagsorban pedig Wilson mûgyûjteménye kapott helyet.
Az egyik legjobb élményem, amikor Bob végigvezet minket
rajta. Órákon keresztül, egyenként ismerteti a mûtárgyakat,
a magyarázatai pedig legtöbbször színházi vonatkozásúak:
a több ezer éves keleti szobrokon illusztrálja, hogyan kell állni

a színpadon (amely összehasonlítás egyébként több évszáza-
dos toposz a színészképzésben – a különbség többek között
annyi, hogy milyen szobrokhoz hasonlítják…).

(munka)

A workshopok a hivatalos megnyitóval egybekötött jóté-
konysági árverést követôen, július 18-án kezdôdnek.
Hosszabb-rövidebb munkafolyamatok ezek, különbözô
céllal. Egy részük a következô évadok Wilson-rendezései-
nek – Koldusopera (Berliner Ensemble), Phaedra (Comédie-
Française) – kezdeti megbeszélései: ezeken mi, színészek
leginkább megfigyelôk vagyunk, vagy kisebb kutatómunká-
kat végezhetünk. Általában a produkció dramaturgja, zene-
szerzôje, díszlet- és jelmeztervezôje van jelen Bobon kívül.
A tervezési fázisban Wilson rajzokat készít egy-egy jelenet-
hez, a leendô elôadások terét próbálja legelôször megha-
tározni. Hosszú csend – rajz – csend – újabb rajz, majd
megbeszélés, indoklás: ez a hozzávetôleges forgatókönyv a
találkozásokon. 

Vannak olyan munkák, amelyeket nem Bob vezet: ezek
egyike egy dán kísérleti projekt, REALstAGE címmel. Öt
napon keresztül Christina Back építész és Helle Bach ko-
reográfus vezetésével a technikai eszközök (film, videó,
számítógép, mobiltelefon) által módosított, befolyásolt je-
lenlét, virtualitás, térhasználat lehetôségeit vizsgáljuk egy

hagyományos színházi térben. (Fellner és Helmer esete a
webkamerával – az lehetne a magyar cím.)

Meg Harper pedig szinte a semmibôl áll elô egy elôadás
tervével. Merce Cunningham korábbi táncosa Women Walk-
ing (Sétáló nôk) címmel készít egy húsz-harminc perces per-
formanszot – a Center nôirôl, a nôkkel. Egyszerû, tiszta,
váratlanul erôs esemény születik. Csak nôk a résztvevôk,
csak férfiak nézik. 

Nagyon fontos része a programnak a mindennapos moz-
gáskurzus. Reggelente másfél órás foglalkozások vannak –
a jóga és a tajcsi az alap, a hónap folyamán pedig elsajátít-
hatjuk a Decroux–Leabhart-technika elemeit Elke Luyten-
tôl (Belgium–USA), Andre Gingras (Kanada–Hollandia)
mozgáskoordinációs órákat tart mindenkinek, nem csak a
színészeknek. A legizgalmasabb, ugyanakkor a legnagyobb
erôfeszítést kívánó mozgásórákat Kameron Steele (USA)
tartja, aki négy évig Tadashi Suzuki társulatának színésze
volt Japánban.

(járni tanulok)

A Suzuki-módszer alapjait tanítja nekünk is. Ennek
egyik legfontosabb elméleti-gyakorlati alapvetése, hogy a

nyugati színjátszás elfelejtkezett a láb fontosságáról, arról,
hogy a lábak nem pusztán tartják a testet, hanem össze-
köttetést jelentenek a színész testének középpontja és a ta-
laj, a föld között. A lábak szerepének tudatosítása, a külön-
bözô mozdulatok variációinak elsajátítása tehát a cél, en-
nek megfelelôen nevezi Suzuki a saját módszerét „a lábak
nyelvtanának”. Mozgásóráink jobbára különbözô stílusú
és ritmikájú menetelésbôl és dobogásból állnak, amelyeket
rövid, mozdulatlan szakaszok váltanak fel – ezek azonban
szigorúan nem nyugalmi szakaszok, a cél éppen az, hogy a
meglévô energia ne oszoljon el, hanem fenntartható le-
gyen a mozdulatlanságban is. Olyan büszkék vagyunk ma-
gunkra minden egyes Suzuki-workshop után, mintha egy
sikeres katonai kiképzést követôen elôléptettek volna min-
ket. (Na igen, korábban is foglalkoztam Suzuki szövegei-
vel, valami ilyesmire számítottam. A discipline – fegyelem,
kiképzés – fogalma azonban csak és kizárólag a gyakorlat-
ban nyer értelmet.) 

