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„Ha van választásod, akkor végtelen választá-
sod van.
Ha nincs választásod, akkor egyetlen választá-
sod marad.”

(Balog)

„Kifejezetten azt kerestem, hogy az elôadást
nézve megteremtôdik-e bennem az érzet, hogy
amit látok, annak önmaga által létrehozott, sa-
ját belsô rendszere, nyelvezete van.”

(Goda Gábor)

A Szegeden július 16-tól 22-ig megtartott XIII.
Alternatív Színházi Szemle az elmúlt évek egyik leg-
jobb fesztiválja volt. Nemcsak azért, mert a válogató,
Goda Gábor a saját szempontjaihoz hû, egységesen
erôs versenyprogramot állított össze, és nemcsak
azért, mert a meghívott elôadások az alkotók saját bel-
sô nyelvkeresésének állomásaként külön-külön és
együtt is magas minôséget képviseltek, hanem mert a
produkciók – mint ahogyan azt a fesztivállal párhuza-
mosan zajló Thealter Szabad Színházak XVII. Nem -
zetközi Találkozójának atyja, Balog József a mûsorfü-
zet intrójában a (jó) színház alapvetô feltételeként
megfogalmazta – a választás, azaz a végtelen lehetôsé-
gek szabadságának jegyében a színházi mûködés élet-
revalóságát igazolták.

Összességében nézve az elôadásokat a mûfajhatárok
feszegetése, a különbözô színházi és kevésbé színházi
formák egymásba játszása, a mûfajteremtés, valamint
ezzel összefüggésben a nézôi szerepekkel való játék
jellemezte a leginkább – többször sétáltunk kép-
zômûvészeti igényességgel kialakított installációs te-
rekben, voltunk koncert-, majd performanszközönség,
végül ismeretlen ismerôsökként népesítettük be egy
gangos ház udvarát. A mûfajokkal való kísérletezés,
valamint a hagyományosnak tekintett nézôi szerepbôl
való kibillentés azonban egyetlen esetben sem jelen-
tett formai öncélúságot, hanem tartalmat szolgáló „sa-
ját belsô nyelvezetként” nyert érvényt.

A fesztivál versenyen kívüli nyitó elôadása az Artus
Sztélé címû produkciója volt. Goda Gábor ugyanis
nem csak mint válogató, hanem a „kiemelt meghívott”
státusában alkotóként is jelen volt a szemlén. A tervek
szerint a jövôben a fesztivál egy-egy meghívott köré
szervezôdik majd, aki ötleteivel és a találkozóra készí-
tett elôadásával teszi egyedivé és egyszerivé az ese-

ményt. Mivel az idén szerények voltak az anyagi kere-
tek, Goda társulata az elmúlt évadban bemutatott új
elôadásával képviseltette magát. A Sztélé talán emiatt
is vált inkább a program részévé, semmint elkülönült
volna tôle: egyrészt afféle mottóként elôre jelezte és hi-
telesítette a válogatási irányt és a mércét, másrészt –
mint ahogyan az a fesztiválok kontextusában az egy-
más után látott elôadásokkal történni szokott – dialó-
gusba is került velük.

