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indulattal elhiteti, hogy a férfiasság látszatához elég
az írói hírnév. Sajnos Adrian Neacs, Kosztyája túlsá-
gosan súlytalan.

De a hitelességhez, mi több, a bûvölethez elég a
rendezôi zseni, és az a vibráló önreflexió, ahogy S‚er-
ban beállítja Cristina Flutur egyszerû, színésznônek
sem a darabban, sem a valóságban nem kiemelkedô-
en tehetséges Nyináját. És itt nem arról van szó, hogy
nem kellett neki egy kiemelkedôen tehetséges Nyina,
mert épp a színésznôség, a színház illuzórikus talmi-
ságát akarta bizonyítani (azt akarta, de föltételezni,
hogy ehhez közepes tehetségre van szükség, marha-
ság), hanem arról, hogy az elemzés és a szakmaiság
akkor is képes kisebbfajta csodákra, ha nem állnak
rendelkezésre olyan színészek, akik képesek „elszáll-
ni”. A negyedik felvonás merészen használja a cím-
adó – és a „függönyre varrt” – sirályt mint mûvészet-
szimbólumot. A kitömött madarat Samrajev elôször
az áttetszô panel tollornamentikájához illesztett árny-
ként hozza be, majd a színpad közepére helyezi.
(Trigorin – a ledermedt Arkagyina rémületére – meg-
fricskázza a csôrét, mint aki nem emlékszik semmi-
re.) Az „igazi sirály”, Nyina akadályversenyzôként ér-
kezik, a panelfal egyik ajtaját ugyanis eltorlaszolja
Kosztya íróasztala, s rajta olvasólámpa és írógép – ez

a „dolgozószobája”. Cristina Flutur Nyinája nem en-
gedi meg magának – vagy S‚erban nem engedi meg
neki – a melodrámai szenvelgést, „én a sirály va-
gyok”, mondja, miközben elidegenítôen, szárnyként
verdes a karjával, „nem, színésznô vagyok”, folytatja
tárgyilagosan, és a hitrôl meg a keresztként viselt
szenvedésrôl szóló részben nem ellenpontoz, nem
hajlik görcsös sírásba (hogy az ellenkezôjét értsük an-
nak, amit mond), hanem a divatos fölfogástól eltérô-
en tényleg elhiteti, hogy hisz, tanúságként az elsô felvo-
nás Kosztya-monológjával körbejárja a külsô panelt
mint árny, hogy a szembefüggöny mögé érve, a kez-
deti ovális varietéfényben – szintén árnyfiguraként –
fogadja a virtuális közönség tapsát, a virágesôt, és haj-
longjon a giccszenében fürödve. Amilyen frivol,
olyan szarkasztikus is ez a S‚erban-kommentár, a si-
kerrôl, a színésznôségrôl, a színházról.

Még hátravan a finálé. A tompa (pisztoly)dörrenés-
re a gyertyafény hirtelen teljes világításra vált, Dorn
nem jelenti be félhangosan Kosztya halálát Trigo rin -
nak, csak a fülébe súgja (az meg megy szemlézni a
jegyzetfüzetével), míg a többiek folytatják a lottójáté-
kot. Samrajev ráteszi a sirályt Kosztya asztalára, mint
egy ravatalra. A színészek pedig ki-be szaladnak, mi-
alatt szól a varietézene.                  

– Georges Banu azt mondja önrôl Az utolsó színhá-
zi negyedszázad – Szubjektív panoráma1 címû írásá-
ban, hogy folyamatosan keresô mûvész, aki sohasem elé-
gedett, sohasem „fejez be” egy elôadást.

– Ez így van, mert ebben a színház hasonlít az élet-
hez, soha semmi sem tökéletes benne. Ahogy az élet
sem tökéletes, folyamatos változásban van. A végte-
lenségig dolgozhatnék, soha semmi nincs készen;

abban a pillanatban, ahogy rátalálsz egy válaszra,
újabb kérdés bukkan fel.

– Azt jelenti-e ez, hogy tulajdonképpen soha egyetlen
elôadása sincs készen?

– Nincs, soha. Nem vagyok száz százalékig elége-
dett azzal, amit csináltam. Mihez is kezdenék ma-
gammal attól fogva, hogy eltölt az elégedettség? Ez
egyfajta trükk, hogy mindig fiatal maradhassak.

