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Ivacs Ágnes

Kortárs színházminta-vétel
PENDULUM – színházi ingajárat

 � Lengyel Intézet; Trafó; Toldi Mozi; Moszkva tér; Budapest 
 � 2009. április 8–28.

Mit értünk ma a színház fogalma alatt — ezt a kérdést kívánta körbejárni a Trafó 

Pendulum fedőnéven indított hét részes áprilisi programja keretében, azaz, a 

„pendulum” nyelvén szólva: kilendíteni az ingát a két végpont, a klasszikus szín-

ház és a kísérletező színjátszás között. Ebben az összeállításban, ahol volta-

képpen az egyetlen klasszikus proszcénium-előadás is rendhagyónak számított 

— hiszen Peter Brook Beckett-töredékei sem tekinthetők a szó szoros értelmében 

hagyományosnak —, kortárs színházi körképet kaphattunk a rituális indíttatású 

összművészeti produkciótól azokig az izgalmas törekvésekig, melyek a színház 

bizonyos aspektusait vagy elemeit vizsgálják. Milyen lehetőségei vannak a spe-

ciális helyszínre kihelyezett vagy egy intim térben létrehozott előadásnak, a szí-

nész és néző közti határ radikális felszámolásának, az improvizáción vagy pusz-

tán a rendezői instrukciókon alapuló színháznak? A nemzetközi színházi ingajárat 

résztvevői brit, francia, belga, magyar, holland társulatok voltak, melyek a műfaj-

okon túl egyúttal a helyszínek (Lengyel Intézet, Trafó, Toldi Mozi, Moszkva tér) 

között is ingáztak.

England című darabjában a színész-drámaíró Tim Crouch, akit a mai angol színházi 

élet egyik legmarkánsabb alkotójaként tartanak számon, egy szakadatlan virtuá-

lis utazásra viszi a nézőt a Platán Galéria falai közül elindulva. Miközben Sugár János 

egyik munkájától a másikig vándorolunk a szűk 

térben, képzeletben beutazzuk a két színésszel 

Angliát, meg sem állunk Edinburghig, Amszter-

damig, Oszakáig, egy londoni otthonból kórte-

rembe kerülünk, majd hotelszobában landolunk 

— első látásra a műkincs-kereskedelem ország-

határokat átívelő útvonalát követve. Ám a fel-

becsülhetetlen értékű műtárgyak finom iróniá-

val megjelenített csodálatos vándorútja lassan-

ként a transzplantációra alkalmas emberi szer-

vek után folytatott életbevágó hajsza metafo-

rájává lesz, amikor visszavonhatatlan bizonyos-

sággá válik, hogy a főhősnő életét csakis egy új 

szív beültetése mentheti meg. A szervátülte-

tés következtében kapott új élet természete-

sen égetően aktuális téma, komoly társadalmi 

és morális kérdéseket vet fel (hogy mást ne 

mondjunk, a pénzen vásárolható egészség kér-

dését), önmagában azonban, ha a darab meta-

forarendszere és kísérletező előadásmódja nem 

mutatna túl rajta, könnyen banálissá válhatna. 

Crouch érdeme, hogy a dolgok folyamatos egy-

másba csúsztatásával nemcsak egy szív kerül át 

egyik testből a másikba, hanem egyik kultúra a 

másikba, a színház a galériába, egyetlen karakter 

két szereplőbe, a néző színházhoz való viszonya 

a színész színházhoz való viszonyába. 

Miben áll a színházi élmény, mi a játéktér szerepe, 

és hogyan befolyásolja néző és színész kapcso-

latát ennek a térnek egy más közegbe helyezése 

s szokatlan kihasználása — ezt kutatja a kísér-

letező kedvű színházi alkotó társával, Hannah 

Ringhammel. A néző pedig érdeklődve, testkö-

zelből követi őket a fiktív utazáson, a térrel és 

személyekkel való játékban, ám alighogy véget ér 

a szórakoztató sétaperformansz, és helyet fogla-

lunk a Lengyel Intézetben, lehervad a szűnni nem 

akaró brit mosoly a két szereplő arcáról, s az elő-

adás is leül a túlcsorduló moralizálásban.

