
Mozgásszínházakról - több
szemszögből

Hatodik alkalommal rendezték meg a
Budapesti Műszaki Egyetemen a Nem-
zetközi Mozgásszínházi Találkozót. A
házigazda a Szkéné Színház volt, s a ren-
dezvényt többek között az egyetem, a volt
ÁISH, az MTA-Soros-alapítvány, a
British Council is támogatta. Az egyetem
főépületében egyszerre öt helyszínen,
többnyire egymással párhuzamosan foly-
tak az előadások. A tizenkét külföldi és
három hazai együttes összesen harminc-
nyolc előadását több mint tízezren látták.
Az érdeklődés tehát igen nagy volt, s a
közönség összetételéből azt a következ-
tetést lehetett levonni, hogy ezt a
színházformát elsősorban a fiatal értel-
miségiek és a diákok - s távolról sem csak a
műegyetemisták - kedvelik.

A színházi szakma viszont - az ezúttal
bőségesebb előzetes hírverés ellenére -
tüntetően távol tartotta magát a feszti-
váltól, nem óhajtotta tudomásul venni,
hogy ez az ország egyetlen rendszeres
nemzetközi színházi fesztiválja, amely az
évek során jelentős nemzetközi rangot
vívott ki magának. Erre a találkozóra ne-
ves előadók és együttesek szívesen jön-
nek - bár az anyagi és technikai körülmé-
nyek nem a legjobbak-, mivel a fesztivál-
nak is, a Szkéné Színháznak is igen jó a
híre. Ez is, no meg a Szkénének a hazai
színházi életben betöltött szerepe is indo-
kolná, hogy végre állandó szubvencióval
működő stabil színház váljék belőle.

Az idei fesztivált ugyan nem fémje-
lezték olyan vitathatatlan sztárok, mint a
néhány évvel ezelőtt itt szereplő Odin
Teatret, a Bread and Puppet Theatre vagy
Bolislav Polivka, viszont a találkozó
átlagszínvonalát kiegyenlítetten jónak
minősíthetjük. Az a rendezvény, amelyen
a résztvevők egyharmada kifejezetten jó,
újabb harmada jó színvonalat kép-visel, s
csupán a maradék harmada szerepel
viszonylag gyengén, kitűnő fesztivál-nak
számíthat.

Ezúttal csak két előadás bukott meg. A
New York-i Caravan utcaszínház pár éve a
találkozó kedvence volt, s az idei
fesztiválra a jelentkezésüket a szervezők a
régi sikerre emlékezve természetesen
elfogadták. De ez a Caravan nem az a
Caravan. Az együttes időközben szétesett, s
a régi névvel most egy szakmailag-mű-
vészileg alig minősíthető csoportocska je-
lent meg, dilettáns előadásával nagy csa-
lódást okozva a nevére becsábult közön-
ségnek.

Nem sok jó mondható a Pat Hall-War-
ren Smith párosról sem, akik afrikai folk-
lórelemeket is felhasználó ének-zene-
táncműsort adtak elő - meglehetősen
fantáziátlanul, nehézkes váltásokkal, ala-
csony művészi színvonalon.

Elmaradt az előzetes hírük keltette vá-
rakozástól a Vera és Frantisek Vitek páros
bábprodukciója is. Frantisek fabábjai
gyönyörűek, régi zenegépeik kuriózum-
számba mennek, Vera jó bábos - még-sem
jön létre az igaz élmény. Ugyanis az
egymást követő különálló epizódok nem
alkotnak összefüggő egészet, az egyes je-
lenetek közötti hosszú technikai szünetek
szétszabdalják az előadást, az egész szinte
elviselhetetlenül hosszú.