– Van olyan szelete az egyetemes drámairodalomnak,
amelyet elônyben részesít?

– Olyan rendezônek ismernek – Amerikában leg-
alábbis –, aki újragondolja, visszájukra fordítja a klasz-

Megosztani 
a pillanatot 
B E S Z É L G E T É S  A N D R E I  S, E R B A N N A L

1 Georges Banu: Ultimul sfert de secol teatral – O panoramă
subiectivă. Piteşti–Bucureşti, Ed. Paralela 45, 2003.
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szikusokat. És valóban, hosszú évekig ez érdekelt le-
ginkább a színházban. De most érzek valamiféle kí-
váncsiságot, sôt felelôsséget, hogy idôrôl idôre kor-
társ darabokat is színpadra állítsak. Rendeztem
Sarah Kane-t, egy modern Don Juant2 vagy Tom
Stoppard Rock and Rollját. A kortárs drámairodalom
nem olyan jó, mint a klasszikus – nagyon nehéz va-
lakit is Csehovhoz vagy Shakespeare-hez hasonlítani
–, de tele van új gondolatokkal. Nem tökéletes szöve-
gek, de van bennük valami sebezhetôség, valami a
mai életritmusról, a káoszról, amelyben élünk, egy
átfogó világszemlélet hiányáról, amely körülvesz
bennünket, valami, ami csak hozzánk tartozik.

– A Kolozsvári Nemzeti Színházban rendezett Don
Juan valahol félúton helyezkedik el klasszikus és kortárs
között, lévén Molière darabjának modern feldolgozása.

– Így igaz. És mégis annyira mai írás, hogy szá-
momra kortárs darabnak tûnik. A színháznak össze
kellene kapcsolnia az egyetemest a kortárssal. A Meg -
tisztulva például – amit nagyon szeretek, mások meg
egyáltalán nem – szerintem fantasztikus kapcsolatot
hoz létre valami nagyon mai és az Erzsébet kori meg
a görög színház között. Abszolút ma játszódik,
ugyanakkor régmúlt kultúrákat idéz meg, melyekhez
láthatatlan szálakkal kötôdünk.

– Az utóbbi évtizedben Romániában fôként mûhely-
munkával foglalkozott, workshopokat tartott. Milyen
volt visszatérni a kôszínházba, elsôként a Megtisztulva
rendezésével a kolozsvári román Nemzetiben?

– Miután 1993-ban otthagytam a Bukaresti Nem -
zeti Színházat – kiábrándulva és mérgesen, hogy el-
vesztegettem az életembôl három évet –, egyáltalán
nem akartam színházban dolgozni Romániában. Az
a színház, amely akkor dívott, annyira középszerû és
érdektelen volt, hogy nem találtam a helyem ezen a
vidéken. Szükségét éreztem, hogy fiatalokkal kerül-
jek kapcsolatba. Az én generációmból sokan teljesen
kiégtek, elvesztették az érdeklôdésüket, mert már
nem akartak felfedezni semmit, csak siránkoztak,
hogy nincs olyan sikerük, mint volt ´90 elôtt. A szí-
nészek például egy életre megsértôdtek, hogy már
nem ismeri el ôket senki. És ez így is van. Azok az
idôk elmúltak. Az emberek már nem járnak szín-
házba. Ez történik a világon mindenhol, és most
Romániában is. A színház átkerült a politikába, és a
televízióban folyik. Az emberek jobban szeretnek
otthon, papucsban ülni. És amikor színházba men-
nek, az, amit látnak, tulajdonképpen nem lepi meg
ôket, nem mond nekik semmit az életükrôl, nem
sokkolja ôket.

Innen a vágy bennem, hogy visszatérjek, és fiata-
lokkal dolgozzak; bennük reménységet látok, vágyat,
hogy kérdezzenek, hogy élô kapcsolatban legyenek
azzal, ami körülveszi ôket, hasonló elégedetlenséget,
mint amilyet én folyamatosan magamban érzek.
Nem akarok olyasmit csinálni, amit már tudok, mert
untat, és úgy érzem, hogy csak az idômet vesztege-