A Rotozaza Etiquette-je a kommunikáció lehe-

tőségét vizsgálja, azt a Jean-Luc Godard által is 

felvetett filozófiai kérdést, hogy kifejezhetők-e 

Tim Crouch, Hannah Ringham
© fotó: Martin Kaufhold 

England; plakátterv: Jane Prophet
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gondolataink a szavak által, képes-e a beszéd 

közvetíteni a mondanivalót. Godard idős gon-

dolkodójának és fiatal prostituáltjának alakját 

magunkra öltve, nyomban fejest ugrunk a filo-

zófiai dilemmába, hogy saját bőrünkön tapasz-

taljuk, hogyan foszlanak jelenetről jelenetre 

semmivé a — film vagy a színház világából köl-

csönzött — szavak előhívta képek és alkotnak 

új jelentést. Különös élmény egy teljesen hét-

köznapi közegben — a Toldi Mozi kávézójában — 

belekerülni egy rendkívüli helyzetbe. Nevezete-

sen a színházi helyzetbe, ahol mi vagyunk a szí-

nész és a néző is, amikor társunkkal egy törté-

net kellős közepébe csöppenünk, melyet egyi-

künk sem ismer, fejhallgatóból kapva a rende-

zői utasításokat: mit kérdezzünk, mit válaszol-

junk, milyen helyszínre képzeljük magunkat, mit 

tegyünk. Az asztal a színpad, a szélén sorakozó 

apró tárgyak a kellékek, egy ismeretlen játék 

részesei vagyunk, szakadatlanul záporoznak 

ránk az információk. Szabadságunkban áll eldön-

teni, rábízzuk-e magunkat az instrukciókkal irá-

nyított intimitásra, a partnerünkre, a szánkba 

adott szavakra, a kívülről sugallt képekre, hogy 

fél órára azonosuljunk a ránk ruházott szereppel 

— az előadó felelőssége nélkül.

A felelősség kérdése kezdettől foglalkoztatja 

az Anthony Hampton író-rendezőből és Silvia 

Mercuriali színésznőből 1998-ban alakult brit 

Rotozazát. 1999-es Bloke produkciójuk létrejöt-

tét kimondottan az a szándék inspirálta, hogy 

egy barátjuk számára, aki még sosem szerepelt 

színpadon, olyan helyzetet teremtsenek, amely-

ben az előadót nem terheli semmiféle felelős-

ség, mert nem tesz mást, csupán végrehajtja 

a kapott utasításokat. Az első kísérletet aztán 

számtalan újabb követte, melyekben ennek a 

színházcsinálási stratégiának a lehetőségeit, 

illetve különféle aspektusait járták körül hangu-

latukban, tartalmukban, indíttatásukban és for-

májukban nagyon eltérő előadásokkal (felké-

szült vagy a színpadi szituációt nem ismerő szí-

nészek/civilek bevonásával, rejtett instrukciók 

elhelyezésével vagy az előzetes próbafolyamat 

ellenére kaotikus eleggyé formálódó produkció-

val). Az „Autoteatro”-nak keresztelt öngeneráló 

előadói stratégiák jelentik a Rotozaza számára 

a legújabb irányvonalat. Ennek első darabjában, 

az Etiquette-ben a magát Jean Tinguely szobrá-

ról elnevezett alkotópáros a dada szellemében 

megkísérli felszámolni a határt néző és színész 

közt, megvizsgálni a szakadékot nyelv és jelen-

tés között, intim teret varázsolni egy nyilvános 

helyen, s egy időre szüneteltetni a gondolkodás, 

szó és tett felelősségét.

Wayn Traub, a belga színház extravagáns fene-

gyereke köztudottan ellentmondásos személyi-

ség és alkotó: provokatív, olykor egyenesen bot-

ránnyal kacérkodó színházával végletesen meg-

osztja a médiát és a közönséget. Fütyül a nép-

szerűségre, célja „kegyetlenül” szembesíteni a nézőt önmagával és megváltoz-

tatni (ha ugyan nem megváltani). A színházcsinálásnak ez a módja pedig, Traub 

bevallása szerint, felér az újrakereszteléssel. A klasszikus baletton nevelkedett, 

filmes és művészettörténeti tanulmányokat végzett alkotót Artaud, Brook és 

Grotowski hatására ragadták el egy csapásra a színházforradalmasító ideák: a 

megfeneklett racionalizmusnak hadat üzenve mozgósítja a színpadon az ösztö-

nöket és az erotikát, mai kódokkal és vizuális nyelvvel szabadon idézi és újraér-

telmezi a keresztény mitológiát. Hozzá vérbeli történetmesélő, aki rendre rituá-

lis-misztikus légkörbe ágyazza kifogyhatatlan mesetöredékeit. Összművészeti 

produkciói költészet, szöveg, színpadkép és film egyedülálló polifóniáját valósítják 

meg a színpadi cselekmény és film ritmusát diktáló zene vezérfonala mentén.

