
A spanyol Rodrigo Garcia – a szigorú zsûriben fel sem merül díjra esélyesként,
sajnos, teszem hozzá – az a mûvész, akit hozzánk még a Trafó sem mert meg-
hívni. Az 1989-ben Madridban alapított La Carniceria Teatro (neve is sokat-
mondó: Mészárszék Színház) 1964-es születésû vezetôje tipikus posztdramati-
kus színházi alkotó, színházában a szöveg, kép, mozgás egyenrangú elemek. Pro-
dukciói kemény Nyugat-kritikák, szövegei bombaként robbannak; íme néhány
cím: Vettem az IKEA-ban egy lapátot, hogy megássam vele a saját síromat; Történet Ro-
naldról, a McDonald’s bohócáról. „IKEA-s”, „McDonald’s-os” elôadásként emlege-
tik ôket. Ez a mostani a Dunkin’ Donuts-os. Címe: Közelebb menni a bizalmatlan-
ság gondolatához (Drawing nearer to the concept of distrust). Lazán összefûzött, egy-
másból nem következô jelenetek sora; ami ebben az elôadásban úgynevezett pro-
vokatív, az fôleg itt, a fejkendôs, olykor csadoros Szarajevóban hat annak: a szinte
állandó színpadi meztelenség. Engem azonban más érdekel. Rodrigo Garcia meg-
lepô módon mégis az emberség, gyöngédség, a természetes lét és az együttlét mel-
lett voksol – egy minden jelenetében rendhagyó, következetlen és szabad
elôadásban, mégis sebeket ejtve, színészen, nézôn. Három színész tyúkokat, ka-
kasokat hipnotizál az elsô jelenetben – az állatokra való koncentráció, gyöngéd
bánásmód újfajta figyelmet követel a nézôtôl is. A második jelenetben egy zsák
földbe salátalevelekbôl, feldarabolt zöldségekbôl létrehoznak egy kertet: vissza-
celluxozzák a salátaleveleket, összedrótozzák a zöldségeket, beültetik ôket a
földbe. Egészen úgy fest, mintha igazi lenne, meg is locsolják. Vissza a teljesen el-
idegenedett természethez! – hirdeti a szerzô. Egy következô jelenetben egy em-
berpár mézben fürdik, a harmadik, egy férfi több liter mézet locsol meztelen tes-
tükre, majd ô is megmártózik a fényes, ragacsos, taszító-vonzó anyagban – fur-
csa, lassú, szerelmes vonaglás ez, szép és hatásos és ellentmondásos. Zárásképp
egy csupasz férfi elmondja megsemmisítô Dunkin’ Donuts-os monológját. 

Végül tehát a díjat Emma Dante sokkal simogatóbb mPalermo (helyi dialektus-

ban: Palermóban) címû elôadása kapja,
ahol ha ejtenek is a nézôkön finom
karcolásokat, gyorsan be is kötözik
ôket. Egyszerû, emberi helyzetek, szû-
kebb (családi) és tágabb (szicíliai) kö-
zösségi szokások érdeklik e csapatot,
amely érzelmes, humoros, átszelle-
mült játékban adja elô történeteit.
Emma Dante, szemben a többi, itt fel-
sorolt alkotóval, jószerével még isme-
retlen; újabb elôadásában egy többge-
nerációs család a Radetzky-mars üte-
meire készülôdik elindulni a városba,
mindenkinek kis csomag van a kezé-
ben. De valahányszor elindulnának,
mindig kiderül, hogy valami nincs
rendben: egyikôjük papucsban van, a
másik rossz ruhát vett, vagy elfelejtett
valamit, aztán elered az esô, végül pe-
dig a nagymama hal meg. A nagyma-
ma halála – ahogyan a család köré
gyûlik, és csuromvizes ruháival életre
akarja legyezni – csodás jelenet. Egy-
egy pillanatra sikerül is feltámasztani
a holtában is vidám nénit. Emma
Dante, a halálspecialista – gondolom
magamban. Az élethalálé. 

55 44 ■ 2 0 0 7 .  F E B R U Á R X L .  é v f o l y a m  2 .  s z á m

október 4–8. között tartották Lipcsében a német gyermek- és ifjú-
sági színházak 15. mûhelytalálkozóját. Tizenhárom elôadást lát-

tam, ezek közül arról az ötrôl írok, amelyeket a legjobbnak tartottam. (Díjak nem voltak.)