A mûfaját „élô emlékmû-rekonstrukcióként” meg-
határozó elôadás összmûvészeti eszközökkel építi fel
különleges világát. Úgy idéz meg egy régmúlt kultú-
rát, mint ahogyan kôbe vagy könyvbe vésett jelek alap-
ján letapogatjuk vagy elképzeljük azt: nyomok mentén
haladva egyszerre emlékezik és (újra)teremt. Az elô-
adás nyelvének minden eleme (a mozgás, a tárgyak, a
színpadkép, a vetítés és a zene) hasonlóképpen jelként
mûködik: érzeteket és asszociációkat keltve teremti
meg a mögé látás lehetôségét. Ugyanis minden, amit
látunk és hallunk, hiányérzetével a teljesség rekonst-
ruálása felé irányítja a figyelmünket. A kör alakú szín-
padot például egy kôfal szeli ketté, ami mögötte van,
nem látjuk, ám a hátsó félkört pontosan érzékeljük.
Érthetô szöveg nem hangzik el, így a látottakra ha-
gyatkozunk, miközben a rituálét kísérô, a szeme elé
kötözött kôdarabokkal éppen a látás képességétôl meg-
fosztott zenész minden egyéb érzékszervére támasz-
kodva van jelen. Az önmagukban zárt jelenetek nem
egy történetet mesélnek, hanem történeteket sejtet-
nek, azáltal viszont, hogy kulturális toposzokkal (pél-
dául asztal, balta, kés, nyílvesszô) archetipikus helyze-
tekhez (például evés, párválasztás, halál) köthetô abszt-
rakciók, elôhívják saját ismereteinket. A nyomfejtés és
nyomhagyás elôrehaladó jelen idejében így egyszerre
van jelen múlt és jövô, idegen és ismerôs. A zárójele-
netben a játszók falra vetített árnyékával válik teljessé
a megépült emlékmû, ami a Sztélé önmagának emlé-
ket állító allegóriájaként értelmezhetô: az elmúlás, el-
feledettség ellenében a tevékeny alkotói életforma mel-
letti tanúbizonyságként.

Árvai György és a Természetes Vészek Kollektíva
Pre-Actio címû alkotásának a terrorizmus globális és
napi szintû problémájához kapcsolódó társadalombí-
rálata hasonló hitvallást sejtet. Noha a téma konkrétsá-
ga és ideológiai terheltsége miatt nehezebben érzékel-
hetô a párhuzam a világ igazságtalansága ellen lázadó
öngyilkos merénylô és a társadalom manipulációival
szemben a saját (teremtô)eszközeivel harcoló mûvész

Miklós Melánia

Ismeretlen ismerôsök
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között, az elôadás pontos és precíz rendszerében kó-
dolt az allegória. Az azonosítás lehetôségét a színházi
helyzet teremti meg: kiállítási térbe érkezünk, amely-
ben mi választhatjuk meg, hogy hová helyezkedünk,
és mire figyelünk. A tér négy sarkában objekteket lá-
tunk, áldozatok és/vagy terroristák személyes tárgyai-
val, ruháival; középen emelvény, oldalán kivetítôk és
órák; a földön újabb kivetítôk; elszórva áldozatok fény-
képei. A sötét, a füst és az erôs hanghatások a veszé-
lyeztetettség érzetét keltik, melyet egyszerre old és fo-
koz a vetített narráció: egy merénylô rituális felkészü-
lése a halálra. Az eredeti dokumentumok alapján
fik cionalizált filmes részeket a terrorizmushoz és a fo-
gyasztói társadalomhoz köthetô (videoinstallációk, fel-
iratok és hangjáték formájában megjelenô) médiaköz-
helyek váltogatják. Mindez azonban akkor válik szín-
házi szituációvá, amikor a térben valóban megjelenik
a fôszereplô. Haláltáncként eleveníti meg az utolsó pil-
lanatokat – varázslatának a robbantás jelenti a végét.
Ekkor ugyanis feloldódik a színházi helyzet, újra kiál-
lításon vagyunk: megváltoznak a fényviszonyok, lágy
zene szól, a kivetítôkön mécsesek lobognak. A koncept
az ismeretlenül ismerôs világ mementója, melynek
mindannyian áldozatai lehetünk.

A La Dance Company 2 solo 1 duetje a fesztivál egyik
olyan produkciója volt, amely a legszélsôségesebben
feszegette a mûfaji határokat. Az Ivo Dimcsev rendez-

FENT: Forte Piano (Andaxínház) 
Geltz Péter és Virág Melinda

LENT: Woyzeck-koncert (Fehér Ferenc és Papp Gergely) 
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te elôadást a performansz, a body art, a mozgásszín-
ház, a tánc, a kabaré és a cirkusz elemeibôl építkezô
pszichofizikai színházi kísérletként jellemezhetnénk a
leginkább. A variálható sorrendû mûsorszámok az
identitásvesztés egy-egy alaptípusát ábrázolják: bôrön-
döt húzó emlékezetvesztett (dolgozó) nôt, mûsorszá-
mot rögtönzô clownokat, önmagát eladni és definiálni
próbáló sztárt. A szituációs minidrámák a játszók sze -
mélyiségére és improvizációs képességeire épülnek.
A siker azon múlik, hogy ezekben az exponált szituá-
ciókban mennyire tudják feszegetni a karakter és ön-
maguk határait. A 2 solo 1 duet ezért nem feltétlenül a
mûfajt, inkább az elôadók kivételes kvalitásait igazolja.

