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Halász Tamás

Bakfis Jeanne d’Arc
H E Y  G I R L !
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iabolikus rendetlenség, enyé- 
szô, hámló, rozsdásodó,

rom jaikban szagló, fülledt terek,
riasztó, tragikus nagyság, a szürre-
alizmus zsigeri logikája – ilyen
emlék- és élményfoszlányok ka -
varognak bennem a most Magyar -
országon (a színlap szerint) ne-
gyedszer járt Societas Raffaello
San zio általam látott két elô adá -
sáról. Romeo Castellucci bô ne-
gyedszázada alapított cesenai tár-
sulata 1998-ban a Shakespeare 
és római történetírók munkái nyo -
mán létrehozott Giulio Cesarét, két
évvel késôbb a Louis-Fer di nand
Céline Utazás az éjszaka mélyére
címû regényét feldolgozó elô adá -
sát hozta el a Mûcsarnokba, illetve
a Trafóba. 

A Hey Girl! nem csupán letisz -
tult ságával, puritanizmusával, esz -
szenciális és talányos szimboliz-
musával lepett meg. A riasztó(vá
tett) alakokat és létformákat, a még
éppen hogy elevent teátrumi tab-
lókba, bizarr keretbe foglaló Cas -
tellucci, aki mozdulni alig képes,
hájas testeket vagy anorrexiás em-
berroncsokat, gégemetszett szí-
nészt állított színpadára, most a
mai élettel, a felnôttlét kapujában
ácsorgó hús-vér kamaszokkal, az ô
hártyavékonyan takart, lávaként
fortyogó, mind sérülékenyebb lel-
kületükkel, életérzésükkel fog lal -
kozik. Természetesen a maga meg-
hökkentô, szé les asszociációs teret
megmozgató kíméletlen módján. 

Castellucci színháza az éppen
csak elviselhetôt elegyíti az igézôen
vonzóval, az okos, soha nem látott
látványossággal. Játékosainak teste
mindenféle szerkezetekkel, beren-
dezésekkel olvad össze: hang és fi-
zikum deformitásai mutatkoznak
meg alkotásaiban, de sohasem
mint egy mutatványossátor riasztó

látványosságai. Castellucci empátiája, bujkáló hu -
ma nizmusa, okos kíváncsisága ezt soha nem en-
gedné meg. Nála az emberlét perifériáján élôk közé

magától értetôdôen kerül be egy gyönyörû ló (Utazás az éjszaka mélyére),
Brutusa héliumgázzal megfeszített hangszálakkal, sipítva szónokol
(Giulio Cesare).

A most Budapestre elhozott alkotás voltaképp monodráma, melynek
cselekményét egy szokatlan kép, személyes élmény ihlette – tudható meg
a tájékoztatóból: egy buszmegállóban rengeteg iskolás lány várakozik, te-
kintetük azonos irányba szegezve. Moz du lat lan állnak, nem szólnak egy-
máshoz, mint megannyi szo boralak összezsúfolva egy talpalatnyi te -
rületen. Káprázatos képpel kezdôdik a cesenaiak elôadása. A szín pad bal
szélén sokáig azonosíthatatlan képzôdmény tûnik fel a gyér neonfényben.
Hosszú asztallap, rajta kocsonyásan remegô, ruganyos héjak-fodrok, a
frissen szétfejtett hús tehetetlen darabjai, melyek finoman meg-megmoc-
canva mégis elevenséget mutatnak. Hogy egyetlen embert, egyáltalán em-
bert látunk-e, sokáig nem is világos. Az asztallapról olvasztott cukormasz-
szához hasonló, sûrû krém csorog le a földre, nagy, zsíros cafatokban.
A halmaz – mint kibogarászom – meztelen nôi testrôl készült ruganyos
gumiöntvények kazla, amely lassan szétnyílik, s egy fiatal lány kel ki belô-
le. Nem éppen Venus születik. A törékeny, kamaszos forma lány (Silvia
Costa) földönkívüliként vettetik bele a hatalmas, kongó, szinte teljesen
üres térbe. A színi történések az ô életkori kiszolgáltatottságát, felnôttlét-
be lököttségét, világbavetettsége rémületét mutatják. Jeanne d’Arcnak lát-
szik – ezt az asszociációt nem csupán a térben, két példányban is megje-
lenô, hatalmas, ezüstösen csillogó pallos erôsíti. Monodrámai küzdelme a
láthatatlannal – vagy ha mégis láthatóval, akkor szinte alig értelmezhetô-
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vel, ezáltal zavarba ejtôvel – drámai, szorongató és le nyû gözô. A szôke
lány magányosan zokog a színpadon; a paravánhoz húzódva késôbb kerek
tükröt tart maga elé, melybe fénynyaláb vetül, s pattan onnan tovább.
Késôbb a hatalmas pallost fekteti a színpadra. A szablyát elektromosan iz-
zítják fel: a figura a Chanel No. 5 jellegzetes üvegébôl löttyint pengéjére.
Sercegve olvadó rúzst önt a forró acélhoz. Négyrét hajtott lepedôt fektet rá.
A levegô keserû füsttel telik meg. Silvia Costa felemeli a leplet, széthajtja,
és hátára kanyarítja: az izzó fém a hajtogatott anyagba máltai keresztre ha-
sonlító rajzolatot égetett. A figura kezében ott a hatalmas fegyver: a ka-
masz lány pillanatokra fantáziái hadvezére (az elôadásban különbözô tör-
ténelmi korok heroikus, hírhedt vagy mártíriumot szenvedett nôalakjai-
nak nevével is találkozunk: Messalináéval, Mária Antoinette-ével, Stuart
Máriáéval s másokéval). 