tem. Keresek, rá akarok lelni valamire. A mûhely-
munkák, workshopok éppen ezt szolgálták. Nem csi-
náltunk mást, csak gyakorlatokat, improvizációkat,
feladatokat, amiket együtt fedeztünk fel, és ez olyan
kaland volt, amely nem máshoz, csakis magához a
tapasztalathoz vezetett, és nem a közönség vagy a kri-
tikusok számára készült, nem nekik szólt, csakis sa-
ját magunknak. Abból a workshopsorozatból nekem
magamnak volt nyernivalóm. Ahogy abból a konfe-
renciasorozatból is, amelyet Andrei Ples,u és az Új
Európa projekt kezdeményezésére tartottunk Buka -
rest ben. Elôadások hangzottak el a színházról, a szín-
ház és a szellem világáról, a spiritualitásról, Shakes -
peare-rôl ma, amelyek erôs visszhangot keltettek a fi-
atal hallgatókban, és azt hiszem, hogy így egy új
párbeszédet sikerült kialakítanom nem színházi em-
berekkel. Nagyon sok filozófus-, matematikus-, böl-
csészhallgató jött el, és nagyon kevés színház szakos,
akiket – úgy tûnik – semmi más nem érdekel, csak
hogy bekerüljenek egy amerikai filmbe. De akik el-
jöttek, rendkívül érdeklôdôk voltak, és velük nagyon
termékeny dialógus alakult ki.

De térjünk vissza a színházhoz. Az utolsó work-
shopot ezelôtt három évvel tartottam Kolozsváron, és
nagyon jól éreztem magam. A résztvevôk között sok
volt a diák, de jöttek színészek is; jó volt a hangulat,
és azt éreztem, lehet, hogy ide visszajönnék dolgoz-
ni. Jól éreztem magam Kolozsváron és Szebenben is,
most szeretek színházat csinálni Romániában, de
visszajönnék mûhelymunkát is tartani. Ez csak nyá-
ron lehetséges, amikor nem kötnek a nemzetközi
szerzôdések, nyáron nem dolgozom a New York-i
Columbia Egyetemen, ahol a színházi tanszék veze-
tôje vagyok. Lehetôségem volt Budapesten is dolgoz-
ni, a Krétakörnél, tíz csodálatos nap volt, nagyon jól
éreztem magam velük. Ezeket a tapasztalatcseréket
nagyon szeretem. Voltaképpen nem vezetnek seho-
vá, csak felfrissítenek minket, a munkamódszerein-
ket, vagyis lemarják a rozsdát, ami mindnyájunkra
rátelepszik. Olyanok, mint egy friss zuhany, meg-
tisztítanak az elôítéletektôl.

– Észrevettem, hogy különös érdeklôdést tanúsít az elô -
adás befogadása és a nézôi reakciók iránt, figyeli, hogy a
nézô mit fedez fel egy elôadásban és mit nem. Mindig azt
láttam, hogy kíváncsian lesi a közönséget, így tapogatja
ki, hogy a nézô szemszögébôl mi és hogyan mûködik.
Ez talán az amerikai színházcsinálásra jellemzô?

– Nem, ez Peter Brooktól ered. Része annak az óri -
á si gondolatcsomagnak, amelyet tôle vettem át. Brook,
amikor jelen van valamelyik elôadásán, ugyanúgy fi-
gyeli a közönséget, mint a színészeket. Számomra az
elôadás a közönségben történik meg, és nagyon fon-
tos, hogy a nézô ne maradjon passzív, ne kívülrôl
ítélkezzen, mintha valaki mást látna. Minden lehet-
ségest megteszek azért, hogy a közönséget aktivitás-
ra késztessem, hogy bevonjam. A Ványa bácsi a leg-
jobb példa erre; a publikumot teljesen új helyzetbe
kényszeríti az elôadás terében elfoglalt helye. Ez
meglepetést okoz, és számomra ez a legfontosabb a
színházban. Meglepetés nélkül a színház meghal.
A nézôk bejönnek ide a színpadtérbe, leereszkedik

2 Patrick Marber: Don Juan a Sohóban. Kolozsvári Nemzeti
Szín ház, bemutató 2007. június 28-án.
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a vasfüggöny, és ôk foglyul esnek, mintha a reflektor
rájuk szegezôdne. Nem maradhatnak passzívak, rea-
gálniuk kell. És amikor nézem ôket, meglátom, hogy
milyen mélyen érinti ôket az elôadás. Ha nem
BENNÜK történik, azt jelenti, hogy nem végeztem el
a dolgomat. Mindent ez a kommunikáció, ez a vi-
szony határoz meg, ez tesz élôvé, ez mozgatja meg az
emberek lelkét. Ezért foglalkozunk színházzal, más-
különben otthon ülnénk, és néznénk a televíziót vagy
a monitort. Ez fantasztikus; az egyetlen hely, ahol a
dolgok itt és most történnek, az a színház.