The Animal Manifesto, a preparation for a theatre trilogy címmel huszonnégy 

évesen lefektette színházi programját, melyet következetesen meg is valósított 

Rotozaza 
Etiquette; © fotó: Sacha Lee

Wayn Traub
Maria-Magdalena, avagy a hét fátyol tánca (Wayn Wash Trilógia III.); © fotó: Koen Broos
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a 2002-ben színpadra állított Maria-Doloresszel (ezzel vendégszerepelt 2007-

ben a Trafóban) és a 2004-es Jean-Baptiste-tal. A Maria-Magdalena a tézisében 

meghirdetett reformtrilógia befejező része, az előzőekhez hasonlóan önéletrajzi 

motívumokból táplálkozik, s egyben azok folytatása, továbbgondolása. A záró 

művet — mely talán színházcsinálói tevékenysége lezárása is — bámulatos radi-

kalizmussal vagy vakmerő excentrikusságból csupán egyetlen személy (színész-

énekes-rendező-filmes önmaga) színpadi jelenlétére komponálta, az előadás 

részét képező filmet viszont Kínában forgatta közel száz szereplővel. A Maria-

Magdalena szertartásmestere a beavatási rítust végző kortárs sámán-pap és a 

nyolcvanas évek egykor trendi gótikus pop-rockénekesének hibridje — leszárma-

zását tekintve a Jean-Baptiste Keresztelő Jánosának kissé átfazonírozott utódja, 

az angyalarcú falsettóé, aki mindenkit elbűvöl személyével, ám énekével páni 

félelmet kelt a hallgatókban. A popkultúra sötét ikonja is egyszerre csábít és 

riaszt: az ördögi mágus bőrébe bújt ízig-vérig showmant forgószínpad szállítja 

az oltárok között, miközben a katolikus egyház szertartásait mímelve felmu-

tatja a fogyasztói társadalom torzképét.

Ébresztő — énekli Wayn Traub — a konzumvilág szépséggel, fiatalsággal, siker-

rel és haladással kecsegtető (rém)álmából: roppant vállalkozásához az életadó és 

elveszejtő Anyát hívja segítségül magánmitológiájából, aki hol az érzéki táncot 

lejtő Salome, hol a szenvedő Mária Magdolna, hol az emberi mélységétől meg-

fosztott Szűzanya mitikus képében ölt testet. E sokarcú anya elhagyott gyerme-

kei elvesztették saját idejüket, amikor a csábítás áldozatául estek, s most vágyaik 

rabságában őrlődő, meghasonlott, manipulált konzumemberek. Ezt a tézist 

demonstrálják a film párhuzamosan futó történetszálai, melyek bábeli (nyelv-, 

kultúra- és térbeli) zűrzavarában, s az egyre halmozódó szimbólumok és jelek 

labirintusában a biztos pontot kereső értelem, úgy tűnik, eleve vesztésre ítélt, 

hacsak el nem fogadjuk, hogy a totális színház nem racionális énünkhöz, hanem 

a tudatalattinkhoz akar szólni.

Egy azonban biztos: a filmen látható történetek szereplői, így vagy úgy, mind 

kihullottak az időből, és meghasonlottságuk tébolyult megszállottsággal 

vagy mindent elnyelő, halálos rettegéssel fenyegeti őket a mediatizált világ-

ban. Kisfiú gyón webtelefonon egy jezsuita telepapnak kínzó érzéki vágyáról és 

gyilkos szándékáról; egy férfi spycamjével sorra járja a jövő szuperfogyasztói 

társadalmának kultikus helyeit Kínában; ingatlanügynöknő a mindent szente-

sítő haszonelvűség nevében és a kereslet-kínálat egyre terebélyesedő spirálját 

követve a szakralitással kufárkodik, és történet a történetben: a testi vágyai 

miatt önmagát kasztráló szerzetes kísérteties, ősi legendája (a tökéletesség 

felszíne alatt kitörésre váró katasztrófa előérzete). A ráció nevében az irraci-

onálist kutató archeológusnő alászáll saját tudatalattijába, és legyűri a féle-

lem; rettegő kínai katona egy temetőben tér magához, összecsúsznak elmé-

jében az idősíkok, és énje folytonossága misztikus körré zárul. A hetedik tör-

ténetet tekinthetjük akár valamennyi kvintesszenciájának: az énekes Gabriel 

Rios egyenesen az előadást celebráló Wayn Traubhoz beszél, kiszól a film-

ből — ő az egyetlen szereplő, akinek a technikai médium segítségével sike-

rül az élő előadással kapcsolatot teremtenie. És bár agyunk eredendő megosz-

tottságáról értekezik, végül eljut a két félteke egyesítésének világmegváltó 

ideájához, amitől már csak egy apró lépés, hogy a rendező még készülő film-

jében férfi létére női szerepet, azaz Mária Magdolna szerepét kérje. De Rios 

hermafroditizmus-vágyának, mint az egzisztenciális meghasonlottság ideá-

lis megoldásának, melyet negatív előjellel már megelőlegzett a szerzetes tör-

ténete, gátat vet az időcsavar. Az idősíkok folytonos összecsúsztatása révén 

a jövőből befejezett jelen, magyarul múlt lesz („Már benne vagy a filmben” — 

szól vissza most a rendező), és így a történetek töredezett időszilánkjai, félel-

