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Nem a jó színház különbözik nemzetek szerint,
mondja egy nagy román rendezô, Silviu Purcărete egy
interjúban, hanem a rossz: mert a jó – jó és remek, vi-
szont a középszerû mindenütt más, mint ahogy más a
giccskultúra is a világ egyes tájain. A rossz amerikai
színház: az alánevetôs tévékomédiák utánzata, amely-
ben a színészek triviális játéka kitett és „jópofa”, min-
den második mondatnak nevettetnie kell, rengeteget
beszélnek (csupa kortárs darabról van szó), és nem
mondanak semmit, csupa felszínes családi probléma,
pszichologizálás – ki kivel, pénz, szex, milyen étte-
rembe megyünk –; az egész „olyan, mintha”: mintha
szólna valamirôl, tényleges emberi kérdésekrôl, de
nem hogy nem karcolja meg a nézôt, még csak meg
sem legyinti-suhintja. A nézô ne legyen boldogtalan el -
menôben, jöjjön máskor is. (Talán ez az átlagos ame-
rikai színház tükrözi leginkább a társadalmi kommu-
nikációt: folyamatosan beszélni, de nem bántani és
nem mondani semmit, mindig a problémák sima fe-
lületén korcsolyázni.) Ezzel a leírással a látott elôadások
mintegy felét le is tudom, egy részüket a Közép-
Nyugaton nézhettem, a luisville-i Humana névre hall-
gató kortárs drámafesztiválon, amelyet idén harminc -
kettedik alkalommal rendeztek meg (szép, humánus
neve dacára egy gyógyszergyár szó szerinti árnyékában
és támogatásával).

Ez a felületes játék, a lélek, szellem tényleges mély-
ségeit még csak meg sem érintô színészi naturaliz-
mus a színpadi beszédben és aztán egy könyvesbolt-
ban igazán szembeötlô. A New York 40. utcájában lévô
Drama Bookshop munka nélküli színészek törzshe-
lye, akik monológokra vadásznak, miközben a csodára
várnak, és egymás biztonságos melegében bújnak ösz-
sze. Az üzlet tele van sajnos nem kiváló elméleti és tör-
téneti munkákkal, hanem színészeknek szóló hang-
anyagokkal: hogyan kell déli, nyugati akcentust produ-
kálni, lengyel bevándorlóét, zsidósat, írt, németet stb.

(Az akcentus itt valóban fontosabb, mint bármely szín-
házi kultúrában, amelyet ismerek: soknemzetiségû or-
szág ez, persze, és a játékhoz is jóformán csak techni-
kai fogódzók vannak.) A Harlemben egy igazi fekete
közönség elôtt fekete színészek játékában hallom
majd, hogy az egyik – vélhetôleg arab származású –
színész hogyan produkálja a harlemi kiejtést, kissé fal-
sul, tanultan, míg a jegyszedô vagy a közönség nagy
része természetesen beszéli ugyanezt. A dialektus –
fôleg az alakított karakter etnikai hovatartozásának jel-
zése – ebben a középszerû színházban igen fontos.

Amikor az egyik legnagyszerûbb színházi (operai)
pil lanatban egy szónoki emelvényen egy fekete férfi
hát tal a közönségnek lassan lengeti kezét, integet
néma és láthatatlan hallgatóságának – az éppen negy-
ven éve meggyilkolt Martin Luther Kinget alakítva –,
hirtelen összegzôdik minden jó, amit ebben a végtele-
nül sokféle, mindössze gyûjtôszóval amerikainak ne-
vezhetô kultúrában tapasztalok a színpadon: hogy a
kérdés most, 2008 tavaszán ebben a világot jelentô vá-
rosban, New Yorkban és az egész országban az identi-
tás – az, hogy kik vagyunk, illetve hogy kik ôk, és mi
az, hogy Amerika, vagy inkább: mi legyen. Még ha az
integetô fekete elnök a reménybeli, szintén fiatal és
szintén fekete elnökre utal is most, a választások évé-
ben – bár ez az opera-elôadás nem kampányol, csak a
dolgát teszi: King szereplôje a darabnak –, az identitás
kérdése feltûnôen fontos. A posztfeminista diskurzus
vizsgálja ezeket az identitásokat. (Ezt a felvetést ná-
lunk mind ez idáig egyetlen – kiváló – elôadásban lát-
hattam, A néger és a kutyák harca címû Koltès-darab-
ban, melyet Zsótér Sándor rendezett a Kamrában.)
E diskurzus a világot és benne a hatalmi harcokat nem
a nemi szerepek szerint osztja le, az egyenlôséget in-
kább egyedi/egyéni identitások alapján vázolja fel,
mint ami identitásválasztás (tehát nem determináció)

