
V I L Á G S Z Í N H Á Z

542 0 0 7 .  a u g u s z t u s X L .  é v f o l y a m  8 .

– Legutóbb tavaly májusban járt Ma -
gyarországon, amikor a Need com pa -
nyval az Izabella szobáját adták elô
a Trafóban, most pedig a Szín mû vé -
szeti Egyetem meghívására érkezett
Budapestre, hogy háromnapos work-
shopot tartson a hallgatóknak. Múlt
alkalommal az elôadásról mesélt a
SZÍNHÁZ olvasóinak,* most viszont
a workshopjairól kérdezem, hiszen
több országban vezetett és vezet mû -
hely gyakorlatokat. Hogyan kezd el dol -
gozni egy csoportnyi idegen emberrel?

– A mostani budapesti workshop
nagyon rövid, három nap alatt csu-
pán rámutatni tudok bizonyos dol-
gokra. Inkább csak megosztom a
tapasztalataimat a résztvevôkkel,
kisebb gyakorlatokat végeztetek ve-
lük, hagyom, hogy történeteket ta-
láljanak ki. Végül elkezdek építkez-
ni abból az alapanyagból, amit ka-
pok. Ha ez az anyag túl gazdag, és
konkrét szituációk helyett pszicho-
lógiai szituációkra épül, a work-
shop „elszállhat”, olyankor nehe-
zebb rávenni a résztvevôket arra,
hogy megnyíljanak. Jobban szere-
tek „kicsiben” dolgozni. Azt kérem
ugyan a résztvevôktôl, hogy menje-
nek el a végletekig – de csak egy
pillanatra, aztán térjenek vissza a
konkrét helyzethez. Valójában a
szín padi jelenléten dolgozunk,
vagy is azt keressük, hogyan akadá-
lyozhatjuk meg, hogy a színész
dekoncentrálttá váljon olyankor,
amikor nem ô áll a színpadi cselek-
mény fókuszában. Ez nem könnyû
feladat, és ilyenkor a színészben
azonnal mûködni kezdenek a véde-
kezômechanizmusok.

– Egyszerre foglalkozik az egész
csoporttal, vagy párokban, kisebb tea-
mekben dolgoztatja a résztvevôket?

– A workshop során egyre na-
gyobb csoportokat alkotok belôlük,
ám csak a munka legvégén érke-
zünk el azokhoz a gyakorlatokhoz,
amelyekben mindenki részt vesz.
Elôfordul, hogy korábban eljutunk
ehhez a ponthoz, amennyiben a
résztvevôk különösen fogékonyak
a történetelemekkel folytatott játék-
ra és egymás reakcióira. 

– A történeteket minden esetben a
résztvevôk hozzák?

– Sokkal zártabb helyzetet idéz-
ne elô, ha én vetnék fel témákat, ha
én javasolnám azokat az elemeket,
amelyeket késôbb a munka során
felhasználok. A lényeg, hogy az
egyik résztvevô történetét valaki
más „felkapja”, és más nézôpont-
ból láttatja. Amikor hosszabb work -
shopot tartok, kezdetben ugyanez-
zel a módszerrel dolgozom, majd
az elemeket belehelyezem egy
shakespeare-i szituációba, és a ké-
sôbbiekben már egy Shakespeare-
darab elemeit követjük. 

– Minden esetben Shakespeare mû -
veit használja fel, vagy más klasszi-
kusokkal is dolgozik?

– Az esetek nagy részében Sha kes  -
peare-hez fordulok. 

– A mostani budapesti workshopon
milyen alapanyagot kapott?

– Egy évvel ezelôtt rendezôknek
tartottam workshopot Francia or -
szág  ban, és nagyon megdöbben-
tett, mennyire erôsen hatott a gon-
dolkodásukra a politika. Az itteni
csoport történetei összehasonlítha-
tatlanul személyesebbek, mégis
néha nagyon nehéz megérinteni
az ember lényegét, a színész lénye-
gét, a színész mögötti személyt.
Mindig az a legnehezebb feladat,
hogy meggyôzzem ôket: nem kell
mindenáron bizonyítaniuk elôt-
tem azt, hogy jó színészek. 

– Jól értettem, hogy rendezôknek is
tart workshopokat?