– Elôfordul olyan is, hogy az alkotást zárt univerzum-
ként, mint egy ékszert nyújtják át a közönségnek, és az
alkotót nem érdekli az ajándék fogadtatása.  Az ön elô-
adásaiban viszont állandóan direkt kommunikációt lá-
tok a közönséggel, neki címzett párbeszédeket stb.

– Amikor fiatal voltam, a hiúság erôsebb volt ná-
lam, és saját hiúságom igazgyöngyét akartam átnyúj-
tani. „Nézzétek, milyen jó vagyok, nézzétek, milyen
fantasztikus vagyok!” Azért alkottam elôadásokat,
hogy csodáljanak, hogy elismerjenek. Minden fiatal-
ban van ilyen önimádó késztetés. A korral és a ta-
pasztalattal le kellene gyôznünk a gôgöt, amelyben
mi mûvészek szenvedünk, és egy kicsit szerényebb-
nek kellene lennünk – de óvakodnunk kell a sze-
rénységnek attól a könnyen veszélyessé váló változa-
tától, amely nagyon gyorsan középszerûséghez vezet;
szerénységünk annak elismerésén alapuljon, hogy
nem mi fedeztük fel a spanyolviaszt, tulajdonképpen
nem fedeztünk fel semmit. És ugyanakkor el kellene
fogadnunk, hogy ami fontos, az itt és most van, eb-
ben a pillanatban, és mától kezdve. Más, ami tegnap
volt, és ami holnap lesz, az is más; a színház révén
kell megélnünk ezt a pillanatot. Hogy ne valami
olyasmit nyújtsunk, amit majd csodálnak, hanem

amit másokkal meg tudunk osztani. „To share the mo-
ment.” Megosztani a pillanatot. Így tûnik el a határ
színpad és nézôtér között. És ezt többféleképpen is el
lehet érni: utcaszínházzal, happeninggel, installáció-
val... Minden ebbe az irányba tart, a média, a tánc -
mûvészet... A színházban már nincsenek határok,
mert bevonja a nézôket is... A színházcsinálásnak
egye dül ez a módja érdekel.

El kell felednünk a XIX. század romantikus
mûvészfelfogását, a kivételes, az örökké magányos
mûvészt, akit csodálni és imádni kell, a géniuszt.
Délibáb. Csak annyit tehetünk, hogy megismerjük
saját emberi mivoltunkat. Színészként, rendezôként,
emberként felfedezzük, hogy mindnyájunknak pon-
tosan ugyanazok a problémáink, pontosan ugyan-
azok az illúzióink; ugyanúgy vágyunk arra, hogy fel-
leljünk és feltárjunk magunkban egy másik életet,
különbözôt attól, amelyet élünk. Egy titkos életet,
amirôl Csehov állandóan beszél, amelyet nem élünk,
de amely létezik. Errôl van szó, ez a minôség aranyá -
nak folyamatos keresése önmagunkban. És nem le-
het azt mondani, hogy egyesek az egyik nézetet kép-
viselik, mások a másikat.

– Többször kijelentette: nem szeretné, hogy elôadásai-
nak legyen valami közös védjegyük, hogy Andrei S, erban
kézjegyét viseljék magukon... Mit ért ezen?

– Van egy álmom, amit sohasem fogok megvalósí-
tani, mert a világ, amelyben élünk, tele van szubjek-
tivitással, a hírnév, az elismert mûvész személyes
védjegyének követelményével. Ahogy Andy Warhol
mondta: mindenki szeretne híres lenni legalább ti-
zenöt percig. Ebben a világban én fogyatékosnak szá-
mítok. Számomra a középkori katedrálisok építôinek
élete az eszmény; nézed a kultúra e csodáit, és az al-
kotóra gondolsz, a mûvészre. Nem tudni, ki az épí-
tész, aki létrehozta ôket. Névtelenek. Ez számomra
az objektív mûvészet, amikor az alkotó személyiség
eltûnik az alkotás mögött. Például Bach. Mozart már
sokkal szubjektívebb, folyamatosan kiérzed, kihal-
lod. Bachnál nem veszed észre, nem leled az embert.
Majdnem objektív zene. Számomra ez a színházban
lehetetlen, mert mindaz, amit csinálok, szubjektív.
Az egyetlen mód, amivel meg tudom haladni önma-
gamat, ha nem ismétlem magam. Ha a stílusom fo-
lyamatosan változik, ha nincs két hasonló elôadá-
som. Nem akarok a stílus csapdájába, voltaképpen a
börtönébe esni.