Tompa Andrea

A másik, a fekete 
A M E R I K A I  E L Ô A D Á S O K

a valakinek elmondom, hogy Amerikában jártam, és láttam egy sereg színházi elôadást, részvéttel
néz rám, mintha azt közöltem volna: fogorvosnál voltam. Nincs jó színház ott, állítjuk. („Ôk” meg

fordítva gondolják: Európában minden csodálatos és mûvészi és színvonalas, fôleg Londonban, a tévében
brit akcentussal adják el a sznob dolgokat.) Még ha a látott „dolgokban” – mert nemcsak színházban jártam
élô színházat, teatralitást tapasztalni – van némi „random” is (bár világlátott, jó ízlésû kritikus kalauzol), 
az antropológiai és turisztikai érdekességeken túl megtudom végre, hogy szól egy igazi musical, mi az,
hogy sajtó (és mit jelent a The New York Times kritikusának lenni), mi az, hogy fekete ember a színpadon,
és milyen, amikor tényleg nagyon rossz a színház. És éppen itt látom majd a szocialista realizmus 
reflektált továbbélését a kortárs mûvészetben. 

H
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kérdése (ebbôl a szempontból is hátborzongató a
Hillary/Obama vesszôfutás: fehér nô kontra fekete fér-
fi, életkori különbségekkel együtt). Mint Zsótér okos
rendezése állítja: mindenki lehet színes – döntés, azo-
nosulás, empátia kérdése. Ahogy Németh Gábor fo-
galmazta Zsidó vagy  címû regényében: „Neked igen.”
Neked zsidó vagyok. 

Úgy tûnik, hogy a jó amerikai színház hangsúlyo-
zottan nem önmagáért való mûvészet, hanem elsôsor-
ban a társadalmi párbeszéd nem szükségszerûen rejt-
jelezett tényezôje. (Mûvészetet – egyfajta hermetikus,
saját kóddal rendelkezô mûalkotást – csak Richard
Foreman színházában tapasztalok: az amerikai avant-
gárd nagy öregjérôl lásd jelen számunk interjúját és
cikkét.) 

A Harlemben látott darabot a The Negro Ensemble
Company Inc. adja elô, egy, mint neve is mutatja (hi-
szen a „negro” már nem használható, nem pc), régi,
1967-ben alapított társulat, amely most igyekszik ham-
vaiból feltámadni. A Webeime (a cím a mi, lenni, én sza-
vakból rakható össze, egy sajátos helyi dialektusban)
vasárnap délutáni elôadásán szépen öltözött fekete
asszonyok és öltönyös férfiak ülnek a kis nézôtéren,
mint egy filmben. A helyi, tehát harlemi lap éppen ar-

ról ad hírt, hogy a Mumia Abu-Jamalra – aki 1981-ben
megölt egy fehér rendôrt – kiszabott halálbüntetést fe-
lülvizsgálhatják. Ügye a halálbüntetés elleni küzdelem
szimbolikus pere lett, a benne hozott rasszista ítélet fe-
lülvizsgálatáért többen küzdenek (például az Amnesty
International). Az újsághír és az elôadás találkozása
nem véletlen: a téma a színpadon is a börtönben ülô,
hét különbözô alakban megjelenô fekete ember (elké-
pesztôen magas a felnôtt, fekete férfilakosságból a bör-
tönben ülôk száma). A helynek, az elôadásnak sajátos
kisugárzása van, és naivan üzeni azt, amit a címben is
ígér: Mi én vagyok, Én mi vagyunk – egyéni és közös-
ségi felelôsségvállalásra szólít, szinte agitál, miközben
belepillant a családba és az elôzményekbe, némiképp
„megértve” a bûnözôt, felvázolva elôéletét. 