A közönséget leginkább a világhírű Óno
Kazuo butótáncos Halott tenger című
produkciója osztotta meg. Egyesek a
lélekmélye csodálatos feltárójaként ün-
nepelték a nyolcvannégy éves agg mű-
vészt, mások nevetségesnek, viszolyog-
tatónak találták a bécsi keringőkre magát
többnyire női szerepekben produkáló
férfit. Bevallom, magam a második véle-
ményt vallókkal érzek közösséget. Elis-
merem persze az öreg táncos technikai
felkészültségét, de elfogadhatatlannak és
élvezhetetlennek tartom az öregember
szánalmas iparkodását, hogy tudásának
morzsáit megismertesse velünk. Az elő-
adásnak mégis volt néhány felejthetetlen
pillanata, amikor a művész - már szintén
nem túl fiatal - fia valóban megsejtette
velünk a butó művészi-filozófiai lényegét.

Kellemes, artisztikus árny- és bábjátékot
produkált a portugál Teatro Art' Imagem;
Holdmesék című darabjukkal García Lorca
költészetének képzőművészeti
megjelenítésére tesznek kísérletet. A
produkciót különben pár évvel ezelőtt már
láthattuk.

Ügyes komikusnak ismerhettük meg
Daniel Steint, aki pantomimot, bábozást,
bohócjátékot vegyített Beszélő ablak
című, nem túl nagyigényű előadásában.

A hagyományos és modern színházi
elemek keveredése jellemezte a K. S. E.
C. nevű japán együttes produkcióját. A
vihar kapujában című Akutagawa-regény
színpadi változatát mutatták be, szá-
munkra kissé vontatott, az alaptörténet
variációit mechanikusan ismételő, csök-
kenő feszültségű, ugyanakkor erős színé-
szi jelenléttel rendelkező előadásban.

Furcsa és felemás volt a Teatro Rio Ro-
se Hajolj meg! című kétszemélyes szür-
reális pszichodrámája. A két színésznő
expresszív játékmódján látszik Eugenio
Barba iskolájának a hatása. A káprázatos
látványelemek, a kifejező és intenzív
színészi játék ellenére a produkció egésze
kissé kimódoltnak és üresnek hatott.

A találkozó kiemelkedő produkcióiról
részletesebben kell szólni. De ezt helyet-
tem ezúttal pályakezdő kritikusok teszik
meg (akik közé a Ding-dong... című írás
szerzője is tartozik).

N. I.

Gépmozgású statiszták

Elöljáróban: a tánc- és mozgásszínház a
magyar színházi élet alábecsült és peri-
fériára szorított műfaja. Amióta a klasz-
szikus balettet kisajátították a kiváltságo-
sok és a sznobok, a nagyközönségnek
semmiféle kapcsolata sincs a nem verbális
színházzal. A hivatásos rendezők és
színészek csak elvétve érdeklődnek e
műfaj iránt, s ma jószerivel „csak" fiatal
értelmiségiek és fogékony „művészlel-
kek" látogatják az ilyen előadásokat. Már
önmagában ez a tény is sejteti mai
színházkultúránk válságát, s bizonyítja:
végképp elfelejtettük, hogy mind az
európai, mind a keleti színház gyökerei
alapvetően az ősi, kultikus táncokig és
szertartásokig nyúlnak vissza, s hogy a
színházban nem elsősorban a szó, hanem a
mozgás és cselekvés, a látvány és zene a
legfontosabb „alapanyag".

A Mozgásszínházak 6. Nemzetközi
Találkozója kapcsán további két jelen-
ségről kell még említést tennem: Ma-
gyarországon egyetlen állandó, biztos
anyagi bázissal rendelkező, rendszeresen
alkotó mozgásszínházi társulat sincs (le-
számítva egy-két, e műfajba is sorolható
néptáncegyüttest); továbbá a hat napig
tartó találkozón alig néhány szakember
(rendező, színész, dramaturg vagy kriti-
kus) fordult meg. Mindehhez nem kell
kommentár...

