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Nem véletlenül láttam két elô-
adást is a Barbicanben. Ami -
kor el kellett döntenem, hogy a
rendelkezésemre álló három
estét hogyan tudom a legjob-
ban kihasználni, elsô dolgom
az volt, hogy megnézzem, mit
adnak ott. Ez a fenn állásának
huszonötödik évfordulóját ün-
neplô fantasztikus intézmény
ma is például szol gálhat min-
den nagyvárosi kulturális köz-
pont számára. Itt, az egykori
erôd területén található hatal-
mas, csöndes lakónegyed köze-
pére épített Bar bi can Centre-
ben van nagyszínház, stúdió-
színház, mozi, hangverseny- és kiállítóterem. 

A koncertterem programszerkesztési elvei nagyon
hasonlítanak a MûPáéra, de a színházi mûsor nagy-
ságrendekkel érdekesebb, színesebb, mint a Fesztivál
Színházé. Általában néhány hétig játszanak egy-egy
produkciót, de azon belül repertoárrendszerben, tehát
három hét alatt, mondjuk, tíz-tizenkét alkalommal lát-
ható. Mindig befogadott elôadások, de elôfordul, hogy
a London városa által fenntartott Barbican támogatá-
sával jönnek létre. Itt is vanak minifesztiválok, tavasz-
szal például a bite, ennek keretében láttam a nagyszín-
házban egy indiai társulat elôadását, a stúdiószínház-
ban pedig egy kanadai marionettprodukciót.

A manipuri Chorus Repertory Theatre Nine Hills One
Valley (Kilenc domb egy völgy) címû estéje látványos
elôadás és semmi több. Sôt, inkább kevesebb. Ha nem
vetítenék ki a darab szövegét, az volna az érzésünk, va-
lamilyen régi, szép mítosz korrekt elôadását látjuk.
Csakhogy sajnos kivetítik. A szöveg, amelyet a rende-
zô-koreográfus Ratan Thiyam maga követett el, ponto-

san olyan, mint a leg-
gyengébb polbeatdaloké
a hatvanas években.

Üres általánosságok tömege. Sehol egy karakter, sehol
egy valódi jelenet. Rítus rítus hátán.

Ami az elôadásból mégis emlékezetes, az néhány
szép vízió. Felejthetetlen például, ahogyan négy fiatal
színész egy helyben fut egy soha el nem ért cél felé –
alattuk a földön azok a gyékényszônyegek, amelyeket a
rendezô végig szinte egyedüli díszletelemként hasz-
nál. Az egyes szônyegek végén egy-egy nô – az anyák
– várja a négy fiatalembert. Ott vannak egymástól kar-
nyújtásnyi távolságra, mégis elérhetetlenek egymás
számára. Ez gyönyörû volt.

Akárcsak az, amikor kilenc, egy-egy táncosnô által
felemelt gyékényszônyeg a kilenc hegyet, a köztük lévô
tér az egyetlen völgyet ábrázolta. 

Ratan Thiyam láthatóan azok közé a koreográfus-
rendezôk közé tartozik, akik azt hiszik, nagy formátu-
mú vizuális tehetségük mindenre elég, és úgy gondol-

Fábri Péter

India Londonban
z egykori gyarmatbirodalom nem szakadt el a múltjától – az általam látott három elôadás közül egyet egy
indiai társulat hozott az angol fôvárosba, egy másiknak pedig (Philip Glass operájának) 

a témája indiai. 

Kilenc domb egy völgy 
(Chorus Repertory Theatre) 
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ják, az egész világtörténelmet el kell magyarázniuk ne-
künk. És így lesz egy nagy lehetôségeket rejtô produk-
cióból félig dilettáns, felejtésre ítélt elôadás.

Tanulságos volt, hogy a nagyszerû színházteremben
hogyan viselkedett a londoni multikulti közönség. Lá -
buk az elôttük lévô széken, sör a kézben, étel az ölük-
ben. Ugyanezt láttam késôbb a Coliseum Theatre-ben
is. Ahol ma már ráírják a tájékoztatóra, hogy a nézô-
térre ételt-italt bevinni tilos. A metróban ki van írva,
hogy cipônket az ülésre helyezni illetlenség. Mindez
hiába. A közönség el van rontva, és attól tartok, hama-
rosan az ebbôl a szempontból még meglepôen civili-
zált Magyarországon is gondolkodnunk kell majd a
kellôen hatékony színházi feliratokon.

A kanadai Ronnie Burkett egyszemélyes marionett-
színház a Barbican kb. százszemélyes kis stúdiószín-

házában, a Pitben nagyszerû volt.
Burkett maga készíti a díszletet és
a bábokat (kb. négy-öt méter széles

a színpad), maga írja és maga adja elô darabjait. 
Indiai kollégájával ellentétben Burkett tud írni, sôt,

remek drámaíró. A 10 Days on Earth (10 nap a földön)
címû szomorú kis történet egy magányos fiatalember-
rôl szól, aki öreg édesanyjával él együtt, és tíz napon át
nem veszi észre, hogy az anyja meghalt. E tíz nap so-
rán kis jelenetekben felidézôdik a gyerekkora és egész
addigi élete. 