Martin Luther King Philip Glass Gandhiról szóló ope -
rájának egyik (néma) szereplôje. A Satyagraha, melyet
a Metropolitan mutatott be Phelim McDermott (an-
gol) rendezô színrevitelében, már utcai reklámjában is
többet akart, mint pusztán egy jó opera-elôadásra fel-
hívni a figyelmet. „Harcolhat-e az opera az igazsá-
gért?” – tette fel a kérdést a városban elszórt provoka-
tív plakát, nemcsak az opera mûfajának jelen idejû vol-
tát, hanem lehetséges morális tartalmát is felszínre
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hozva. Hogy ez az opera éppen itt
és most kerül színre, nem véletlen;
akkor kerül színpadra, amikor
Amerika számára a választás évé-
ben „az” igazság dôl el. 

Philip Glass 1980-ban írt, az
Einstein a tengerparton utáni máso-
dik operája Gandhi korai, ügyvéd-
ként elkezdett, majd polgárjogi
harcosként kulmináló dél-afrikai
éveirôl szól (1893–1914), amelyek
Gandhi számára egy mindent el dön -
tô incidenssel kezdôdtek. A friss
londoni diplomás, Dél-Afrikában
színes bôrûnek számító férfi meg-
tapasztalja az elsô rasszista szabályt:
nem utazhat vonaton elsô osz -
tályon. Gandhi nem hajlandó ön-
szántából átülni a színeseknek kije-
lölt kocsiba – s ezzel a gesztussal
elfogadni az igazságtalanságot –,

ezért lelökik a vonatról. Haláláig ezután – következetesen és makacsul –
csak harmadik osztályon utazik, a legszegényebbekkel, az érinthetetle-
nekkel együtt. 

Az egyébként szanszkrit nyelvû opera címe Gandhi „találmánya”: elein-
te „passzív ellenállásnak” keresztelt harci módszerének nevével elégedet-
lenül pályázatot hirdetett saját lapjában, az Indian Opinionban a megfele-
lô elnevezés megtalálására: a Satyagraha szóösszetétel („igaz erô”, „ra-
gaszkodás az igazsághoz”) a mozgalom szimbóluma lett – írja le a szó
keletkezését (magyarra sajnos le nem fordított) önéletrajzában. 

Glass operájának nincs narratív története, az idôbeli linearitást is meg-
bontja – a jelenetek mitikus idôben kezdôdnek, aztán a századforduló kü-
lönbözô éveiben játszódnak; a három, egy-egy órás felvonás Tolsztoj,
Tago re és King nevét viseli, akik néma szereplôk, az elsô kettô Gandhi
kortársa, utóbbi követôje: mindannyian szellemi közösséget alkotva, amely -
ben a részvét és a szeretet a vezérelv. Ugyanakkor ez az opera „klassziku-

Jelenetek a Satyagraha 
címû elôadásból
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sabb”, mint az Einstein; repetitív,
minimálzene ez is – Glass figyel-
mét akkor keltik fel Gandhi és ta-
nításai, amikor indiai zenével kezd
foglalkozni, ekkor ismerkedik meg
Ravi Shankarral is –, zene és törté-
nés ritka harmóniája jellemzi a
mûvet: „azonos hangzások ismét-
lésével önmagukba zárt, lebegô
hangtartományok jönnek létre,
ami szintén megfelel a Satyagraha
szellemének: eggyé válni a kozmi-
kus energiákkal” – írja Batta And -
rás Opera-lexikona. Néhány kivéte-
lesen szép kórus és ária is megszó-
lal e mûben. A történet azért is
szûnik meg, mert, állítja Glass, a
„végét” úgyis ismerjük. A szanszk-
rit textus a hindu vallás szent köny-
vébôl, a Bhagavad-gítából vett vers-
részletek, tanítások.   

