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Marie anyja Dollynak. Marie és Dolly Geert szeretôi. Marie igazat
mond, vagy hazudik. A költô álmodja az egészet. Mária és Dolores, Marie
és Dolly az exhibicionista rendezô, Wayn Traub kitárulkozásának termé-
ke, aki, mint valami zsarnok uralkodó, teátrális kézmozdulattal és pillan-
tásával indítja el és állítja le az elô adást. 

A történetek a halál és a születés fô témája köré szervezôdnek, de egy-
mással rezonáló, apróbb jelek és motívumok kibogozhatatlan szövevénye
is összekapcsolja ôket. Hagyományos értelemben vett cselekmény tehát
nincs, de ha a nézô feladja görcsös ragaszkodását az egyetlen érvényes
történethez, az értelmezés szabadságának mámora sodorja magával.  

A két apáca elôször nehéz, fekete csuhát hord, késôbb Mária keresz-
tekkel dekorált, fehér kislányjelmezt visel, míg Dolores ördögi alakra em-
lékeztetô fekete bôrruhában van, az Ave Maria éneklésekor pedig uni-
kornis díszíti piros ruháját. Az egyetlen díszletelem – a kivetítôn kívül –
egy lelógó, karácsonyi égôkkel világító hatalmas töviskoszorú. A jelmez
és a díszlet azonban alig árul el valamit az elôadásról. Wayn Traub eze-
ken az eredendôen színházi eszközökön kívül egyéb mûvészeti ágakat és
mûfajokat is felhasznál. A filmmel és a színházzal csaknem egyenrangú
közeg a költészet és a zene: versrészleteket hallunk a költô Ugeux-tôl;
Mária és Dolores beszélgetésének és a jelenéseknek a ritmusát a zene és
az ének diktálja (miközben a filmvásznon egy olyan zenekar próbáját lát-
hatjuk, melynek Dolly is tagja). 

Wayn Traub tehát nemcsak színházi eszközöket használ nem csak szín-
házi eszközként, melyek nem-hierarchikus viszonyban vannak egymással,
és nincse nek alárendelve egy egységes rendezôi koncepciónak. A szín-
ház, a film, a költészet és a zene inkább közeg, melyen keresztül a
Színház és a Játék meg nyilvánul. 

A Maria-Dolores a színészi szerep és a valóság elválaszthatatlanságára
játszik rá. A színészek például a saját nevüket használják a filmben. Ugeux
tényleg a saját verseit olvassa fel. A színésznôk színésznôket játszanak.
Marie Lecomte ráadásul azt játssza, hogy a színpadon is látható misztéri-
umjáték Máriájának szerepét próbálja. (Az sem mellékes, hogy a bemutató
idején még nem Ludmilla Klejniak, hanem Lecomte játszotta az apácát.)

Az elôadás nemcsak a valóság–fikció, hanem a dokumentarizmus–te-
atralitás tengely mentén is játszadozik. Geert egyszerû házi videókat ké-

szít a valóság bemutatásának szán-
dékával, míg Dolly dokumentum-
filmjének fôcíme és körítése teát-
rális. Látszólag a színpadi miszté-
riumjáték áll a legtávolabb a nézôk
számára érzékelhetô valóságosság-
tól: a mûfaj nagyon régi, a darab
erôsen stilizált, és olykor melodra-
matikus. A színésznôk elôadás-
módja ennek megfelelô: nagyon
erôsen artikulálnak, mozdulataik
te átrálisak – az égre emelik tekinte-
tüket, miközben vörös fény világítja
meg arcukat –, mozgásuk ázsiai
táncmûfajokat idéz. 

Különös módon mégis ez a
rendkívül eltúlzott gesztusokból
felépített közeg, a színház tûnik
va lóságosabbnak. Egyrészt azért,
mert a misztériumjáték itt és most
játszódik, másrészt egyedül a
színpadi színészek nem próbál-
nak úgy tenni, mintha nem szere-
pet játszanának. Rajtuk kívül min-
denki úgy tesz, mintha önmagát
játszaná. A legnyilvánvalóbban
Ma rie, aki kétségkívül szerepet
játszik a hétköznapjairól készített
filmben. 