Ami a német színházban lenyûgözô, itt még a gyengébb elôadásokra is jel-
lemzô volt: a rendkívül alapos dramaturgiai munka, az igényes szövegkezelés
(ha van szöveg), a minden szempontból felkészült színészek, akik nemcsak
szakmájuk közegében jók (hogy ugyanis megtanultak embert ábrázolni, és ma-
gas fokú a beszédkultúrájuk), hanem sokféle járulékos ismerettel is rendelkez-
nek: kitûnôen – néha akrobatikusan – mozognak, táncolnak, szabadon bán-
nak a hangjukkal, s közülük sokan profi szinten játszanak valamilyen hangsze-
ren is. És az esztétikus, precízen kivitelezett látvány. Nagyon sok fiatal színészt
láttam. És egyetlenegyet sem, aki ne vette volna mélységesen komolyan a fel-
adatát.

A német színházmûvészek általában – a jelek szerint az ifjúsági színházak
mûvészei különösen – tisztában vannak a színház hatalmas társadalmi fele-

lôsségével. Brecht boldog volna, ha
látná ezeket a produkciókat. A beszél-
getéseken nem volt szó politikáról, de
általános társadalmi kérdésekrôl, pél-
dául az iskolai és színházi nevelés cél-
jairól és eszközeirôl annál inkább.
„Igen, ezek szociáldemokraták” –
mondta nekem Novák János, a ma-
gyar ASSITEJ elnöke, amikor elmesél-
tem neki élményeimet.

A felnôtt német színházhoz hason-
lóan egyre kevesebb a drámára alapo-
zott elôadás. Én ennek nem örülök,
de tény. Ezen a találkozón egyetlen-
egy ilyen produkció szerepelt (Ha-
senclever Antigonéja a drezdai Theater
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„Igen, ezek 
szociáldemokraták”
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Junge Generation elôadásában). Vi-
szont további öt elôadásnak volt vala-
milyen erôs irodalmi alapja (például
egy Kafka-novella vagy a filozofikus
clown, Ernst Jandl versei). 

Láttam nagyszerû elôadást irodalmi
alapanyag nélkül (Benzin), és tisztes-
ségesen megcsinált, de érdektelent,
amelynek drámai alapja volt (Anti-
goné). Közös viszont az eltérô típu-
sokban, és pótolja a drámai alap hiá-
nyát a rendkívül alapos dramaturgi
munka. Ami döntôen eltér a mai fel-
nôtt német színháztól, az azoknak a
múló divatoknak a hiánya, amelyek
számomra a 2005-ös és 2006-os Ber-
liner Theatertreffen sok elôadását
rendkívül kellemetlenné tették. 

A német ifjúsági színházban a ren-
dezôk nem koncepciókat rendeznek,
hanem elôadásokat. A színházmûvé-
szeti megoldások nem a darab, nem
az elmesélt történet ellenében, ha-
nem arra építkezve születnek. Itt még
divatban van a világítás. Ez a szín-
ház, ellentétben a felnôtt mûvész-
színházzal, amelyet részben a szno-
bizmus éltet, nem számíthat a közön-
sége jóindulatára. Itt kommunikálni
kell és kész. 

Ami nagyon meglepett: a tizenhá-
rom elôadás közül mindössze három,
kis jóindulattal négy volt gyerekszín-
házi. A többi, amit összefoglalóan
Jugendtheaternek neveznek, valójában
igényes felnôtt színház, de olyan,
amit már kiskamaszok is nyugodtan
megnézhetnek. Az egész jelenség em-
lékeztet a „leszálló kultúrjavak” prob-
lémájára. Egész sor klasszikus re-
génybôl lett mára ifjúsági irodalom.
Ugyanez a jelenség figyelhetô meg
egyes klasszikus drámáknál, és úgy
látszik, a közelmúlt színházi felfede-
zései Németországban viharos sebes-
séggel jelennek meg az ifjúsági szín-
házban is. 

A KÖRNYEZETRÔL 

Lipcse félmilliós város. Hivatalos
honlapján így nevezi magát: „Kultur-
stadt Leipzig”. Valóban, saját opera-
háza, koncertterme, több színháza és
több nagy múzeuma van. Ami szá-
momra a legmegdöbbentôbb volt: a
lepedônyi méretû Leipziger Volkszei-
tungban mindennap négyoldalas a kul-
túrrovat, naponta legalább egy, általá-
ban inkább több cikkel az ifjúsági
színházak találkozójáról. Nyilvánvaló
volt, hogy az ifjúsági színház része a

színházkultúra egészének. A Deutscher Bühnenverein (amely, ellentétben a mi
Színházi Társaságunkkal, összetartó és erôs érdekérvényesítô szervezet) 2006-
ot az ifjúsági színházak és zenekarok évének nyilvánította. Helyi, szászországi
szervezetének elnöke, Dietrich Kunze a drezdai ifjúsági színház igazgatója. 