A mozgásszínház mint műfaji meghatá-
rozás a legkülönbözőbb jellegű és stílusú
alkotásokat foglalja magába. A fesztiválon
szereplő tizenöt produkció színvonalát,
mozgásvilágát, műfaját tekintve rend-
kívül változatos képet mutatott. Ahány
társulatot láttam, annyiféle tánckultúrával,
világszemlélettel és életérzéssel is-
merkedhettem meg. Egy - látszólag csak
az alkotás körülményeire vonatkozó -
szempontból azonban a csoportok mind
azonosak voltak. Nevezetesen: az együt-
teseket - tagjaik származzanak bár a leg-
távolabbi kultúrkörökből - a hasonló
gondolkodás, szemléletmód és világlátás
hozza és tartja össze, s ez a produkciók
jellegét is meghatározza. Többek között
ez az a sajátosság, amely az alternatívnak
nevezhető mozgásszínházi társulatokat a



konvencionális színházaktól megkülön-
bözteti.

A verbalizációtól megfosztott színház
másik lényegi vonása, hogy konkrétu-
mokra utaló eszközöktől mentesen, a test
mozgása, a zene, a tér- és látványkom-
pozíciók együttesével olyan sajátos vilá-
got teremt, amely a nézőben megindítja az
asszociációk, hangulatok, érzések és
gondolatok szabad áramlását.

Ezt az élményt két előadásnak sikerült
bennem a leginkább létrehoznia: a Com-
pagnie Fabienne Berger Statiszták és a
Shusaku and Dormu Aileron című alko-
tásának.

Fabienne Berger anyai ágról magyar
származású, Ausztriában nevelkedett, je-
lenleg Svájcban élő koreográfus és tán-
cos. 1978-tól jegyezte el magát a tánccal, s
azóta több nemzetközi díjat nyert. Leg-
inkább Pina Bausch, illetve a japán butó-
technika hatott rá.

A Statiszták intenzív gondolati erőteret
létrehozó, szuggesztív előadás. A legmo-
dernebb nyugat-európai tánctechnikákat
ötvözték benne olyan hétköznapi emó-
cióktól fűtött gesztusokkal, amilyen
például egy csók.

A sötét, üres térbe átlósan robban be
négy öltönyös ember. A lüktető-repetitív
gépzenét tovább sűrítő energikus mozgá-
sukkal, szokatlan, filmes pontossággal
ismétlődő gesztusaikkal, az éles csattaná-
sokkal és dobbantásokkal az első pilla-
nattól kezdve rabul ejtettek. Egyforma
emberek, egyforma mozdulatok azonos
térben és időben. „Egy tömbből faragott-
ságuk" végig jellemző marad rájuk, s a
szabályostól eltérő, a megszokottól csak
pillanatokra elváló vagy kisebb gesztu-
sokra korlátozódó egyediség, másság a
többiek viselkedését változatlanul hagy-ja.
Egymástól idegenül, függetlenül, testi és
lelki kapcsolatok nélkül táncolnak, s
csupán a ritmus és a mozgásformák azo-
nossága fogja őket össze homogén rend-
szerbe. Dinamikájuk gépi pontossága el-
lenére testük, végtagjaik belső lazasága a
lélek körvonalazhatatlan, de határozott
ellenállásáról tanúskodik.

Az előadást a hideg repetitivitással
együtt ható tér- és mozgáskombinációk,
ritmuscsúsztatások és diszharmóniák te-
szik rendkívül erőteljessé. A feszültség
akkor hagy alább, amikor a szögletes
térformákat kör, a „katonás" mozdulatokat
harmonikus futás, laza testmozgás, a
gépzenét pedig énekhang váltja föl. De az
előadás belső varázsa ekkor is fogva tart.