Robert Wilson például nagyon nagy mûvész, de
iszonyatosan veszélyes, hogy állandóan saját magát
imitálja, ugyanazt a stílust ismétli, amit ezelôtt hu-
szonöt évvel ezelôtt talált ki. Önmaga karikatúrájává
vált. Nagyon szomorú ilyesmit látni. A színház az
élet tükre, és az élet megismételhetetlen, minden ke-
resztezôdésben valami váratlan, meglepô történik.
Akkor miért ismételje stílusát épp a színház, a ren-
dezô? Nagyon sok pályatársam esetében pontosan tu-
dom, milyen lesz az elôadás, mi fog benne történni,
és anélkül jövök ki a színházból, hogy kaptam volna
valami újat. Ez katasztrófa. Én szabadulni próbálok
ebbôl a börtönbôl. És tényleg, mondhatja bárki, hogy
hasonlítanak az elôadásaim egymásra? Nem. Még az

B i r ó  I s t v á n  f e l v é t e l e
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azonos szerzôtôl valók sem. A szebeni Sirály például
teljesen másfajta Csehov, mint a kolozsvári Ványa
bácsi. Össze se lehet hasonlítani ôket, nincs semmi
közük egymáshoz.

– Szeretném, ha beszélnénk egy kicsit az operáról és az
operarendezéseirôl is. Minden bizonnyal kérdezték már,
miben hasonlít és miben különbözik a színházi és az
operarendezés. Érdekelne a színésszel és az énekessel való
munka, valamint a karmesterrel való kapcsolat, aki
mint új szereplô jelenik meg az alkotó folyamatban.

– Teljesen világos, hogy egy opera színrevitele na-
gyon sok örömet, ugyanakkor óriási frusztrációkat
is jelent. Az egyik ilyen frusztráló tényezô, hogy míg
a színházban ellenôrizni tudom az eseményeket, az
operánál végül átveszi az irányítást a karmester.
És egy karmester, akinek nincs érzéke a színházhoz,
akit zavar és irritál a tény, hogy az énekesek mozog-
nak a színpadon, és megpróbálnak mást is csinálni
az éneklésen kívül, nagyon könnyen elronthat egy
elô adást a próbák utolsó napjaiban, ahogyan ez sok-
szor meg is történt velem.

A fiatal, még kiforratlan szólisták borzasztóan ret-
tegnek a karmester véleményétôl. És akkor egyszer
csak abban a helyzetben találom magamat, hogy a fô-
próbán, a bemutató elôtti napon teljesen mást csi-
nálnak, mint amit az elôzô négy-öt hétben bepróbál-
tunk. Mi ez? Hát – mondják – féltünk, mert a kar-
mester azt mondta, hogy rossz kritikát fogunk kapni,
és senki sem fog szerzôdtetni, ha mozgunk az áriák
alatt. És erre én nem tudok mit mondani. De nem
mindig van így. Ha a dolgok jól jönnek össze, ha
olyan karmestered van, akit érdekel, akinek tetszik,
ami a színpadon történik; ha fiatal szólistáid vannak,
akik szeretik a színházat, akik elfogadják, hogy az
operát ma már másképp játsszák, mint ötven évvel
ezelôtt – mert életkérdéseket vet fel, akárcsak a szín-
ház, nem igaz? A Bohémélet például: opera, amelyben
a szereplôk beszélnek és énekelnek, de a problémáik
mint a mieink; egyszerû emberek, életszagúak, olya-
nok, mint mi; normális emberek, mindössze egyet-
len konvenció köti ôket, az, hogy egymás közti viszo-
nyaikat énekben fejezik ki. Semmi más különbség
nincs hozzánk képest: ôk énekelnek, ahelyett hogy
beszélnének. Na és? Egykutya. Ezért a színpadon tö-
kéletesen természetesnek kell lenned, valódi, termé-
szetes érzelmeid kell hogy legyenek. Az operaját-
szásban ma minden tendencia a kortársiasság felé
mutat. Igaz, hogy néha vacak és nevetséges ered-
ménnyel, mert sokszor túl messzire mennek.