Az intézmény, a Theater der Jungen Welt hatvanéves, de alig három éve köl-
tözött jelenlegi, talán százéves, színházi célokra átalakított épületébe. Három
teremben játszanak, a két nagyobbikban teljesen szabadon alakítható a tér. A nagy-
teremben maximum háromszáz, a kisteremben maximum százötven, a stúdió-
ban hatvan-hetven nézô fér el. Nincsen külön színészbüfé és közönségbüfé.
Van ezzel szemben egy, a nézôk és a színészek által egyaránt használt barátsá-
gos és olcsó kis önkiszolgáló étterem, amely mintha színház és közönsége
egységét fejezné ki.

Mint ahogy az is, hogy két, a színház alkalmazásában álló színházpedagógus
tartja a kapcsolatot az iskolákkal, segít a tanároknak az elôadások kiválasztásá-
ban és utólagos feldolgozásában. A német ifjúsági színház szerves része annak
a társadalomnak, amelyrôl beszél, és amelynek játszik.

AZ ELÔADÁSOKRÓL 

A freiburgi Theater im Marienbad Ödön von Horváth Jugend ohne Gott (Istente-
len ifjúság) címû regényét alkalmazta színpadra Dieter Kümmel rendezésében.
Az elôadást tizenöt éves kortól ajánlják. A helyszín a nagyterem.

Az író 1935 végén elkezdett és 1937-ben Amszterdamban megjelent mûve a
hitleri Németországban, egy középiskolában játszódik. Fôszereplôje, egyben
narrátora egy harmincas éveiben járó, egyedül élô tanár. Ez a minden szem-
pontból átlagos ember egyszer azt mondja a diákjainak: „a négerek is embe-
rek.” Meglepetten látja, hogy az osztály egy része milyen ellenségesen reagál
erre. A könyv – és a darab – elsô részében még csak a fojtogató légkört érezzük.
A dráma a második részben bontakozik ki, amikor az osztály egy paramilitáris
táborozáson vesz részt a hegyekben, egy falu közelében. Az egyik fiú naplót ír,
amelyet a tanár titokban elolvas. A fiú, amikor a naplóját rejtô kazettát feltörik,
egy osztálytársát gyanúsítja, akit nem sokkal késôbb holtan találnak egy szaka-
dékban. A fején kôvel mért ütés nyoma. A rendôrség és késôbb az ügyész gya-
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Istentelen ifjúság (Theater im Marienbad, Freiburg)
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núja a naplóíró fiúra, majd a falu kö-
zelében élô csavargó lányra, a fiú sze-
relmére terelôdik. A tanár a tárgyaló-
teremben, tanúként vallja be (bár
semmi sem kényszeríti erre), hogy ô
olvasta el titokban tanítványa napló-
ját, akaratlanul elmérgesítve ezzel az
alig lappangó konfliktust a naplóíró
és a meggyilkolt diák között. A törté-
netben egyre inkább elôtérbe kerül
egy gazdag családból származó fiú,
aki az osztályban is, a táborban is
semlegesnek tûnt, de a tanár mindvé-
gig érzékeli gyûlöletének jeleit. A fiú
fölakasztja magát, és búcsúlevelében
bevallja, hogy ô követte el a gyilkossá-
got, lényegében puszta kíváncsiság-
ból: milyen az, amikor egy ember
meghal? A tanár végül elmegy Afri-
kába, a négerek közé tanítónak (ne-
künk persze eszünkbe jut, mit írt Jó-
zsef Attila Thomas Mannról: „fehérek
közt egy európai”). Egyik tanítványa,
akit megrendít, hogy a tanáruk még
képes az igazmondásra, búcsúzóul
beavatja: néhányan az osztályból
tisztelik ôt azért, amit a négerekrôl
mondott, és alakítottak egy kis klu-
bot. Összejárnak – és gondolkodnak.
Az igazságról és az igazságosságról.
A színpadi verzióban az elôadás végén
a fiúk röplapokat szórnak. Ez a pro-
dukció egyetlen didaktikus eleme. Kár,
hogy épp egy ilyen hangsúlyos helyen.