A képi és magatartásbeli sűrítettséget és
erőt fokozza, tartalmilag pedig ellen-
pontozza a zakósokkal egy világban, de
magányosan létező „kislány". Arca su-
gárzó, szeme csillogó, lénye tiszta, ártat

lan. A kontrasztot különösen az azonos
játéktérben és időben élő, két egymással
ellentétes játékstílus teremti meg. A fe-
kete zakósok feszült, rezzenéstelen arc-
cal, üveges tekintettel, táncos fegyelme-
zettséggel mozognak. A kislánytól ide-
gen ez az önmagába zárkózás. Tekintete
nyitott, lénye sugárzóan szabad. Nem
menekül arctalanságba, „masszalétbe".

Velünk és nekünk „játszik". A jelenetek,
amelyek során álmodozó hajadonná, sze-
rető nővé, mundéros katonává, végül
gyermekeitől megfosztott anyává válik,
folyamatosan lépnek át egymásba.

Az előadás szerkezete lineárisan, idő-
ben előrehaladva épül fel. Hangulatilag a
szeretetérzéshez hasonlítható bensősé-
gesség és a rideg idegenségérzet kettőssé-

Óno Kazuo és Josito butótánc-bemutatója

és a Teatro Rio Rose előadásának szereplői (Fehér Márta felvételei)



létünkből fakadó - személyiségpusztu-
lásnak. Egyben azt is kifejezi, hogy
mindezek ellenére az emberekben mégis
sértetlenül marad valami, s ez a valami az
élet egyetlen záloga.

Hódít az eklekticizmus?

Rendtől, szabályoktól, korlátoktól elru-
gaszkodott életünk nem igényli, nem érzi
elég kifejezőnek a letisztult formákat, a
homogén stílusokat? Netán megindult a
távoli kultúrkörök és civilizációk szellemi
kincseinek internacionalizálódása? Ezek a
kérdések vetődnek fel a kritikusban a
Shusaku and Dormu (japán-holland)
együttes Aileron című előadása láttán.

Jelenet a Statiszták című előadásból (Szabó Róbert felvétele)

„Csak" nézőként azonban nem érdekel,
hogy megteremtődik-e a forma tisztasága,
érvényesül-e a stílusegység vitatható
eszménye akkor, ha az előadás hat rám.
Márpedig - minden vitatható részlete el-
lenére - hat.

A japán származású Shusaku Takeuchi
tizenöt éve dolgozik Amszterdamban
legkülönbözőbb nemzetiségű - elsősorban
nyugat-európai - táncosokkal. Alkotói
módszerük sajátossága, hogy a készülő
produkciók egy-egy jelenetét a színészek
önállóan koreografálják meg és táncolják
el.

A három különböző, régebbi műso-
rukból szerkesztett előadás a klasszikus
balett jegyében kezdődik, és a butón, a
dzsesszbaletten, a modern táncon, a mi-
nimál- és kontaktelemeken keresztül
ugyanoda tér vissza. Egy fájdalmasan szép
szaxofonszóló után gyönyörű képpel
indítanak. Hat bíborszínű angyal gubbaszt
a magasban. Szárnyukat próbálgatják,
repülni készülnek. Velük emelkedünk mi
is a fények és üvegtisztaságú hangok
segítségével, amikor meg-rettenünk: az
egyik táncos angyal alatt oldalra billen az
emelvény, s egy mozdulaton múlik, hogy a
színész az emeletről le nem zuhan.
Sokkoló elem vagy véletlen? Ki tudja. Az
angyalok eltűnnek, lábunknál pedig egy
óriási zöld drapériából, zöld fényben
megszületik a Föld szelleme. Lassan,
méltóságteljesen emelkedik ki a lepelből, s
tekeri magára furcsa palástját. Kiáltani,
beszélni szeret-ne, de képtelen
megszólalni. Az előbb ki-használatlanul
hagyott feszültséget a butóhoz szükséges
belső koncentráció váltja fel. Egy
énekesnő hosszan elnyújtott, magas,
metsző hangokkal olyan éteri világba
varázsol minket, amelyben a test és a lélek
nem válik el egymástól, s még
ismeretlenek a vágyak és a szenvedélyek.
Jólesik látni az antik szobrok alakjainak
tökéletességével vetekedő öt fiú
bábszerűen lágy, hullámzó, klasszikus
balettelemeket használó mozgását. Bennük
még minden egységben, harmóniában van.
Nem fáj nekik a világ, s önmagukon kívül
nem is akarnak mást.