Vannak operarendezôk, akik sokkolni akarják a
polgárokat, akik két-háromszáz eurót is kifizetnek
egy-egy jegyért Salzburgban vagy Bayreuthban. Ôk
mindenáron teljesen el akarnak szakadni a tradíció-
tól, és a provokáció kedvéért provokálnak. Ez német
gondolat, nagyon divatos ma a színházban és az ope-
rában egyaránt. Provokáció, provokáció, provokáció –
jó. Provokálsz, szétrombolsz minden illúziót, de a
kérdés az, hogy mit adsz helyette. Ez romboló mûvé-
szet, nem állít semmit, és nem alkot újra semmit,
csak szétszed. Teljesen ellene vagyok az ilyesfajta
színház- és operarendezésnek.

Amikor érvényesül a zene, és az énekesek, a kar-
mester, a rendezô, a díszlettervezô, a világításterve-
zô, minden és mindenki együtt lélegzik, az a pillanat
totális színház lesz. És ez a totális színház értékesebb
bármilyen beszélt színháznál, mert zenés, és a leg-
magasabb rendû mûvészet a zene.

Ami a színházat illeti, Shakespeare-ben például na-
gyon sok zene van, csak nincs megírva, ki kell halla-
ni belôle. Az operában meg van írva, adott, és ez hi-
hetetlen elôny. Mégy reggel tízkor, alig ébredtél fel,
azt se tudod jóformán, hogy hívnak, és meghallasz
egy zongoristát, aki A varázsfuvolát játssza. Fan tasz -
tikus Mozartot hallgatni reggel tízkor!

– Amíg a Ványa bácsi próbáit követtem, számos alka-
lommal lehetôségem volt hallani önt, amint a figuráról,
egy szerep megformálásáról, az elôadás ritmikai szerke-
zetérôl stb. beszél a színészeknek. Azonban számomra
az volt a legérdekesebb, amikor azt kérte tôlük, hogy le-
gyen bátorságuk megszabadulni a bennük rejlô színész-
tôl, és mutassák meg az embert.

– A színésznek megvan a maga technikája, a mes-
terség, amit szüntelenül fejlesztenie kell, és ezt keve-
sen teszik meg. A színiiskolák pedig egyre kevesebb
mesterséget tanítanak, kevés kivétellel nagyon kö-
zépszerûek. Nincsenek már jó iskolák, ahol nagy szí-
nészektôl tényleg a mesterséget tanulod, például
hogy mi a hangbemelegítés, mit jelent a színpadon
mozogni. Ma egy színész a nagy semmivel felszerel-
kezve jön ki az iskolából. A semmivel, mert nem is
várnak el tôle semmit. Azt várják el tôle, hogy kerül-
jön be egy televíziós sorozatba, és ehhez nincs szük-
ség technikára. Ahhoz, hogy bekerülj egy filmbe,
már nincs szükség semmire. Személyes varázs és
kész. És a mai színházban egyre kevesebbet és keve-
sebbet várnak el egy színésztôl. A színház egyre sta-
tikusabb, egyre átpolitizáltabb, egyre inkább koncep-
tuális, politikai, szociológiai eszméket közvetít... Sem
a testtôl, sem a hangtól, sem a képzelettôl nem köve-
telnek semmit. A testet, a színész legfôbb eszközét
egyre kevésbé használják.

De rajta, tegyük fel, hogy színészünk az edzett test
rendkívüli technikájával rendelkezik. A végsô cél
azonban nem ennek a technikának a megmutatása.
Az tökéletesen halott dolog. Hideg. Ezen túl valami
személyeset kell nyújtani. Innen kezdôdik a valódi
munka. Csak amikor már a diszciplína és a rendkí-
vüli egyszerûség szabadságának birtokában vagy, ak-
kor kell megtalálnod magadban valami spontán és
teljesen szabad dolgot, engedélyezve magadnak a
kérdésfeltevést: hogyan segíts magadnak és felebará-
todnak – a nézônek –, hogy nyitottak legyetek a misz-
tériumra, az élet vagy a mûvészet misztériumára,
ami egy és ugyanaz.
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