Értelmetlenné válik tehát az
ôszinteség és a tettetés, az igazság
és a hazugság, a jó és a rossz meg-
különböztetése. Csak a szerepját-
szás van, azaz a színház. Meg a
születés és a halál. 

Trafó törzsközönsége már azelôtt is tudta, hogy a házba belépve
határátlépések – (mifelénk még mindig) provokációnak számító

élmények – fogad(hat)ják, mielôtt még mindezt a programfüzetben
színekkel jelölték volna. Azóta kék lett az itt még könnyednek számító,
mustárszín a mûfaji határokat feszegetô, piros a felrázni szándékozó
prog ramok színe a brosúrában. 

Ha tehát egy mustársárga és egy piros jelölésû elôadást tekintünk meg,
eleve felkészülhetünk: a „kô színházi” ajánlattól bármely irányokban
eltér(het)ô al kotást fogunk látni.

November hónapban öt mustár és két piros produkció közül választha-
tott a meglepôdni/meghökkenni/felrázódni hajlamos törzsnézô.  

Andrea Boziç irodalom szakos
dip loma birtokában in dult el a
mozgás felé – adódik tehát, hogy
ven dég játéka, a Still life with man
and woman (Csendélet férfival és nô -
vel) más indíttatású legyen, mint
egy olyan alkotás, amelynek a test
az elsôdleges ihletforrása. A hor -
vát származású, de Amszter dam -
ban élô alkotó esetében ráadásul
tovább színesíti a képet, hogy mun  -
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kájára egyaránt rá nyom   ja bé-
lyegét a közép-európaiakra
jellemzô depresszi óra, vala -
mint az absztrakcióra való
holland eredetû hajlam…

Dave St-Pierre, A lelkek por  -
nográfiája címet viselô „pi -
ros est” alkotója kanadai,
nagy létszámú csapata úgy -
szintén: ôk egy szabadabb
világ magától értetôdô ma -
ga biztosságával érkeztek kö zénk…

Bár a színek nem ellentétes jelentésûek (a „ha tár át -
lépést” mindkét tónus ga ran tálja), ezúttal nem egy
szempontból ellentétes elôjelû elôadásokat láthattunk. 

A kétszemélyes Still life… a híres Antonioni-film, a
Na gyítás egyik kulcsjele ne té re épít. Idézzük fel az epi -
zódot, amikor a fotós a parkban titokban fényképezi a
fák között mozgó párt! Kontrasztos fények, eleven
mozgás: lendület és megtorpanás a susogó lombok ál-
tal keretezett térben. Vé let lenül „jött arra” a téma:
még semmit sem tud ha tunk a gyilkosságról, amely itt

bekövetkezik, s amely rôl azután utólag is nagyon ke -
veset adatik megtudnunk. 

A film egyik alapkérdése: a valóság megfoghatat-
lansága, az igazság relativitása összpontosul ezekben
a pillanatokban. A téma viszonylagos hétköznapiságát
mutatják ezek a kockák; a gyanú, a sejtelem csak lassan,
jóval késôbb fészkeli be magát a filmbeli tör té net be.
A színpadi feldolgozás azonban itt megáll: Boziç ki -
vág ta a filmbôl ezt a pár percet, atomjaira bontotta
minden rezdülését, rámontírozta a gyanút és a sejtel-
met, de magát a gyilkosságot is. Mindezt szimultán,
három különbözô, de azonos látványú térben. El ké -
pesz tô szellemi befektetés ez, többszörös mentális
bravúr. Egy valódi szobasarok és pontos mása vászon-
ra vetítve, s harmadik rétegként a mindkettô „tetejére”
vetített virtuális jelenléte két embernek, aki mérnöki
pontossággal három ember szerepét, gesztusait osztja
fel egymás közt. A fotós – a megfigyelô – bele-belelép
harmadikként (a nô mellé) a megfigyelt férfi szere pé -
be is. Valóság és virtualitás határa elmosódik, sokkal in -
kább, mint az a Nagyítás idejében lehetséges lett volna. 