Az Andaxínház Forte Piano címû elôadása irodalmi
szöveget ötvöz képzômûvészeti látványvilággal, élôze-
nével, mozgással. Ismét múzeumi
térben vagyunk, melynek két olda-
lán hatalmas festett vásznak elôtt
(vérfestmények à la Hermann
Nitsch) – akár egy panteon szobrai
– helyezkednek el a szereplôk.
Kosztolányi Nero, a véres költô címû
regényének hôseiként elevenednek
meg, azonban a közöttük lévô vi-
szonyok és történések a tér, illetve
a nézôk által alkotott fal átbeszélhe-
tetlensége miatt nagy részt azonosít-
hatatlanok. A han gos és halk, szö-
veges és nem szöveges részek vál-
takozása is csak rövid ideig
mû ködik figyelmünk hívószava-
ként – végül elveszítjük a mûvé-
szetfilozófiai kérdéseket boncolga-
tó szöveg fonalát, így az elôadás
csupán lenyûgözô vizualitásában
jelent maradandó élményt.

Irodalmi szöveg az alapja a TÁP
Színház Keresôk-elôadásának is.
Molnár Péter azonos címû novellá-
ja ismerôs, kortárs „budapesti me se” párkeresésrôl,
szorongásról, szerelemrôl; kultikus helyszínekkel, fi-
gurákkal, helyzetekkel. A történet önmagában kevésbé
izgalmas, mint az elmesélés módja. Az elôadás külön-
legessége ugyanis a narrációra való folyamatos reflek-
táltságban rejlik. A „mi most történetet mesélünk nek-
tek” helyzete a lehetô legváltozatosabb eszközökkel tu-
datosul – mûfaji határokra való tekintet nélkül. A játék
izgalmát éppen az adja, hogy a nem színházi mûfajok
(rádió, tévé, képregény, grafika, animáció, videó) a
színházzal hogyan találkoztathatók. Az egész elôadás
hanganyaga például rögzített rádiójáték, amelyre a
szereplôk (akik nem azonosak a hangjáték szereplôi-
vel) playbackelve játszanak. A mesélés alapszituációját
(a fôszereplô és a narrátor elbeszélik a történetet) a
dramaturgiailag fontos események filmszerûen meg-
elevenedô jelenetei gazdagítják: vetített háttér érzékel-
teti a helyszíneket, megjelennek a szóban forgó sze-
replôk stb. Az eszközök adta lehetôségeket a véglete-
kig kijátsszák: van szereplôk közötti hangcsere,
magnószalag-felakadás és -megnyúlás, képregény-
szerûen síkban ábrázoló jelmezminták, a rádióban és
a tévében valóban látható bemondók stb. Mindez azon
túl, hogy mérhetetlenül szórakoztató, a színház szüle-

tésének folyamatába enged bepillantást. Hiszen min-
den arról szól – nemcsak az elôadás dramatikus mag-
ját keretezô kezdés és a sok-sok vég –, hogy „mi most
színházat csinálunk nektek”. Az a varázslat pedig már
csak hab a tortán, ahogyan ebben Halász Péter meg-
elevenedik.

Réti Anna sok díjat nyert Lélek pulóver nélkül címû
produkciója a fesztivál talán legkonvencionálisabb
(tánc)elôadása volt. A kiforrott, letisztult szóló önvallo-
más a „saját, belsô nyelv” keresésérôl: mozgásnyelve
tökéletesen leképezi annak dramaturgiáját, ahogyan
az önmagára eszmélô test kikísérletezi magából a
mozdulatot, hogy eljuthasson a táncig. Önreflexív
kint-bent játék, képzômûvészeti ihletettségû atmoszfé-
ra, lírai tömörség – a látott elôadások kontextusában

mégis pillanatkép ma-
rad.