– Csak egyszer fordult elô, de na-
gyon nagy élményt jelentett szá-
momra a velük végzett munka,
mindenekelôtt azért, mert rendkí-
vül heterogén csoport volt. Részt
vettek benne rendezôk Litvániából,
Belgrádból, Tiranából, Budapestrôl,
New Yorkból, Franciaországból…

– Velük is színészi gyakorlatokat
végeztetett?

– Egyetlen mondatból kiindulva
kellett improvizálniuk, játszaniuk
kellett, döntéseket kellett hozniuk a
nagyon hosszú – akár két órán ke-
resztül tartó – improvizációk során.
Utána megjegyezték, hogy csak
most szembesültek azzal, mennyi-
re gyorsan kell gondolkodniuk a
színészeknek.

– Szükségesnek tartja, hogy a work -
shop lezárásaként létrejöjjön valami-
féle „egész”?

– Nem. A workshop célja nem az,
hogy a végén eredményt mutas-
sunk fel, hanem hogy a résztvevôk
másképp kezdjenek el gondolkodni
arról, ahogy dolgoznak. Nem elég
kilépni a színpadra, és elhinni ma-
gamról, hogy jó színész vagyok.
Hátrébb kell lépni egy lépéssel, és
el kell gondolkodni. A gondolko-
dásnak kell megjelennie a színpa-
don. Mindezt a résztvevôk majd két
hónap múlva fogják megérteni,
nem most. Hiszen egy másfajta re-
ferenciakészletet adok nekik, és
eze ket a referenciákat nagyon ne-
héz megérteni. Egyelôre valószí nû -
leg több kérdéssel távoznak, mint
amennyivel érkeztek. De ezeket a
kérdéseket már saját maguknak
kell feltenniük.

Furcsa új világ
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– A Needcompany elôadásaiban a
szó, a zene és a mozgás egyenrangú
alkotóelemként van jelen, a worksho-
pok kapcsán viszont eddig csak arról
beszéltünk, hogy történeteken, szöve-
geken dolgozik a résztvevôkkel. Ké -
pez heti a gyakorlatok alapját zene
vagy mozgás is?

– Ez a csoport összetételétôl függ.
A mostani csoportban csak két em-
ber foglalkozik tánccal, ezelôtt vi-
szont Toulouse-ban tartottam work -
shopot, ahol a résztvevôk többsége
táncos volt. Így természetesen ott a
workshop jellege is teljesen más
volt. Nincs egy zárt rendszerem,
ami bármilyen csoport esetében al-
kalmazható lenne. A tánc vagy a
zene beemelése mindenekelôtt azt
szolgálja, hogy egy másfajta ele-
met, egy másfajta energiát is hasz-
náljunk, hogy elérjük a – brechti
értelemben vett – elidegenítést. 

– Milyennek találja a mostani bu-
dapesti workshop résztvevôit?

– Hatalmas érdeklôdést érzek
bennük a különbözô munkamód-
szerek iránt. Hamar világossá vált
számomra, hogy az a fajta munka,
amelyet a Needcompanyban vég-
zünk, számukra szinte teljesen is-
meretlen. Vannak, akik látták az
Izabella szobáját, mégis egy furcsa
új világ nyílik meg elôttük. És az
elsô találkozás egy furcsa új világ-
gal sosem egyszerû.

– Hogyan ragadható meg ennek a
furcsa új világnak – vagyis a Need -
company munkájának – az alapja?

– Valójában ugyanúgy dolgo-
zunk, mint bármely más társulat –
leszámítva azt, hogy a döntéseket a
munka végsô fázisára hagyjuk.
Kezdettôl fogva adottak bizonyos
szöveg- és helyzetelemek, ame-
lyekkel hosszan játszunk, s ame-
lyek rengeteget változnak a próba-
idôszak során. Végül elérkezik az a
pillanat, amikor Jan [Jan Lauwers –
a Needcompany vezetôje] meghoz
egy döntést. Mivel semmi sincs
elô re meghatározva, csupán a pró-
bafolyamat legvégén kerül egyen-
súlyba mindaz, amin több héten
keresztül dolgoztunk – az állandó
kí sérletezés, amelyet az egyes jele-
netekkel folytattunk, hogy azok a
lehetô legôszintébbek legyenek.
Szerintem minden rendezô arra
vágyik, hogy így dolgozzon, ám eh-
hez hatalmas felelôsséget kell az

