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SZENVEDÉLY (Magyar Állami Operaház)

MENYEGZÔ
Koreográfus: Bozsik Yvette. Zene: Igor Sztravinszkij. Világításterv: Petô
József. Jelmez: Velich Rita. Díszlet: Khell Zsolt.
Táncolja: Boros Ildikó/Pap Adrienn, Gombai Szabolcs/Kerényi Miklós
Dávid, Gáspár Orsolya, Kováts Gergely Csanád, Bacskai Ildikó, Nagy -
szentpéteri Miklós, Sahra Maira, Szegô András.

A NÔ HÉTSZER
Koreográfus: Fodor Antal. Zene: Márta István (zenei montázs). Jelmez:
Velich Rita. Díszlet: Zeke Edit.
Táncolja: Liebich Roland/Csonka Roland, Papp Zsuzsanna/Sarah Clark,
Varga Judit/Marya Mizinskaja, Keveházi Krisztina/Barabás Marianna,
Pazár Krisztina/Szeregnyi Zsófia, Deák Dóra/Pap Adrienn, Szekeres

Adrienn, Castillo Dolores, Lo vi -
sek Eszter, Kováts Gergely Csa -
nád, Szegô András.

A NAP SZERETTEI
Koreográfus: Markó Iván. Zene:
Carl Orff. Jelmez, díszlet: Pili -
nyi Márta.
Táncolja: Keveházi Krisztina/
Castillo Dolores, Bajári Leven -
te/Apáti Bence, Barabás Ma ri -
an na/Szeregnyi Zsófia, Szige ti
Gábor/Hajdú Péter, Hom mer
Csaba/Medvecz József.    

A széksoroktól megfosztott, lépcsôs piramisra emlékeztetô, paravá-
nokkal, fényképekkel szegélyezett emelvény óriás fekete téglakockáira
ülve le kell mondanunk a klasszikus színházi nézô szerepérôl. Csa dorba
öltözött nôk sürgölôdnek, tálcákon gyûszûnyi poharakban teát kínálnak.
Arab bazár moraja tölti be a termet, néhányan teagôzben s nézôi mivol-
tukból oldódva elindulnak, elméláznak a kiállított mûvészi-mûvészies
felvételek elôtt, melyeken szabályos rendben mintha fekete alakok nôttek
volna ki a sivatag homokjából, s tartanának egy hol látható, hol láthatat-
lan cél, a Sivatagemplom és Allah felé. A Trafó többnyire nagyon nyitott
befogadói azonban kevéssé mozgolódnak, ülve maradnak, a képek csak a
tekintetet szippantják maguk felé, vagy azt sem. Még akkor sem, mikor
ideiglenes színház-templomunk éghez közeli részén két üveg félgömb
gyullad ki. A közelben tanyázó szerencsés láthatja, miként végzik a feke-
te asszonyok az ima elôtti rituális mosakodást, aztán – bordó szônye-
gükkel felsorakozva a lépcsôkön – annak rendje s módja szerint miként
imádkoznak. „Asszalam a lejkum.” Bô, testüket örökké takaró ruhájuk-
ból, mobil templomukból fehér gipszmaszkot vesznek elô, s arcként ma-
guk elé tartják. 

Bérczi Zsófia Eötvös-ösztöndíjasként töltött három hónapot Egyip -
tomban, ott készült képei „a nôi lélek belsô szabadságához vezetô út négy
stációját jelenítik meg”, a Sors ellen való lázadástól a saját egyéni út ke-
reséséig. Spirituális mondanivalóját azonban csak az akcióhoz írt kom-

mentárban, verbális szinten képes
kifejezni. Sem a tetszetôs, dekoratív
képek, sem életre kelô, puszta nar-
rátorként, tehát nem jelként mûkö-
dô másaik nem tudnak megfelelô
csatornává válni, csupán a felszín
egzotikumának bûvölete ragad ma -
gához, a fekete asszonyok világa
kitapinthatatlan marad. 

A következô miniátor, Pataky
Klári szinte minden darabjában új,
mégis felismerhetôen „patakys”
nyelven szólal meg, mely hol szen-
timentális csengésû (Hull az elsár-
gult levél…), hol érzelmes, drámai
(Lépni sem, nézni sem) vagy ironi-
kus (Bolero), de kivétel nélkül
mindig okosan szellemes és játé-
kosan intellektuális. Az Ahol az
álmokat foglyul ejtették… azonban
néma marad, pedig a fehér tánc-
szônyeg fölé magasból benyúló

Szoboszlai Annamária

Színpadon innen és túl
M I N I - A - T Ú R Á K  I .