A Finita La Comme -
dia Woyzeck-koncertje
szintén irodalmi anyagot dolgoz fel, Büchner Woyzeck
címû drámáját. A mozgást, táncot, videovetítést, per-
formanszt, zenei montázst és élôzenét ötvözô elôadás
össztársulati munka, amelyben az eddigi produkciók
során közremûködô, nem színházi alkotók is színre
lépnek. Páratlan színészi jelenléttel és koncentrációval
teremtik meg azt a közeget, amelyben a megalázott és
megcsalt kisvárosi katona gyilkossággal végzôdô törté-
nete ismerôs, mai párkapcsolati drámaként értelmez-
hetô. Nyomon lehet követni a történések, szereplôk,
tárgyak, motívumok szövegbeli kapcsolódásait, ám en-
nél ebben az esetben is érdekesebb a forma, amely ál-
tal az elôadás valójában megtörténik. A kulcs a nézôi
szereppel való játék – az a speciális befogadói helyzet,
amelyet az elôadás felkínál. Érkezésünkkor szalag vá-
lasztja el a fô attrakciót: Marie mikrofonnal a kezében
áll az elôtérben, zavartan köszönget, miközben a hát-
térben magát gitárral kísérô Woyzeck biztatja, hogy
kezdje el a produkciót. Elvágják a szalagot, sütemény-
nyel, borral kínálva becsalogatnak bennünket a térbe,

Landscape – 
médiaáldozat  
(Don’t Eat Group)
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és elkezdôdik a narráció. Látszólag tudomást sem véve rólunk zajlanak az
események. Koncertközönségbôl performansznézôkké válunk – közel
mehetünk, távolodhatunk, helyezkedhetünk. Jelenlétünk különleges je-
lentést kap: látható kukkolói vagyunk egy kapcsolatnak, amelyben a nô
számára a gyermekvállalás, a férfi számára pedig az attól való menekülés
tûnik fel az önbeteljesítés lehetôségeként. Ám nem egyszerûen a szerelmi
történet beavatottjai vagyunk, hanem – a közelséget szinte a bôrünkön
érezve – a színház születésének tanúi is. Ebben az összefüggésben válik
láthatóvá az elôadás valódi tétje: a mûvészi önmegvalósítás, az egyéni sza-
badság, illetve a választás felelôsségének kérdésfelvetése. (Amikor
Woyzeck a történésektôl menekülve újra és újra körbefutja a teret: táncol,
majd énekel. Amikor Marie a végén újra kezébe veszi a mikrofont, a férfi
a nyakára tekeri a zsinórt, és megfojtja vele.)

A Közép-Európa Táncszínház és Gergye Krisztián Társulatának közös
produkciója, a T.E.S.T. „mozgáslaboratóriumi színház-kísérlet a test te-
kintetének kutatására”. A hét nôi szólóból Alfred Schnittke zenéjére kom-
ponált mozgásszimfónia a testbôl mint formából kiindulva hatol a sze-
mélyiség legmélyére, hogy végül a nôi lélek titkairól lebbentse föl a
(fény)fátylat. A hét táncosnô úgy vonul be egymás után az üres térbe,
mintha kifutón érkezô táncos-manökenek lennének, akik testük határai-
nak feszegetésével félelmeiket és vágyaikat teszik analizálandó vizsgála-
tunk tárgyává. A kiszolgáltatottság és a védekezés kettôsségétôl válik kü-
lönösen izgalmassá a pszichofizikai kísérlet. A szólók testjei ugyanis te-
kintetek kereszttüzében formálódnak identikus (képzômûvészeti és
mitológiai vonatkozású) archetípusokká, amely folyamatban a nézôk te-
kintetének keresése – a szerep mögüli állandó kinézés – a megmutatko-
zás és az elrejtôzés ambivalenciájában teremt feszültséget. Testünk és lel-
künk önmagunknak és a másiknak való végtelen kiszolgáltatottsága – e fi-
nom és érzékeny reflexióval: az egyik legszebb színházi allegória.