A mû klasszikussá vált rendezé-
sét, Achim Freyer 1981-es stuttgar-
ti elôadását – amely a felvételen ma
is élô, eleven produkcióként hat – a
fogyasztás diktatúrájából való sza-
badulás, az atomenergia ellenzése
jellemezte. Negyedszázaddal ko-
rábban ezek a kérdések izgatták a
(nyugatnémet) társadalmat és így a
színházat is. New Yorkban most
egész máshol van a hangsúly: a da-
rab „mozgalmár”, agitatív üzenete
alig érzékelhetô, ugyanakkor az is-
teni elem is kimarad – hogy úgy
fogalmazzak: az emberi javára.
Freyer a mitikus alakokat – Kris nát,
Ardzsunát – még isteniként jelení-
tette meg, Gandhit pedig ezen iste-
ni erô hordozójának. A MET-ben a
két angol – a rendezô és tervezôje,
Julian Crouch – az emberben, a tö-
rékenyben, az efemerben, a szaka-
dó anyagban gondolkodik-dolgo-
zik. S a kettô mint gondolat egy: a
törékeny ember és a szakadó újság-
papír. Mintha ma Amerikában a
megváltást emberre lehetne már
csak bízni. (Ez némiképp ellent-
mond a „vallásos” Amerika-képnek,
bár ez a sokat hangoztatott vallá-
sosság inkább tûnik társadalmi el-
várásnak, mint tényleges, tartal-
mas hitnek. Mindenesetre az em-
ber számukra önmagáért egyedül
felelôs lény.) A látvány igen nagy-
szabású, azonban – operára talán
nem jellemzô módon – a gyûrhetô,
téphetô, megsemmisíthetô újság-
papír, a cellux és hasonló, egyszer
használatos anyagok és a belôlük/
velük keletkezô improvizáció képe-

zik a gondolati és vezérmotívumo-
kat. Az újságpapír használata igen
bölcs és indokolt: Gandhi volt az
elsô olyan politikus, aki felismerte
a sajtó szerepét, az írott szóét, ame-
lyet a széles tömegekhez lehet el-
juttatni, ugyanakkor Gandhihoz
méltón ez is csak egy anyagában
szegény és demokratikus beszéd-
mód, és nem a manipulálás, ha-
nem a felvilágosítás eszköze. Ezt
aknázza ki az elôadás, melynek
díszlete, kelléke, szimbóluma: az
újság. A másik kifejezôeszköze a
méret, a lépték – a kis emberi és a
nagy, szintén emberi ütköztetése:
Gandhi az óriásbábok között látszik
csak igazán parányinak. A nagy fe-
hér emberek között a kis indiai fér-
fi végképp eltaposható bogárnak
tûnik. Lassú, meditatívra rendezett
elôadás ez, amelyben a szent könyv
szavai hosszú percekig, hatalmas
betûkkel kivetítve szinte kívülrôl
megtanulhatóak: „Aki egy tettrôl
azért mond le, mert bajjal jár, és ô
fél a testi fáradalmaktól, az szenve-
délyes lemondást gyakorol, s le-
mondása nem terem gyümölcsöt.”
(Bhagavad-gítá, Terebess Kiadó,
1997, Vekerdi József fordítása) 

Az újság(papír) jelentése nem-
csak a Gandhi-elôadásban fontos:
ennek jelentôsége felmérhetetlen a
színház számára is. Egy elôadásra
annak függvényében jutok be (vagy
sem), hogy a The New York Times
kritikusa jót írt-e róla vagy ellenke-
zôleg. Mindaz, amit elméletben ta -
nultam az amerikai kritikáról, most
gyakorlattá válik: egy-egy elô adást
ad el vagy (fôleg a Broadway-pro-
dukciók esetében) veszejt el örökre
az egyetlen döntô vélemény. Ugyan -
akkor Caryl Churchill új darabját,
egy független színházi elôadást
vagy az új musicalt a kritika egy-
ként dicséri, ám míg a Churchill-
darabra tényleg alig lehet bejutni,
addig az off-offnak számító PS 122
terében fél ház van, tehát a kritika
mint az elôadás sorsát örökre el-
döntô tényezô (szerencsére) itt is
csak megszorításokkal igaz. 