Ez így elmondva nem ígér valami sokat, bár maga a
darab is nagyon emberséges. De Burkett nemcsak
szenvedô hôseit szeretô író, hanem tüneményes hu-
morú elôadó is, aki hihetetlen sokoldalúsággal játssza
el az összes – sok – szereplôt a legkülönbözôbb hango -
kon. És közben finoman, érzékenyen mozgatja a ma-
rionettfigurákat. A (felnôtt) közönség jobbra-balra dôl,
szurkol, együtt érez.

A történet külön szépsége, hogy a fôszereplô gyer-
meki álomvilága is megjelenik. Mivel az anya „Ho -
neydognak” becézi a fiát, egyszer csak látunk egy ked-
ves kiskutyát, aki ráül egy tojásra, kikelt egy kiscsirkét,
és elszáll egy revütáncosnôként érkezô – és léghajóvá
átalakuló – vadlibával. Az állatok jelenetsora váltakozik
a szinte hiperrealista módon megjelenített emberi je-
lenetsorral. És mindez egy mûbútorasztalosokat meg-
szégyenítôen kidolgozott, tömör fából épült díszletben
(amely minden valószínûség szerint szintén Ronie
Burkett munkája, bár errôl nem szólt a mûsorfüzet).

Philip Glass Satyagraha címû operájának az English
National Opera által a Coliseum Theatre-ben bemuta-
tott hihetetlenül szép elôadásáról a The Times kritiku-
sa tömören így ír: „Akrobaták és bábjátékosok hal-
moznak csodát csodára. Tele a színpad újságpapírral:
mindenütt újságok zizegnek, miközben a lapokat ol-
vassák, majd szinte észrevétlenül, hatalmas papírmasé
figurákká alakítják, és lesznek belôlük istenek, állatok
és politikusok.” 

Részletesebben: olyat már sokat láttunk, hogy egy vi-
szonylag jól megírt történetet egy rendezô lilán adott
elô – kitalált mindenfélét, hogy érdekessé tegye saját
magát. Itt az ellenkezôje történik. Az 1980-ban szüle-
tett mû, amelynek zenéje a legszebb repetitív zene,
amelyet valaha hallottam (és amelybôl részletek hall-
gathatók az English National Opera weboldalán:
http://www.eno.org/satyagraha/home.html), rendkívül
elvont. Szövege teljes egészében a Bhagavad-gítából
vett részletekbôl áll, bár a szerzô olyan címeket ad az
egyes jeleneteknek, mintha azokban valódi történés
zajlana. A szövegkönyvet elolvasva azonban kiderül,
hogy csak egy nagyon vázlatos történetrôl van szó És
ez három felvonáson át így megy. A darab arról szól,
hogy a fiatal Gandhi ráébred a feladatára: fel kell sza-
badítania India népét. A mû finoman utal a reinkar-
náció tanára is, amikor az elsô részben Tolsztoj, a har-
madikban Martin Luther King is megjelenik mint
Gandhi eszméinek elôdje, illetve utódja. Ebbôl a rend-
kívül nehéz anyagból készített az egyre sikeresebb,
Improbable nevû színházi együttes két alkotója, a ren-
dezô Phelim McDermott és a díszlettervezô-társrende-
zô Julian Crouch egy majdhogynem szórakoztató,
min denesetre varázslatosan látványos elôadást. Még
az angol nyelvû feliratok is bele vannak komponálva a
látványba. A színpadot hátul félkörívben lezáró fal
néha különbözô pontjain ablakszerûen megnyílik, és
ilyenkor hol egy ember, hol egy állat, hol valamilyen
különös szörny tûnik fel az ablakban. Végig visszafo-
gott, derb színek jellemzik a látványt, de ezt a látszóla-
gos szürkeséget folyton oldja a szereplôk világítóan
fehér ruhája és az újságpapírokból váratlanul titokza-
tosan kialakuló óriásbábok. A repetitív zene pedig tö -
kéletesen illik mindahhoz, amit Indiáról gondolunk.
Az egész este egyetlen hatalmas meditatív varázslat.

Külön élmény maga a tény, hogy a legalább három -
ezer nézôt befogadó színház zsúfolásig tele volt, és a
produkció hatalmas, tomboló sikert aratott. Kortárs
opera-elôadáson ilyesmit még soha nem láttam. Ép-
pen ideje, hogy végre itthon se csak felvételrôl ismer-
kedjünk John Adams és Philip Glass operáival. 

10 nap a földön 
(Ronnie Burkett) 
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