met és rettegést feloldva, a szemünk láttára egyesülnek egyetlen pontban 

— az előadás idejében. S természetesen a hőn áhított nemi egység, avagy a 

tökéletes ártatlanság mitikus állapota is megvalósul a spycames férfi szakrális 

önkasztráló rítusában. 

Tetszik vagy sem, bezárult a kör — akár véget érhetne itt az előadás. Wayn Traub 

azonban nem adja ilyen könnyen: még kifordítja a vásznat, és a visszájára vetít 

egy világvégét hirdető sajtótájékoztatót, amit aztán a vászon visszafordításá-

val visszavon. Ez a jelenet jobb esetben technikai bravúr, rosszabban idézőjelbe 

teszi az eddigieket, míg az ezt követő múzeum-

beli kultúrfecsegés már tényleg csak hab a tor-

tán. Kvázi világmegváltó igénnyel fellépni, s ezt 

aztán annak várható recepciójával megfejelni 

kétségtelenül ironikus gesztus, de mindezt azu-

tán még egy tanmesével is értelmezni — hatá-

rozottan zavaró. Bár de facto itt, az első törté-

netből elmaradt tanmesével ér körbe a történe-

tek lánca, a szájbarágós üzenet a szabadság árá-

ról a tudatalatti totális színházában felettébb 

kiábrándító.

Az Ardai Petra és Luc van Loo alapította 

holland—magyar Space társulat Worldwidehero-

showja a néző színházát valósítja meg egy ere-

deti hőstehetség-kutató vetélkedő formá-

jában. A helyszín a Trafó tere tévéstúdiónak 

berendezve, óriáskivetítőkkel felszerelve és 

lakályossá alakítva. Az alkotók valószínűleg 

Andy Warhol zseniális gondolatát vették ala-

pul a mindenkinek kijáró tizenöt percnyi hírnév-

ről, mely itt rögtön megduplázódik. A félórás 

interaktív játék során a vállalkozó kedvű nézők 

kipróbálhatják magukat a rájuk osztott hős-

szerepben, és miután kiállták a próbát, hősként 

ünnepeltethetik magukat és sütkérezhetnek a 

„világhírben”, bekerülve a worldwideheroshow 

virtuális pantheonjába — egészen addig, amíg 

át nem adják a helyüket a reménybeli hősök 

következő csapatának. Az előadás a felszaba-

dult játék örömünnepe a szerepekbe beavató 

ismert színészek, filozófus, táncos, zenész és 

operaénekes közreműködésével, izgalmas fel-

adatokkal és a tévéből jól ismert médiaesemé-

nyek valamennyi elmaradhatatlan kellékével: 

fotózással, interjúval, luftballonesővel, rival-

dafénnyel, tapsviharral, és ebből a sorból, ter-

mészetesen, a világnak küldött üzenet sem 

maradhat el. A Space leleményesen médiaszín-

ház-rituálévá ötvözi a cirkusz, a tévés vetél-

kedők és showműsorok, a népmesék és a rég 

elfeledett iskolai jelmezbálok elemeit. „Le a 

megasztárokkal! Le a celebekkel!” — így hirdeti 

programját, hogy félórára helyükbe léphessen 

a médiaszínház-néző mint a hétköznapok hőse. 

Hősnek lenni persze legfeljebb a musicalek hab-

könnyű giccsvilágában jelenti ugyanazt, mint 

sztárnak lenni, de Andy Warhol, ha élne, bizo-

nyára rábólintana erre az örömteli csúsztatásra, 

s egy műhajszála sem rezdülne.

Nyilvánvaló, hogy Tim Crouch, a Rotozaza, Wayn 

Traub és a Space nagyon eltérő színházmodellt 

képviselnek. Úgy tűnik azonban, mindannyiuk 

számára fontos, hogy zavart keltsenek abban, 

amit valóságosnak fogadunk el, és amit fikci-

ónak hiszünk, hisz a zavar tükrözi a leghíveb-

ben a világ mai állapotát. A Rotozazával szólva, 

megmutatni, eljátszani a zavart övező félelme-

ket és azok ellenszerét lehet az út ahhoz, hogy 

belső egyensúlyra leljünk.
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