Kameron óráit tudom a leginkább használni a Centerben
folyó munka során, minthogy a szigorú Suzuki-metódus
megtanítása helyett megpróbálja összekötni a mesterétôl
tanultakat azzal a mozgásvilággal, amelyet a Wilson-elô-
adások megkívánnak. Hasznos. Hozzátartozik azonban az
igazsághoz, hogy a többi mozgásóra jobbára a felszínt si-
mogatja (talán még a jógát és a tajcsit kivéve, amellyel más-
fél hónapon keresztül tényleg mindennap foglalkoznak).
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Semmiképpen sem minôségi defektusról vagy a vezetôi
hozzáértés hiányáról van szó ezekben az esetekben, a prob-
léma sokkal inkább szükségszerûen, magából a formából
adódik  – hiszen ez tipikus workshop-betegség: mire iga-
zán elkezdôdhetne, már be is fejezôdik.

(kakukktojás)

A legelsô workshop Bernice Johnson Reagon foglalko-
zása. Bernice, aki a Szent Antal megkísértése címû elô-
adásban dolgozott Bobbal, zenekarával pedig – az afro-
amerikai jogok szószólójaként – a spirituálét, gospelt
ötvözi a dzsessz elemeivel, ez alkalommal nekünk pró-
bálja átadni a tradicionális harm singing alapjait. A próba-
terem akusztikája ehhez az egy tevékenységhez tökéletes:
hatvanan énekeljük/harsogjuk öt szólamban: „Oh Lord,
give us power…”. Kétheti ásás, faültetés, kosz és Robert
Wilson csendje után elképzelhetô, mit érzünk, revelatív
hatással van ránk a zene – Bob bejön az elsô foglalko-
zásra, hátul áll, figyel. Majd a workshopból hátralévô
két délutánt máshol tölti – csendben megvárja, amíg el-
múlik a rohamunk? Három délután dionüszia Apollón
szentélyében…

(görögök, próbák)

A nyári program során két elôadás próbái folynak. Az
egyik tulajdonképpen kísérlet: a Prométheusz címû, koráb-
ban belsô, színházi térben játszott elôadást próbáljuk meg
szabadtérivé alakítani. A dolog nem egyszerû, minthogy
az elôadás tere eredetileg egy óra számlapja. Ez a próbafo-
lyamat leképezi Robert Wilson szokásos munkamenetét,
amelynek megfelelôen legtöbbször az asszisztensekkel
próbálunk, a koreografikusan rögzített mozgásokat né-
mán, a zene és a szöveg által nyújtott támaszok nélkül kell
elsajátítanunk – a zenék, zajok és a végszavak csak a leg-
végsô szakaszban, a bemutató elôtt rétegzôdnek rá a lát-
ványra. Ennek következtében a figurák mozgássorai kö-
rülbelül így néznek ki „belülrôl”: Ókeanosz lányai vigasz-
talják Prométheuszt, 9 óránál be, futás négy alatt fél 11-re,
tizenöt alatt befordul, majd negyven alatt vissza 3-ra,
ahonnan be középre, tíz alatt leguggol, nézik Prométhe-
uszt, kettô alatt 1/2 8-ra, majd 9-nél ki. Az elején olyan
érzésünk van, mintha a lendkerekes egerek világtalálko-
zójára gyûltünk volna össze, de azután megérezzük a jele-
netek lassú húzását, a helyünkre kerülünk. Bob jön, meg-
nézi, amivel elkészültünk, megjegyzéseket fûz hozzá. Ész-
revételei rendszerint rövidek, és feltûnô, hogy sosem ka-
punk a szereplôk érzéseire, pszichikai állapotára vonat-
kozó instrukciókat: általában a mozdulatok precizitását,

a belsô számolást, idôérzéket, a tekintet irányát kéri számon. 
A másik, szintén görög mitológiára épülô, Perszephoné