Korunk témája ez: nem vitás, ebben élünk. Boziç
rafinált, gondozott szerkezetben építkezik, színházi
értelemben azonban talán túl intellektuálisan, mert az
építmény a színpadi életre keltés pillanatában mégis-
csak ingatagnak bizonyul. 

Nehezen látható be ugyanis, hogyan lehet egy ilyen,
a mozdulatok töredékeire redukált darabot olyan elô -
adókra bízni, akik másodpercekre sem (elnézést: a
hölgy azért másodpercekre mégis) „uralják” a teret.
A je lenlét szürkesége, semlegessége, a fókusz hiánya,
a mozgás elnagyoltsága és sutasága elsôsorban a férfi
szereplôt jellemezte, ami azért baj, mert övé volt a két

FENT: Still life with man 
and woman

LENT: A lelkek pornográfiája
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alak közül a súlyozottabb – mennyiségében minden -
képpen. Így aztán a szellemi izgalmat ígérô játék a
fizikai megvalósítás esetlegessége miatt önmaga ár -
nyéka maradt.

Dave St-Pierre viszont nem fogott neki egy alaptól a
tetôig felrakott szisztematikus építménynek, száz öt -
ven perces estje (melyet a VI. Kortárs Drámafesztivál
hívott meg) nem mérnöki terv eredménye. Kicsit
olyan az egész, mint amikor különbözô típusú és hát-
terû szereplôk összejönnek egy dráma-workshopon, s
legsikerültebb helyzetgyakorlataikat egy szellemes
szerkezettel csokorba kötik. Itt: a téma esetleges –
a színpadi megvalósítás viszont lehengerlôen hiteles.

A színész-táncos csapat fel-alá járkálva fogadja a né -
zôt (keksszel is kínálnak), s alig észrevehetô a mezs-
gye, melyen túl már az elôadásba „járkálja bele ma -
gát”… Ezzel a felütéssel már biztosított egy laza, köz -
vetlen, finoman provokatív közeg. Az sem lep meg
tehát, amint futásba átlendülvén fordulónként válnak
meg laza, sportos ruhadarabjaiktól, s anyaszült mez -

telenül sprintelnek hosszakat. S ahogy
a futás után visszaöltözve a nézôvel
szem ben csatasorba állnak, azt is meg-
figyelhetjük: arcvonásaik éppoly egye -
di ek és eltérôek, mint testalkatuk. A jó
kétórás (két részre bontott) jelenet-
sorozatot ügyes „tartalomjegyzékkel”
kez dik: egyikük vezényletével a sorból
ki-kilépve mindenki néhány gesztussal
felvázolja majdan elôadandó jelenetét.
Karakteres, „jópofa”. Egyik-másik jel -
zést még nemigen értjük (utólag, ami -
kor az est fo lyamán a megfelelô je-
lenethez érünk, megvilágosodnak), de
ez a gyors szemle már elôvezeti a sok-
színûséget, az egyéni jellegzetes sége -
ket, az összmunkát – mindazt, amiben
bôvelkedik a produkció…

Van azonban egy konkrét tematikai
felütés is: az elsô jelentékeny verbális
megnyilatkozás egy vers a szerelemrôl.
A darabot aztán végigkísérik ezek az
utalások, melyek többnyire a szerelem
kiáltó hiányáról szólnak, verbális és
nonverbális eszközökkel. 