A megaláztatás képeiben a színpad mélyérôl, gomolygó füstbôl fiúk csa-
pata lép elô – arctalan massza –, kezükben párna. Tömeges erôszak stili-
zált képét látni: a lány tucatnyi fiú gyûrûjében, kik a párnákkal ôt s a föl-
det ütik. A falka, rajtaütése végén, szoros falanszterbe zár össze. Mögülük
nôi sírás hallatszik: Silvia egy fura teremtményt hoz elô a lassan kihátráló
fiúfal mögül – a nôalak fején az ô vonásait, szôke fürtjeit precízen megje-
lenítô, ám kétszeres életnagyságú álarc-álfej. E síró játék, helyettes én telt
idomú fekete színésznô (Sonia Beltran Napoles), ki hamarosan leteszi a
maszkot, s megmutatja saját arcát is. 

A két szereplônek – rövid idôre – társa akad: cilinderes, pelerines úr, aki
mintha egy Dickens-regénybôl lépett volna elô. A férfi megbilincseli a le-
vetkôztetett fekete nôt, aki szénakazalba hanyatlik. Silvia tükörszerûen
csillogó ezüstmasszával keni be társa mahagóni idomait. Napoles mint
egy higanyszobor, csillogva, kezében a pallossal indul meg a színpadon. 

A jelenetek, események hatásos rendetlenségben (divatos szó: káosz-dra-
maturgia – itt, mifelénk, utolsó pillanatban összegányolt, félkész attrakci-
ók kapcsán szokás emlegetni), szinte véletlenszerûen követik egymást.
Hogy a lány ellen elkövetett tömeges erôszak vagy két hatalmas, a Trafó fô-
falainak magasába erôsített, világító doboz mûködésbe lépése volt-e elôbb,
nem is tudom felidézni. A fülsértô iparikürt-zúgással kísért dobozvillogás
a társadalmi rend szabályainak parodisztikus megjelenítése. Talán. Az
egyik idomon hatalmas L, a másikon R betû (left – bal, right – jobb); a neon -

ikonok egyre gyorsabb tempóban
váltakozva gyulladnak fel. A lány ide-
oda rohangál köztük a mélyben.

Castellucci talányos, tiszta formá-
kat alkalmaz, önmagukban álló, ar-
tisztikus kunsztokat – ipari pro-
duktumok költészete ez. Hirtelen
három, a magasból leeresztett
üvegkorong robban szét, távirányí-
tással, apró szilánkokra. A játék vé-
gén fehéren izzó lézernyaláb szalad
a színpadon, majd megállapodik a
lány arcán. Mindeközben a Romeo
és Júlia erkélyjelenetének szerel-
mes szavai olvashatók kivetítve,
ma gyarul; ezt megelôzôen angol
„közszavak”, kulcsszavak dadaista
torlódása vibrál a játékteret hátulról
záró falidomra projektálva. 

High-tech pokol, az értelmez he -
tet len, értelmetlen szenvedés fe -
szes re szerkesztett képei egy amúgy
olykor ellaposodni látszó elôadás-
ban. A felmerülô képek (kivált a
nyitó kép) ereje lehengerlô, szava-
tosságuk, kitarthatóságuk változó.
Talányos, a nézôi lélekben a mély-
ségig hatoló színház Castelluccié,
aki a Cese ná ban élô magyar szob-
rász, Zimmermann István szemé-
lyében rendkívüli állandó alkotó-
társra lelt. Scott Gibson lenyûgözô
hangvilága szintén egyedülálló
kom  ponense a szakrális erejû,
meg rendítô elôadásnak. 
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Rádai Andrea

Magyar vagyok, turista
E M L É K M Û  A  J E L E N N E K  

legtöbb színházi elôadás, még a legjobbak is, olyan térben ját-
szódnak, amelyhez nincs sok közünk. Amint belépünk a színház

épületébe, meghatározott forgatókönyv szerint kezdünk el viselkedni, a
nézôtér – jellegzetes sza gával és berendezésével – Thalia fenségét hirdeti,
s a színpad a nézô számára olyan szentély marad, melybe nemigen léphet
be. Az egyéb helyszíneken, például elhagyott gyárépületben vagy hangár-
ban bemutatott elôadások a kôszínházból nézve valóban izgalmasak, de
valószínûleg csak a gyári munkás vagy a repülôgép-szerelô érzi át igazán
a hely szellemét. Ez persze nem baj, kétségtelen viszont, hogy különleges
élményt nyújt egy olyan elôadás, mely közterületeket próbál belakni –
utcákat, ahol nap nap után megfordulunk, és amelyek át vannak itatva

a történelmi emlékezettel. A Space
társulat Emlékmû a jelennek címû
„installációja és köztéri hangjáté-
ka” a Tûzoltó utcához és környéké-
hez való viszonyunkat aknázza ki,
és alakítja át gyökeresen. Úgy is
mondhatnám, egysze rûb ben, hogy
az elôadás mindig eszembe jut, ha
arra járok.    

Az amszterdami Space társulat
(a holland Luc van de Loo és a ma-
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