Az elsô két darab a drámaírás
posztdramatikus változatának vég-
sôkig lecsupaszodott, inkább elsze -
gényített és lassan önmaga paródiá -
jába forduló változata. Az új Chur  -
c  hill-mû (mely a Public Theatre-ben
megy, ez lehetne a New York-i
Nem zeti, ha volna ilyen) kétszemé-

lyes, minimalista (ami szinte eufe -
misztikusnak tûnik) darab. A Drunk
enough to say I love you? (a cím ne-
hezen fordítható: az „Elég részeg
vagyok-e, hogy azt mondjam, sze-
retlek?” egy lehetséges változat) két
férfi párbeszéde, akikrôl nemcsak
az derül ki, hogy szerelmi kaland-
juk van egymással, hanem az is,
hogy nem is emberek, hanem két
ország, Amerika és Anglia szimbó-
lumai, s a darab szüzséje a köztük
lévô húzd meg – ereszd meg politi-
kai játszmák és függések, szuper-
egók és tudatalattik viszonya. A tex-
tus a végletekig redukált, egyetlen
befejezett mondat sincs benne, in-
kább így jellemezhetô: mit mond-
junk akkor, amikor már nincs mit
mondani? Minden mondat egy fé-
lig kimondott (érzékeltetett, felve-
tett) klisé, és ez az elliptikus nyelv
költôinek hangzik, ám a negyvenöt
perces opus, mely az Amerika által
elcsábított Anglia love storyja, any-
nyira minimális, hogy már a sem-
mi határát súrolja. (Hozzáteszem:
a referenciák fele el sem jut hoz-
zám, kívülállóhoz.) 

Elsô látásra ötlettelibbnek tûnik a
Democracy in America (Demokrácia
Amerikában) címû független pro-
dukció: az alkotók interneten meg-
hirdetik, hogy nézô-társszerzôik
mondjanak valamit, ami legyen
benne a darabban, és aztán ezért
fizessenek is egy általuk választott

Jelenet a Satyagraha 
címû elôadásból
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összeget. A darabírás és a produk-
ciós költségek egy gesztussal te-
remtôdnek tehát. A nézôk monda-
tokat, gesztusokat, utasításokat, je-
lenetvázlatokat vásárolnak meg,
köztük egy csomó marhaságot, sze-
mélyes ügyet, poént, amelybôl nagy
halom „anyag” keletkezik; ezzel
azonban az alkotók az alapötleten
kívül semmit sem kezdenek, nem
szerkesztik-írják, hanem „beérkezé -
si sorrendben” színre viszik. Ele in te
vicces, majd lassan unalomba fúl a
móka – az ötlet, bármilyen remek
és nagy lehetôségeket nyújt, és
tényleg tükröz is valamit egy társa-
dalom vágyaiból, a játékhoz való vi-
szonyából, végül csupaszon mere-
dezik a színpadon. A darab rende-
zôje ugyanaz a fiatal Annie Dorsen,
akitôl egy nagyszerû Broadway-mu-
sical is megy (az amerikai szcéna
ilyen szintû átjárhatóságáról azon-
ban bizonyára nem lehet beszélni),
a Passing strange címû (az Othello-
idézet Kardos László fordításában
„nagyon csodás” lenne, bár jelen-
tése inkább „nagyon különös”). 

Ezek szerint soha nem hallottam
még musicalt (kerültem is eddig,
bevallom): mert a musical, gondo-
lom most már egy broadwaybeli ze-
nés darab után, zenei és színházi
élmény egyszerre, olyan, mint az
opera. Öt hangszeres zenész játszik,
a zene valamiféle rock–soul–funk
keverék. Az önmagát keresô – Eu ró -
pát bejáró, majd hazatérô – fekete
zenészfiú története díszlet nélkül, a
zenészek között, afféle brechti szín -

házban játszódik. A musical meg-
újulását várják ettôl az új stílusú ze-
nétôl-színháztól; igazi kortárs és ki-
váló minôségû elôadás ez. A kulcs
egy Stew nevû ismert afféle minde-
nes: szövegíró, zeneszerzô, hang-
szerelô, narrátor, és fôleg elképesz-
tô színpadi jelenléttel és súllyal bí -
ró elôadómûvész (nem jut magyar
párhuzam eszembe, talán mert
nincs is ilyen figura és zenész egy-
szerre). Miközben a darab a fekete-
ség és európaiság sztereotípiáival is
játszik, mégis megtartja a musical
szabályait, történetmesélését, sôt,
még a boldog végkifejlet imperatí-
vuszát is. Egy egyszemélyes hip-hop
show, mégis tiszta színházi pro-
duktum az utolsó fekete színházi
élményem: Marc Bamuthi Joseph,
szerzô és elôadó, saját, specifikus
(hip-hop) kultúrájának tudatában,
önmagával, identitásával párbe-
szédben, szabad emberként lép
színre – nagyszerû elôadó.