címû elôadás szintén felújítás, ez alkalommal az elôadás for-
mája nem, csak a szereplôgárdája változott az eredetihez ké-
pest – ez is meglehetôsen jellemzô Wilsonra, rendszeresen
újrarendezi az elôadásait, hol többet, hol kevesebbet módo-
sítva a produkción. Ennek a szerepeit már a nyári program
kezdete elôtt kiosztották, így a program résztvevôi közül nin-
csenek benne túl sokan (többek között én sem), de nézem a
próbákat. A metódus nagyon hasonló az elôbbihez, a színé-
szek az asszisztensek vezetésével tanulják meg a szerepeket,
állítják be a jeleneteket, Bob csupán a próbaidôszak utolsó
szakaszában van teljesen jelen – amikor a világítást rögzítik.

A hosszabb, általánosabb tanulságokat mindig a délelôtti
megbeszélésen mondja el, például azt is, hogy mindig
igyekszik elkerülni a pszichologizálást a színészekkel: ez
egyrészt nagyon megköti a színészt, minthogy nem térhet
el a maga precíz mozdulatsorától, ugyanakkor azonban
belsô szabadságot ad cserébe – nem követel meg sem át-
élést, sem azonosulást a szónak a hagyományos, leginkább
sztanyiszlavszkiji értelmében. (Az átélés háttérbe szorítását
nyilvánvalóan az is indokolja, hogy Wilsonnál ritkán be-
szélhetünk a realista színházban megszokott „körüljárható

karakterrôl”.) Számára a színész rendkívül koncentrált
színpadi jelenléte a legfontosabb, ez pedig véleménye sze-
rint sokkal inkább a testének és a körülötte lévô térnek a tu-
datosításából fakad (többek közt), mintsem a lelki motivá-
ciók átélésébôl. Sok olyan elvet fejt ki ezeken a megbeszélé-
seken, amelyeket már olvastam a korábban vele készült in-
terjúkban, a róla szóló szakirodalomban. A történetei, el-
méletei alapjaiban nem változtak az idôk során, inkább
kristályosodtak, tisztultak, tovább szigorodtak. Hogyan
kell állni, járni a színpadon, az elôadás mint vizuális könyv,
a láthatatlan vonal a mozdulatlanságból a mozdulatba, a
csendbôl a megszólalásba: mind-mind megismerhetô más
forrásból is. De jó tôle magától hallani.  

(Wilson-machine)

Estéinket rendszerint elôadások, felolvasások töltik ki,
amelyeket Bob munkatársai tartanak saját munkáikról, il-
letve azokról a Wilson-elôadásokról, amelyekben részt vet-
tek. Serge von Arx, aki rendszeresen tervezi a Wilson-pro-
dukciók terét (a Center bizonyos részeit is ô tervezte), és
akinek eredeti foglalkozása – Bobhoz hasonlóan – építész,
felolvasásában ugyanazt a kérdést járja körül, amit Bob a
„Gyújtsuk fel a díszlettervezô iskolákat!” velôs felkiáltással
intéz el: nevezetesen, hogy egy elôadás terének kialakítását,
a színpadi látványt sokkal inkább térépítészetként kellene
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felfogni, mintsem cél nélküli dekorációként. Ann-Christin
Rommen, aki leggyakrabban dramaturgként és ren-
dezôasszisztensként dolgozik Wilsonnal, három este so-
rán eleveníti fel a közösen létrehozott produkciók körül-
ményeit, a színészekkel való munkafolyamatokat, Bob
instrukcióinak sajátosságait, amelyeket nagyon gyakran
„le kellett fordítania” a színészek számára. A fénynek a
wilsoni térben játszott kiemelt szerepérôl, valamint a vilá-
gítás technikai sajátosságairól, lehetôségeirôl pedig A. J.
Weissbard egyrészt elôadást, másrészt gyakorlati bemuta-

tót tart – nagyon izgalmas látvány a Robert Wilson
elôadásaiban szinte elmaradhatatlanul megjelenô hatal-
mas vetítôfólia – hátulról! 

Ezek a felolvasások, beszélgetések annál is fontosabbak,
minthogy a Wilson nevével fémjelzett elôadások markáns
látványvilága és dramaturgiája nem kis részben a munka-
társaknak köszönhetô. „A Robert Wilson által meghatáro-
zott kereteken belül a munkatársaknak nagy részük van az
adott darab végsô értelmezésében. […] Mint egy rene-
szánsz mûteremben, itt is tág tere nyílik az asszisztensek
kreativitásának, még akkor is, ha a végeredményt azonnal
Robert Wilson munkájaként azonosítják” – olvasható
Wilson honlapján az asszisztenseivel kapcsolatban. 