A díszlet széltében osztja ketté a
nagytermet. Mintha egy szélesvásznú
filmet látnánk, de osztott képernyôn.
A látvány: öt, redônyökkel zárható
cella. A cellák két és fél-három méter
szélesek. Itt ülnek majd a diákok, itt
van a tanár albérleti szobája, az egyik
cellában az a pianínó, amelyen a tanár
egyetlen barátja, egy bárzongorista
játszik (a színész természetesen maga
zongorázik). 

Az elôadás fô jellemzôje a lehetô
legteljesebb elidegenítés. A tanár
belsô monológjait nem a tanárt játszó
színésztôl, hanem egy férfiruhába öl-
töztetett színésznôtôl halljuk. A sze-
replôk gyakran beszélnek mikro-
fonba, ami leválasztja a színészt saját
hangjáról. És végül: baloldalt elöl egy-
személyes zajbrigád ül (szintén kora-
beli öltözetben). Minden zajt ô állít
elô, mikrofon segítségével felerôsítve.
Vizet tölt, halljuk a csobogást. Ha nôk
mennek át a színen, a zajmûvész az
egyik lábával, ha férfiak, a másik lábá-
val ad hangot (kétféle cipô van rajta).
Ez az eszköz egy pillanatra sem enge-
di, hogy túlságosan beleéljük magun-

kat a rendkívül atmoszferikusan megjelenített világba. Egyszerre vagyunk kint
és bent. 

A német színházaknak az a bosszantó szokása, hogy szereposztás helyett a
színlapon gyakran csak névsorokat közölnek, megakadályoz abban, hogy név
szerint értékeljem a színészek remek egyéni teljesítményét. Itt is ugyanaz volt
látható, mint minden produkcióban: nagyon kidolgozott, szinte gesztuson-
ként megcsinált játék (a magyar színészek ennél lényegesen puhábban, pontat-
lanabbul játszanak), a hangsúlyok, a mondatdallam úgyszólván zenei alapos-
ságú alkalmazása, takarékos és kifejezô mozgáskultúra. Elôfordult, hogy rap-
ben beszéltek, természetesen hibátlanul.

Nem átütôen nagy, de tiszteletreméltóan komoly és alapos elôadás. A német
szélsôjobb közelmúltbeli elôretörése fájdalmasan aktuálissá teszi a történetet.

•

A valószínûleg egyszemélyes Theater OZELOT Berlinbôl a Jumping Mouse
(Az ugráló egér) címû, hét éven felülieknek ajánlott produkcióval jött, amelyet
Hyemeyohts Storm története alapján írt és játszott Ulrike Monecke.

Ez volt a négy gyerekprodukció egyike. A legegyszerûbb és a legszebb. Egyet-
len színésznô egy kis térben. Egyszerû, mítoszba hajló mese egy egérrôl, aki kí-
váncsi volt, akinek kérdései voltak, és aki végül sassá változott. A színésznô
egyetlen eszköze néhány kupacnyi homok. Mintha egy játszótéren volnánk.
Minket, magyarokat ebben a mûfajban ugyan elkényeztetett Czakó Ferenc az ô
homok-animációival (a Kolibri Színházban), de azért így is elmondhatom: na-
gyon szépet, mélyet, megrázót láttam. A színésznô erôs egyénisége, az egyszerû
eszközök, az intim tér olyan erôteljes színházélményt nyújtottak, amilyenre

minden gyereknek és felnôttnek szüksége van idônként. Együtt voltunk, egy
szép, a kíváncsiságról és a bátorságról szóló mesét hallgattunk, ott állt velünk
szemben valaki, és nem használt trükköket – csak varázsolt.

•

A flensburgi Theaterwerkstatt Pilkentafel Franz Kafka Az átváltozás címû el-
beszélésének adaptációját mutatta be, Elisabeth Bohde rendezésében, tizen-
négy éven felülieknek. Ez az elôadás volt az egyik kedvencem. Pedig nagyon fél-
tem tôle. Utálok szorongani. Amit ebben a történetben szeretek – nevezetesen
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Az átváltozás (Theaterwerkstatt Pilkentafel, Flensburg)
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a kispolgári család Kosztolányi novelláira emlékeztetô, atmoszferikus ábrázo-
lását –, azt egy kétszereplôs feldolgozás nem látszott ígérni.