Trafó új sorozatának, a Mini-a-Túráknak az elsô estje néhol rázós, de sosem megrázó fapados
utazás mûfajok, valós-valótlan terek s idôk között, ahol nem érvényes a BKV-bérlet, a tízdarabos

tömbjegy, csakis a régi keménypapíros-lyukasztós, amit a Trafó kávézójából a színházterem bensôségesen
megvilágított terébe lépve kap kézbe a nézô, mert „majd használni kell”.  

A



lámpamezô által bejárt utakat, zuhannak, maguk is
eggyé válva emberi árnykorongjaikkal. Az ötlet azon-
ban bármily ügyes, a játék önmagáért való, nem gyú-
ródik egynemûvé a táncosok jelenlétével, akiknek ke-
véssé karakteres mozgása csak illusztrációszerûnek
hat a „naprendszerben”.

A HEPP mûvészeti csoport Svédasztal címû dizájn-
darabjának értéke színeiben, s nem színháziságában
rejlik. Visszafogott, szürkés, fehér tónusú ruháik egy
letûnt kor, egy távoli ország hangulatát idézik meg a
színpadon. Natúr, barnás papírral bevont asztalon
folyik a karácsonyfa-díszítés, hógolyónyi gömbök-
kel, zsonglôrmutatvánnyal, tánccal – és pillanatokra
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lámpák (amelyek közül kettô szinte a földet súrolja)
látványa, azaz az elegáns, minimalista kezdôkép is-
mét valami újdonságot ígér. A négy táncos által
mûködésbe hozott szerkezet mintha a galaxist mo-
dellezné. A lámpáknak, lámpa voltuk ellenére, látszó-
lag nincs saját fényük. A zsinórpadlásról a színpad
egészére bocsátott megvilágítás árnyékukat fekete
korongként rajzolja ki a padlóra, mint a csillagtérké-
pek fényüket a Naptól nyerô bolygókat illusztráló-ma-
gyarázó ábráin. Az imbolygó „égitestek” késôbb még-
is meleg, narancsos színt villantanak fel a falon, majd
mikor „a Nap kialszik”, eltûnnek a padlóról a fekete
korongok, s helyükbe fénykörök kerülnek. 

A táncosok a megismerés stációit járják be. Eleinte
csak elkerülik a feléjük lendülô lámpát, vagy hagyják,
hogy az épp hajszálnyira a fejük felett suhanjon el.
Késôbb tudatosan vizsgálódnak, együtt mozognak ve-
lük, olykor egyikük elhagyja a lámpák s emberek al-
kotta erôvonalat, s egy másikon folytatja útját. A tán-
cosok egyre szándékoltabban használják a fényforrá-
sokat, idônként megvilágítják egymást s a közönséget
is, majd kilépnek a fények hatósugarából, hogy aztán
újra belemerítkezzenek. (Az ember ismerkedik így a
természettel.) Testükön játsszák újra az imbolygó

1. Sivatagtemplom

2. Ahol az álmokat
foglyul ejtették…

3. Svédasztal

4. Villamos 
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kimerevített képekkel, melyek fotószerûségükkel egy
pontba sûrítik az idôt, felidézhetôvé téve a kiragadott
pillanatot. A Svédasztal a divatbemutatók világában
megszokott játékos jeleneteket, élôképeket csempészi
vissza szülôhelyére, a színházba, megtartva a tárgyak,
ruhák bemutatásának elsôbbségét. Így nem szület-
hetnek valódi szerepek, figurák, a produkció megma-
rad a mûfajok közti finom lebegés állapotában.

Egyiptom, Naprendszer meg a svédek – a három
egymás után következô mini közt nem hangzik el
taps (csak a Svédasztal után szórványosan), az elô-
adók, koreográfusok ott téblábolnak a színpad körül,
mintegy állandó részeseiként egymás produkcióinak,
közösen terelgetve a nézôt. A gesztus azonban értel-
mezhetetlen, mert a darabok közt még sincs átjárás –
még ha tematikailag adódhatna is, hogy az est tör-
ténéseit a – külsô, térbeli, illetve belsô, szellemi –
utazás-élményre fûzzük föl. A nézô, akit a Siva tag -
templomban kiragadtak közönség mivoltából, kényte-
len újra elfoglalni klasszikus pozícióját, következés-
képp a befogadóval folytatott játék ugyancsak ívét
veszti. Az elejtett szálat az utolsó mini, Bársony Júlia
akciójának szereplôi veszik fel újra. Az Élôkép
Társulat tagjai az EXIT feliratot követve a színpad
mögé vezetnek minket, s arra kérnek, szálljunk fel a