Az egyik legmesszebbre ható tanulság mind Robert Wil-
sonnal, mind a Centerrel, mind pedig a magyar színházi
gyakorlattal kapcsolatban az (ön)dokumentáció rendkívüli
fontossága. Wilson munkássága a kezdetektôl fogva az is-
métlés/újraalkotás kettôsségével, illetve a dokumentáció ki-
emelt szerepével jellemezhetô. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a Center mindennapjait (is, nem csupán a szigorúan
szakmai programokat) folyamatosan rögzítik: a történetté
válás csaknem egyidejû magával a történéssel. Robert Wil-
son szándékosan hozzáférhetôvé, kutathatóvá teszi önma-
gát. Egyik este például Sarah Ziebell Mann tart elôadást a
New York Public Library archívumában fellelhetô Wilson-
elôadásokról: többek közt megvan a Hamletmachine, a Black
Rider, egy interjú 1973-ból, egy rövidfilm Watermillrôl
1969-bôl. (Ezt az elôadást is rögzítik, így téve végtelenné a
dokumentációs láncot.)

Wilson szándéka szerint a Watermill Center nem színész-

iskola, nem színház, hanem laboratórium, kiindulópont:
olyan hely, ahol a különbözô mûvészeti ágak képviselôi ta-
lálkozhatnak egymással, produkciók jöhetnek létre, kutatá-
sok indulhatnak el. De minden megnyitó valaminek a lezá-
rása is egyben. Tizennégy év megfeszített munka után végre
hivatalosan is megnyílt az épület, helyükre kerültek a mû-
tárgyak, lett próbaterem légkondicionálással, egészen rossz
akusztikával. Döntés kérdése, hogyan folytatódik a munka.
Hozzászokik-e Bob, a csend mestere, hogy a mûtárgyak kö-
zött olyan színházi formákkal is kísérleteznek az egyébként

általa meghívott emberek, amilyeneket ô maga nem alkotna
– mint tudjuk, a színházcsinálás néha rendetlenséggel és
zajjal jár –, és elfogadja-e, hogy ezek az emberek elmozdít-
ják pozíciójukból a mûtárgyakat, mert kell a hely a próbá-
hoz, megtörik a némaságot, élôvé téve a Centert? Vagy pe-
dig gyönyörû, pontosan kontúrozott, rendkívül gazdag
anyaggal bíró Robert Wilson-múzeummá fagy, jegecesedik
a hely? Ki fog derülni. Rajta múlik. 

(utóhang, hitelesítés)

Berlin, Staatsoper, 2006. szeptember 3. Murder from
Deafman’s Glance (Gyilkosság a Süket pillantásából) – Erwar-
tung (Várakozás). A második részt, Schönberg operáját
„csak” rendezte, az elsô részt játssza is Robert Wilson. Ne-
kem ez lett a fontosabb. A mintázat hasonló – saját, korábbi
elôadásainak újraalkotásai ezek is. Wilson színpadon, dup-
likálva. Két ugyanolyan tér, két kisfiú, két kislány, két pohár
tej, két kés. Bob és partnere, Anja Silja – hasonlóak, mint fi-
vér és nôvér. A mozgássor mindkettôjük esetében ugyanaz,
látszólag ugyanakkor, valójában azonban sohasem egy-
szerre mozognak, az egyidejûség igazából „elcsúsztatott
egyidejûség”, Wilson egy kissé mindig Silját követi. A mû-
vésznô szépen, pontosan dolgozik, de valami miatt mindig
Wilsont nézem. Az általa elmondottak most kapnak értel-
met, most válnak személyessé. Állni a színpadon, a nagy kö-
zegellenállásban végigvinni a mozdulatot, felfüggeszteni,
megnyújtani a mindennapi idôt. A tekintet, ahogyan a szí-
nész az önmaga mögötti teret észleli. Még akkor is fontos
látni ôt, ha néha megtörik a mozdulat, belesiet a lépésekbe.
Öregszik? Annál jobb. Alma, kristálykockával a közepén.
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