Aztán a rendezô és két elképesztô, mindentudó színésze, Uwe Schade és
Torsten Schütte minden félelmemre rácáfoltak. Hogy melyikük játszotta Gre-
gor Samsát, ezt – a már említett okból – ismét csak nem tudom megmondani. 

Bementünk egy 5 x 5 méteres, teljesen zárt térbe. Körülbelül ötvenen. Körben
fekete falak, a falakon, ha jól számoltam, tizennyolc rézkilincses fekete ajtó. Az
ajtókon késôbb kis kémlelôablakok nyílnak, de ezek elôször nem tûntek fel.
Mint ahogy azt sem tudhattam, hogyan jelenik meg majd mégis Gregor Samsa
családja: az ajtónyílások némelyikébe illesztett harmonikán (lásd csuklós bu-
szok). Az apa, az anya és a húg fekete-fehér fotója a harmonikákra volt appli-
kálva. Késôbb Kafka is megjelent egy nagyméretû fényképen az egyik ajtón –
annak pedig meg lehetett pörgetni a középsô paneljét.

Eleinte mintha hangjátékot hallottunk volna. (Németországban sokkal nép-
szerûbb mûfaj, mint nálunk valaha is volt.) A színészek a falakon kívül beszél-
tek, mi pedig ültünk összezsúfolódva a szép és nyomasztó fekete térben, a ren-
geteg rézkilincs között. Az egyik ajtó nyílásában megjelentek a bogárrá válto-
zott Gregor Samsa csápjai. Késôbb a család az ajtók harmonikáin. Végül a két
színész is. Egyikük végig csellón játszott, pontosabban improvizált – a jelek
szerint nem elég, hogy remek színész, és hogy kitûnôen játszik a hangszerén,
de még zeneszerzôre sincs szüksége. Másikuk, a Gregor Samsát játszó színész
a szó legszorosabb értelmében falra mászott mint bogár. Tökéletes akrobata-
mutatványai közben éppolyan jól játszott, és éppolyan érthetôen és kifejezôen
beszélt, mint kollégája, aki egyidejûleg zenélt, és adta elô az elbeszélés narratív
részeit. Könnyed eleganciájukba még az is belefért, hogy egyszer összevessze-
nek, mert túl hangos volt a cselló. 

Amikor a család Gregor Samsát etette, a kémlelônyílásokon bádogtálkák rö-
pültek be a színpadra. Volt, hogy mindkét színész eltûnt a színrôl, ismét csak
kintrôl hallottuk ôket – és közben egész kis pingponglabdazápor árasztotta el
a nézôteret. Amikor a történet végén Gregor Samsa, a bogár nyomorultul el-
pusztul, és a család megkönnyebbül, az elbeszélés zárójelenetét, az utcai sétát
három kis papírmaséfigurával játszotta el a Gregor Samsát alakító színész. Eze-
ken a kis figurákon is ott láthattuk felkasírozva az apa, az anya és a húg fekete-
fehér fotóját.

Miközben nézôként Samsával együtt átéltük ezt a rémálmot, a színházi esz-
közök meghökkentô gazdagsága felszabadítóan és örömtelien hatott. Valódi

katarzis, egy nagy író, egy fantázia-
gazdag rendezô és két remek színész
jóvoltából.

•

A wiesbadeni Junges Staatstheater
(Der perfekte Ton – A tökéletes hang)
Francisco Moura rendezô Mauricio
Kagel zenéjére készített ZeneTárgy-
Színházát (MusikObjektTheater) hoz-
ta el. Az elôadást négy éven felüliek-
nek ajánlották.

Álomszínház. Egy nagy kortárs
zeneszerzô – az Argentínában szüle-
tett, Kölnben élô Mauricio Kagel –
zenéje szól egy és negyed órán keresz-
tül, varázslatos látványok tárulnak
elénk, és tele van a nézôtér iskolások-
kal. És ez a könnyedség! Nem tipiku-
san német tulajdonság. De hát már a
Kafka-produkcióban is a könnyedsé-
get és az eleganciát csodáltam. Most
mondjam azt egy német elôadásra,
hogy franciásan könnyed? 