Színházi körutam során a fehér
ember egyetlen elôadásban jelenik
meg hitelesen és problémát felvetve
– ugyanazon az identitás-diskurzu-
son belül, amelyrôl minden vala-
mirevaló elôadás szól. A fehér em-
ber, aki ma félelmet kelt Ame riká -
ban: mert fehér, férfi, középkorú
(vagy már azon is túl) és evangéli-
kus. S mert Amerika egyes számú,
gyûlölt férfia kimeríti mindeme ka-
tegóriákat. A This Beautiful City (Ez
a csodálatos város) a Luisville-ben
tartott fesztivál legkiemelkedôbb
darabja, melyet a The Civilians ne vû

progresszív alternatív csoport ho-
zott létre. A dokumentumdráma (il -
let ve annak valamiféle amerikai
változata) Colorado Springs városá-
ba kalauzolja a nézôt, az amerikai
evangélikus egyház nem hivatalos
fellegvárába, ahol az igen befolyá-
sos New Life (Új Élet) nevû, Ted
Haggard lelkész által irányított
megaegyház regnál. A hosszú, két-
részes, zenés, interjúk és doku-
mentumok alapján készült dráma
egy olyan ortodox, dogmatikus, ul t -
ra  konzervatív egyházat ábrázol vi-
lágnézetével együtt, amely talán
A Hit Gyülekezetéhez vagy a szci-
entológiai egyházi agymosáshoz
hasonlít. (Zenei anyaga is mind
eredeti.) George Bush, mint isme-
retes, szintén evangélikus, a darab
szerint a lelkipásztor kapcsolatban
is állt vele. A történet a város életé -
nek, az egyházi tanoknak, a közös-
ségnek a felvázolása után annak a
Ted Haggardnak az útját követi, aki
szélsôséges homofób nézeteirôl
(is) vált ismertté, majd 2006-ban
lebukott: kiderült, hogy többéves
viszonya volt egy férfi prostituálttal,
aki egyébként amfetamint is szállí-
tott neki. (A történet hasonlít az
An gyalok Amerikában homofób,
kriptohomoszexuális ügyvédjének
karrierjére.) A darab azonban nem-
csak az ultrakonzervatív, de az ult-
raliberális diskurzust is vizsgálja,
mindenféle morális következtetés
vagy tanulság nélkül. A nézônek
magának kell megteremtenie a kri-
tikai távolságot a látottakkal – ám-
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bár az érzelmes, nagyszerûen eldalolt Jézus-imádó rock -
zene könnyen magával sodorja a hallgatóságot, amely
így kiesik kritikusi-megfigyelôi szerepébôl. Éppen erre
apellál az egyház is. Rajtunk múlik, hogy folyamato-
san emlékeztetjük-e magunkat arra, miben is veszünk
részt. Ennyi ben van újdonsága ennek a dokumen-
tumdrámának: a felkínált „dokumentummal” szemben
a nézônek felnôttként, felelôsen kellene viselkednie. 

Nem láttam válságosabb identitású szereplôt ameri-
kai színházban, mint a fehér ember. Vagy maga mö-
gött hagyta már emberi dimenzióit – ország lett, esz-
me, idea –, vagy felfalták hazugságai. Akinek ma
mondandója van – drámai –, szükségszerûen valami-
lyen ki sebb séghez tartozik: és a fekete ember, a má-
sik, az elnyomott tudja leginkább felmutatni azt a drá-
mai küzdelmet, amely a szabad választás és a sors-
szerûen kijelölt életutak között zajlik. Ha van még
szereplô a színházban – gyakran nincs, felfalta a kor-
társ posztdramatikus színház –, akkor az „fekete”.
Más. Van identitása. Ahogy a nô vagy a gyermek volt
az (antik) drámában, fôleg a tragédiában, úgy a „má-
sik”, a különbözô identitás tartogat drámai lehetôsé-
geket e színházban.