Az epizódok a legkülönb témákat
érintik: afféle kukkolások hétköznapi
furcsaságainkba; titkainkba és kín-
jainkba. Ott a telefon üzenetrögzítôje
mint vallomásközvetítô; ott vannak a

testi-lelki elégtelenségérzetünket stimuláló tévérek-
lámok, és íme, itt van a képernyôrôl otthonunkba napi
rendszerességgel áradó kegyetlenség és kiszolgálta-
tottság. Utóbbit hangsúlyozza a meztelenség, amely oly
gyakran tér vissza, hogy már-már természe tes sé válik –
az utolsó ilyen epizód (öt lány mozgalmas táncetûdje)
már esztétikai minôségre redukálódik: jelentését ekkor -
ra már minden értelemben feldolgoztuk. 

A jelenetek válogatása nem riad vissza a közhelyek és
a tabutémák, a groteszk és a tragikum egymás mellé
szerkesztésétôl. Az, hogy a hosszan tehetetlenül csün -
gô, vonagló, üvöltô és véres meztelen „test” egy adott

pillanatban talpra pattan, és társai vidám nyüzsgése
kö zepette sminklemosóval törli le magáról a piros
festéket, korunk szenvedéseinek s virtuális le ké pe zé -
sük nek sokkoló egybemosódását sugallja – jóval „lát -
vá  nyo sabb”, húsbavágóbb eszközökkel, mint a Still
life…

Valóság és képzelet drámája jelenik meg – ha kevés-
bé véresen is – a refrénszerûen visszatérô egyoldalú
üzenetrögzítôs vallomásokban (elôadójuk régimódi
tölcsérrel járkálva kiabálja bele üzenetét az éterbe),
úgy is mint reménytelen magányunk kétségbeesett
menekülési próbálkozásában: megannyi kiáltás a vir-
tuális befogadó felé. 

A közhelyek boncolásán túl tanúi lehetünk néhány
merészebb villanásnak, ilyen a fogyatékosság mezte-
lenre vetkôztetése (az egy helyben álló ruhátlan férfi
koncentrált produkciója nem lépi túl az ízlés határait),
vagy ilyen a vaksötét térben a Trafó hátsó traktusából
hosszan hallatszó fuldokló üvöltés, miután tájékoztat-
tak bennünket arról, hogy valahol valakit éppen meg -
erôszakolnak. Ám az ilyen jeleneteket is hirtelen, ol-
lóval vágja el valami harsány feloldás. Az önfeledt
játék ugyanakkor nem feledtetni kívánja a tragédiát,
hanem hangsúlyozni: az életünk ilyen (is) – a ször -
nyûségek adott pillanatban velünk is megtörténhet-
nek, de jóval több pillanatban másokkal, másutt
történnek, vagy gondolatainkban, esetleg kézhez ka -
pott képekben jelenítôdnek meg.

Szeretni való játék ez, nem zavar hosszúsága sem.
Mindenki ért ahhoz, amit csinál (az I’m a good actress
kezdetû jelenet elôadója tényleg jó színésznô) –
akinek meg táncolnia kell, az (beleértve az egyik má -
zsás hölgyet) a tánc finoman groteszk árnyalatait is
érzékelteti; jók a vágások, remek a zenei válogatás. 

Hogy szeretni valónak találjuk-e az elôadást, nyilván
függ attól, milyen diszpozícióval ülünk be a nézôtérre
(melyet a szünetben sokan elhagytak, mégpedig több-
nyire fiatal emberek, akiktôl nem idegen az alterna-
tivitás szelleme – tudom, mert ismerem ôket); kérdés
tehát, ki és hogyan fogadja el groteszk és vérkomoly
efféle ad hoc jellegû kevercsét.

STILL LIFE WITH MAN AND WOMAN
(Trafó)

Koreográfia, koncepció: Andrea Boziç (CR–NL). Vi -
deó, rajz: Julia Willms. Hang: Robert Pravda. Dra -
maturgia: Bram de Sutter.
Táncolják: Aimar Pérez Galí, Sara Vanhee.

A LELKEK PORNOGRÁFIÁJA
(La pornographie des âmes) (CAN)

Mûvészeti vezetô és koreográfus: Dave St-Pierre.
Fény: Alexandre Pilon-Guay. Színpadtechnika: Be -
noit Bisaillon.
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