A színpadon három muzsikus (zon-
gora, hegedû, cselló) és két clown.
Mindenki a múlt század közepének
amerikai gengszterfilmvilágát idézô
szürke öltönyben és kalapban. Szöveg
nincs. (Talán volt egy-két funkcioná-
lis megszólalás, de nem jellemzô.)
Végig szól a finom, elegáns, néha meg-
lepô, érdekes modern kamarazene.
A muzsikusok egy-egy mozgatható
dobogón. Nem látszik, hogy zavarná
ôket, amikor a két clown a színpad
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A tökéletes hang (Junges Staatstheater, Wiesbaden)



átrendezése közben ide-oda tologatja ezeket a dobogókat.
A két clown behoz valamiféle ládákat. Elôbb egy olyat,

amely egy régi rádióra emlékeztet. Azután egy másikat, az
mintha egy kis üres utazóláda volna. Vacakolnak velük,
beléjük bújnak, berendezik ôket páncélszekrénynek és bu-
dinak, rendkívül kedvesen ügyetlenkednek és hülyésked-
nek. Végül a sokféle furcsa dobozból szinte pillanatok alatt
összeállítanak egy pianínót.

Azután egyikük eltûnt az egyik díszletelem, egy mindad-
dig halvány téglaszínûnek látszó fal mögött. Ekkor kide-
rült, hogy a fal színe csak világítás kérdése. Egyszer csak
fehérré változott, és megjelent rajta az eltûnt clown élet-
nagyságban – ahogyan egy videokamera látta ôt. Késôbb
elôhoztak egy szobrot (egy fejet), amely talán a zeneszerzô
portréja volt. Egyikük erre irányította a videokamerát, és a
portré képét a másik arcára vetítette. Így a szobor megele-
venedett, a színész pedig megszobrult. Partnere késôbb
szétgyúrta a portrét, amelyrôl így kiderült, hogy agyagból
van, és ez a gyûrött fej vetült a másik clown feje helyére.

És így bolondoztak, jókedvûen és kedvesen, amíg csak el
nem múlt alóluk a zene. Mi nézôk pedig, köztünk a sok-sok
fiatal, pompásan éreztük magunkat.

•

A müncheni SchauBurg a Benzin címû produkcióval vett
részt a találkozón. Nincs írója, létrehozói Andreas Denk és
az együttes. Tizennégy éven felülieknek ajánlották a nagy-
teremben játszott, nagyvonalú elôadást. Azt hiszem, ez
volt a legjobb. Öt színész: egy fiatal nô, három fiatalember,
egy középkorú férfi. A négy fiatal egy autószerelô mûhely
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alkalmazottait, a középkorú férfi a fônököt játszotta. Szö-
veg alig volt – egy-két rövid dialóg és egy rövid monológ.
A történet nagyon egyszerû – néhány nap eseményei a
mûhelyben. A lány az egyik fiú szerelme, azután átpártol
egy másikhoz. A végén pedig a fônök mindannyiukat elbo-
csátja – valószínûleg bezárja a mûhelyt.

Na de ahogy ezt megcsinálták! Egyetlen munkafolyama-
tot sem láttunk a maga valójában, minden stilizált volt, a
folyamatok részben tánccá változtak, részben zsonglôrmu-
tatványokká, részben percussion-játékká a különbözô autó-
alkatrészeken. Minden mozgásba lendült a színpadon, vé-
gig szólt valamilyen zene – hol a mûhelyben található rá-
dióból, hol az alkatrészeken keltett zajból komponálva, hol
pedig azért, mert a négy fiatal felkapott egy-egy pozant, és
azon játszott. Merthogy ezt is tudták – német színészek,
ha azt mondják nekik, ma pozanon kell játszani, akkor ma
pozanon játszanak.

A sok zörgés, koppanás, csattanás között a rendezônek a
lírára is jutott ideje és ereje. Minden reggel a lány érkezett
elsônek (Tamara Hoerschelmann játszotta, aki nagyon
szép, de a színpadon még szebbnek látszik, szóval remek
színésznô), kinyitotta az öltözôszekrény ajtaját – és a
szekrénybôl fújt a szél, fújta a lány gyönyörû hosszú haját.
A többiek is mind nagyon jó színészek, de engem legjob-
ban Hussam Nimr nyûgözött le, egyszerû, erôteljes moz-
dulataival, pompás humorával (az övé volt az elôadás
egyetlen rövid kis monológja), pontosságával és muzikali-
tásával. 

A Benzinben alig volt szöveg, mégis, mintha Arnold Wes-
ker A konyhája hatott volna rá. De azt is odaírhatták volna al-
címnek: Brecht szöveg nélkül.

Benzin (SchauBurg, München)