Egy kínai installációmûvész kiállításán (a Gug gen -
he im Múzeum ban) találkozom a szocialista realizmus

kor társ mûvészetbe oltott, reflektált, konceptuális al-
kotásával. Az 1957-ben Kínában született Cai Guo-
Quiang összetett, gazdag mûvészete, puskaporral al-
kotott égetett képei, hatalmas installációi számtalan
irányba értelmezhetôek, elmélkedésre invitálnak. A mû   -
vésznek a történéshez, a látványhoz, azaz a drámai-
sághoz és a teatralitáshoz való vonzalmát tanulmá-
nyai is magyarázzák: a sanghaji Drama Institute-ban
végzett (ennyiben indokolt is e lap hasábjain szólni
róla). Az itt kiállított agyagszobraiból létrehozott „per-
formanszát” már bemutatta a Velencei Biennálén
1999-ben. Most újraalkotja ôket. Cai egy az egyben
„lemásol” egy 1965-ben megalkotott, százhat figurá-
ból álló kínai szoborcsoportot, amilyen számtalan kí-
nai város közterén látható, és élethû méretekben áb-
rázol munkásokat-parasztokat és kizsákmányoló ura-
ikat. Cai egy sereg szob rász segítségével lemásolja
ôket, és a kiégetetlen agyagszobrokat kiállítja (külön-
bözô stádiumban, néme lyiknek éppen csak a váza van
meg). A szobrok élete a kiállítás kezdetétôl a végéig
tart, a kiégetetlen agyag lassan kiszárad, szétpereg,
széthull. A szo  cia lista realizmus önfelszámoló, eltûnô
mûvészetté válik, az ércnél nem maradandóbb anyag
lebontja magát.  Szó szerinti dekonstrukció ez, valami
lassú, szinte észrevehetetlen pusztulás, halál, egyszó-
val drámai történés. 

Anne Bogart munkásságával 1999-ben ismerked-
tem meg, amikor az ohiói Columbus Wexner Cen ter -
jében megnéztem a SITI Társulat Cabin Pressure
(Kabin nyomás) címû elôadását. Bogartot és a SITI
Társulat tagjait mindig is izgatta a bonyolult, intim
kapcsolat, amely az élô színházban színészek és kö-
zönség között létrejön, és a Cabin Pressure-ben ezt a
komplex viszonyt kutatták. Anne Bogart szerint az elô -

adás megalkotása közben számos kérdés és elemzés
került felszínre.

„Mi a közönség? Mi a nézôk alkotói szerepe? Miben
áll a közönség felelôssége a színésszel szemben? Mi a
színész? Miben áll az ô felelôssége a nézôkkel szem-
ben? Ilyen kérdéseket tettem fel a SITI Társulat színé-
szeinek e kollektíven létrehozott darab próbáin. Arra
törekedtem, hogy kezdetben ne fogalmazzunk meg

nne Bogart a Columbia Egyetem professzora; ô vezeti a Végzôsök Rendezôi Programját. Emellett
mûvészeti vezetôje a SITI nevû New York-i társulatnak, amelyet 1992-ben alapított Tadashi Suzuki

japán rendezôvel közösen, és amely  új mûvek alkotását helyezi elôtérbe, fiatal színházmûvészeket képez,
és nagy szerepet tulajdonít a nemzetközi együttmûködésnek. Munkái láthatók voltak a legtöbb jelentôs
amerikai regionális színházban és egyetemi színpadon, valamint európai, ázsiai és dél-amerikai színházak-
ban és színházi fesztiválokon. Több díjat nyert el, és három könyvet írt, A Director Prepares (A rendezô
felkészül), The Viewpoints Book (Szempontok könyve) és And Then: You Act – Making Art in an Unpre dic t -
able World (És aztán jön a játék – Hogyan alkossunk mûvészetet egy kiszámíthatatlan világban) címen. 

A

Barbara Lanciers

Egy amerikai klasszikus:
Anne Bogart