A Don’t Eat Group Landscape – médiaáldozat produkciója különleges
performanszszínház, amely a szakrális áldozatiság témáját mediatizált vi-
lágunk kritikájának tükrében értelmezi. Magas szintû (video- és kame-
ra)technikai feltételekre és ezek pontos megtervezettségére épül, amelyek
azonban akár elôzetes, akár working on (azaz éppen ott megszületô) akció -
ként a kiszámíthatatlan véletlent hozzák játékba. Körképszerû hatalmas
vászon elôtt helyezkedünk el, amelyen nagyvárosi életképek montázsát
látjuk, majd egy kisfilmet: vonuló alakok árnyát, amint kameráznak vala-
kit, aki keresztfával a vállán vonul a budapesti Deák térig, ahol keresztre
feszítik. Ezután a földön levô videoszalag-szeméthalom alól elôkerül, és
elôttünk is felállíttatik a kereszt, rajta vezetékekkel rögzített ember, fején
kamera-koszorú, feje fölött monitor-tábla, élô tévéközvetítéssel, miközben

a vásznon reneszánsz festmények
médiamanipulált parafrázisait lát-
juk. A következô akcióban közénk
kerül a keresztrôl levett test: egy nô
ölébe fektetik pietà-pózba, testére
kamerákat rögzítenek, amelyek a
felnagyított testrészleteket kivetítik
a vászonra, egy tájkép domborzati
formáit rajzolva meg. A Landscape
mégsem kulturális vonatkozásai ál-
tal lesz színházszerû, hanem, para-
dox módon, választott eszköze, a
technicizáltság okán. Annak elle-
nére ugyanis, hogy az akciók tech-
nikai mûködése többnyire átlátha-
tó, állandó bizonytalanságérzetet
kelt bennünk, hogy nem veszünk
valamit észre, és a médiának ki-
szolgáltatott áldozatok vagyunk.
Éppen úgy, ahogy a valóságban.

Zsótér Sándornak a végzett zenés
színész osztállyal rendezett feszti-
válzáró vizsgaelôadása, a K. ma ma
klasszikus színházként kísérletezô.
Brecht Kurázsi mama címû drámá-
ját meggyôzô rátermettséggel ce-
lebrálta az osztály a szegedi Böl -
csészkar belsô udvarán. Ismerôs,
zsótéros nyelvezet: szerepvándorlá-
sok (egy szerepen több színész osz-
tozik, illetve egy színész több sze-
repet is játszik), minimálisra csök-
kentett gesztusrendszer, jelértékû
tárgyhasználat (a kevés, de hangsú-
lyosan megjelenô tárgy általában
nem önmagát jelenti, ebbôl követ-
kezôen jelenthet bármit, ebben az
elôadásban például egy szemetes-
kuka a markotányoskocsit) – isme-
retlen elem: a hasonlóan jelértékû
„talált tér”-használat. Az üres egye-
temi épületet jelenlétünk gangos
bérházzá változtatja, ahol elôször
az udvaron ácsorogva nézzük a la-
kók (örök-történelmi) drámáját,
majd velük helyet cserélve, a gang-
ról kukkoljuk a lent zajló családtör-
ténetet. Nézôi helyünk és szere-
pünk mindenféle értelemben je-
lentésképzô. Az idônként nehezen
követhetô szövegelôadás ugyanis
éppen a közelség–távolság térta-
pasztalása által lesz élményszerû.
Kulcsszerepet játszik ebben a sora-
ink közt afféle Hermészként ôrködô
rendezô, aki nemcsak koordinálja
térbeli mozgásunkat, hanem gon-
doskodik arról is, hogy jól lássunk.
Ismeretlenül ismerôs helyzet –
hogy szabad legyen a választásunk.

K. mama (Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem) 
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