elôadóra ruháznia, az elôadónak
pedig el kell fogadnia ezt a felelôs-
séget. Ezt is mindig elmondom a
workshopok résztvevôinek. Nem
elég azt látni, hogyan oldok meg
egy feladatot, hanem azt is látni
kell, mi következik abból, ha úgy
oldom meg. És ha nem az követke-
zik belôle, amire számítottam, tel-
jesen átértelmezôdhet a megoldá-
som, tehát meg kell változtatnom.
Ez nem más, mint flexibilitás. És a
felelôsség vállalása.

– Az Izabella szobájában tizenöt
ember szerepelt, voltak közöttük tán-
cosok, énekesek, drámai színészek.
Mennyire alkotnak állandó társula-
tot a produkcióban részt vevô mûvé-
szek?

– Az elôadásban szereplô társu-
lat már több éve együtt dolgozik.
Nem olyan egyszerû a munkamód-
szerünk, hogy egy kívülálló azon-
nal funkcionálni tudjon a csoport-
ban. Ugyanakkor a csoport termé-
szetesen változik, hiszen
azt az irányt, amerre a
társulat halad, a benne
dolgozó emberek határoz-
zák meg. Amikor csatla-
koztam a Needcom pany -
hoz, az sok kal közelebb
állt a hagyományos szín-
házhoz, az akkor készí-
tett elôadások sokkal ha-
tározottabban támasz -
kod tak a szóra, a képre,
az ábrázolásra. Ké sôbb
egyre erôsebb befolyást
gyakorolt produkcióinkra
a tánc és a zene, s ennek
oka nyilvá nvalóan a cso-
portban dolgozó, a hoz-
zánk csatlakozó embe-
rekben keresendô. A Need company
élô organizmus, s talán ebben is
különbözik egy hagyományos tár-
sulattól. Jan külön dolgozik a tán-
cosokkal a koreográfiákon, velünk
pedig a színészeten, és mi csak a
legvégén tudjuk meg, hogyan fog-
nak összekapcsolódni a drámai és
a táncos jelenetek.

– A Needcompany elôtt hosszabb-
rövidebb ideig más társulatokban is
dolgozott. Mi köti a Needcom pa ny -
hoz immár tizenhárom éve?

– Többek között az, hogy renge-
teget utazunk, így nagyon sokféle
közönséghez eljuthatunk, és lát-
hatjuk, hogyan fogadják az elôadá-

sainkat máshol. Az is fontos szá-
momra, hogy a Needcompanyban
végzett munka mellett jut idôm
arra, hogy máshol is elvállaljak ki-
sebb szerepeket, például zenés
színházakban dolgozhassak – ze-
neszerzôkkel, zeneszerzôk mellett.
Vagyis lehetôségem van a folyama-
tos tanulásra.

– Mûvészileg miben nyújtott újat a
Needcompany a korábbi társulatok-
hoz képest?

– Mindenekelôtt a fizikalitás fel-
fedezésében. Nagyon szerettem a
Maatschappij Discordiával dolgoz-
ni, de ott minden a dramaturgiá-
ról, a gondolkodásról szólt. Egy
csoportnyi mûvész azért gyûlt ösz-
sze, hogy egy adott anyagon, egy
adott drámán keresztül reflektál-
jon arra, ami a világban történik.
A Jannal való munkának viszont
alapvetô összetevôje a fizikalitás.
Az ember tiszta fizikai jelenléte
szintén az elôadás elemét alkotja.

– Workshopjainak is részét képezi
e fizikalitás keresése, felfedezése?

– Természetesen. Gyakran lá-
tom a résztvevôk testén, hogy mást
tesznek, mint amit szeretnének.
Látni valakinek a csípôjén, hogy el-
indulna valamerre, mégis mozdu-
latlan marad. Mindig a testnek van
igaza, de az ész ellenôrzés alatt
tartja. És csakis gyakorlattal és ren-
geteg munkával érhetô el, hogy a
test „szóhoz jusson”.

Az interjút készítette:
Nánay Fanni
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