Villamosra. A kiszolgált
fapados elszállít minket
a Blaha Lujza tértôl a
Nyugatiig. A figyelmes
utas eltöprenghet azon,
vajon hogyan jutott el
hirtelen a Ferenc körút-
tól a Blaháig. Bérczi
Zsófi, aki maga is a tár-
sulat tagja, ezúttal fehér
lufi után kapkod, kér
minket, ne dôljünk a ko-
csi oldalának, mert az
csak díszlet. Kedélyes (és
kevésbé szellemes) cse-
vejek után magunkra
maradunk, elindul a vil-
lamos a színpad mögött,
életnagyságú videokive-
títô „utaztat” a Nyuga -
tiig. Ismerôs épületek
tûnnek fel, s bár az esz-
szenciálisan kötelezô
zötykölôdés elmarad, a
villamos mellett elsuha-

nó, fehér lufikkal felszerelt biciklis, a lehagyott, fura
szörnyfejek és egyéb animációs figurák mind a moz-
gás érzetét keltik. A nézôbôl utassá, civillé vedlett
mégis-nézôk egy része áhítatosan figyeli a vetített ké-
pet, felismerendô jeleket kutat, más bóbiskol, egy pár
csókolózik. Mindennapi pillanatok ismétlôdnek egy
majdnem mindennapi helyszínen. Elôkerül az ellen -
ôr is, mint az sejthetô volt a már említett keménypa-
pír jegybôl. A kisfiú a szabályos BKV-bérletre meg-
rázza a fejét. A nyomtatott jegyre arca felderül, de
nem tépi el.  

A társulat tagjai tesztelnek és figyelnek, igyekeznek
leleplezni a nézôt. Látta Berlioz fejét elgurulni? – kér-

dezi valamelyikük az egyik utast egy megállóban,
talán az Oktogonnál. Nem – hangzik a válasz.  S An -
nus ka megvette már a napraforgóolajat? Egy-egy iro-
dalmi utalástól azonban még nem nemesedik, nem
válik igazabbá az akció. A Villamos nem mutat meg
feltérképezetlen területeket „Csodaországunkból”, a
voyeurségében leleplezett nézô csak a színpad, nem
pedig a tükör másik oldalára kerül át.

Az egyenetlen színvonalú est mini-darabjai sajnos
kevéssé túráztatják meg az utazáskedvelô közönséget.

MINI-A-TÚRÁK I.
(Trafó – Kortárs Mûvészetek Háza)

SIVATAGTEMPLOM
Koncepció, képek, díszlet: Bérczi Zsófia. Alkotótárs,
hangmontázs: Bársony Júlia. Szereplôk: Károlyi
Zsuzsanna, Kántor Kata, Fenyvesi Boga, Bérczi
Zsófia, Bársony Júlia.

AHOL AZ ÁLMOKAT FOGLYUL EJTETTÉK…
Koreográfia: Pataky Klári. Fény: Szirtes Attila.
Táncolják: Arany Virág, Domokos Flóra, Dányi
Viktória, Lipka Péter.

SVÉDASZTAL
Tervezôk: HEPP (Kasza Emese, Kiss Dávid, Ridovics
Eszter). Szereplôk: Bercsényi Péter, Erôs Zoltán,
Fabók Mariann, Jankovics Péter, Karádi Borbála,
Vesztl Zsófia.

VILLAMOS
Koncepció: Bársony Júlia. Alkotók: Bársony Júlia,
Bérczi Zsófia, Bolyác Jenô, Fenyvesi Boglárka,
Füredi Tamás, Stark Attila, Harsay Gábor, Keller
Valéria, Kántor Kata.
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Kedvezményes éves elôfizetési díj 15.500 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 

1089 Budapest, Rezsô tér 15. 

Tel: 06–1 210– 5149, 210–5159, 

Fax: 303–9241 • e-mail: lapterjesztes@es.hu 

MINDEN PÉNTEKEN!
KERESSE A HÍRLAPÁRUSOKNÁL 

VAGY FIZESSEN ELÔ!