De bármilyen szépek és vonzóak, még-
is taszítanak. A gesztusok túlságosan lá-
gyak, a mozdulatok émelyítően finomak.
A nőiesen kifinomult koreográfiától
nemtelenekké válnak. Az előadás a ne-
miség realizálódásának, illetve kényszerű
teherré válásának problémájára utal. S
ebben erősít meg minden további mozza-
nat.

A fiktív időben férfivá „érő" bábok
tartalmi és formai ellenpontja a lépcsőn
felkínálkozó diszharmónia, minden to-
vábbi földi küzdelem célja és tárgya: a

ge jellemzi. Hol ez, hol amaz kerül túl-
súlyba, éreztetve az individuum belső el-
lenállását a személyiség eltárgyiasításával
és elidegenítésével szemben.

A koreográfia legfőbb erénye, hogy a
tér- és képkompozíciók végig feszültség-
teremtő erővel bírnak. S ezt tovább tudják
fokozni a befejező képben, amelyben
mindannyian csaknem meztelenül, csu-
paszságukat és védtelenségüket, viszony-
lagos mozdulatlanságukat, erőt sugárzó
jelenlétüket nekünk szegezve, végtelenül
lassan jönnek felénk.

A Statiszták rólunk szól. Azokról, akik
eszközei és áldozatai vagyunk a világ
legértelmetlenebb dolgának: a közvetlen -
háborús - és közvetett - társadalmi



Szépség, a Vágy vagyis a Nő maga. A lány
szaggatott, zaklatott gesztusai ellenére
végig érzéki és vonzó marad. Boldogtala-
nul, üresen csapódik egyik férfitól a má-
sikig, akik egyre hidegebben, kiábrán-
dultabban és lélektelenebbül táncolnak.
Nyoma sincs a balettes kidolgozottságnak.
Fekete szmokingban ugranak, forognak,
ütköznek, vetődnek hol egymásra, hol a
nőre. Erezhetően kergetnek, keresnek
valamit, hol a testiségbe, hol egymás felé
menekülve. A hirtelen mozgások, szag-
gatott, befejezetlen gesztusok, mobili-
zálódott térkompozíció, feszült tempó és
átható sikoly-ének összhangja a szellemi-
leg kiürült, racionalizálódott világ hangu-
latát sugallja.

A végső leépülés képi megfogalmazása
azonban elmarad. Helyette megnyugszik a
tér, kiürül a színpad, hogy aztán valami
meghatározhatatlan belső küzdelemnek
adja át helyét. Egy csigán átvetett kötelet
látunk, amelynek egyik végéhez Shusaku,
a másikhoz egy kő van rögzítve. A férfi
mintha a köldökzsinórján lógna, s ahogy a
térben elmozdul, úgy lendül a kő föl- vagy
lefelé. A táncos belső szándéka:
megragadni azt a pillanatot, amelyben ő és
a kő egy magasságba, egyensúlyba kerül.
A jelenet a butótechnika segítségével a
mai kor emberének kettéhasadtságát
szimbolizálja.

Utolsó képük egy időn túli világba visz,
amelyben ismét a belső egység állapota
uralkodik, de már egy magasabb, tudatos
szinten. Mindannyian óriási „szoknya"-
lepelben keringenek, miközben apró
fények, tüzek gyúlnak, füst gomolyog. A
látvány antik szobrok szépségét idézi. A
napsütést és fényt sugárzó befejezés azt
sugallja, hogy bár hajdani tiszta, nem
nélküli, angyali létünkből mára küzdel-
mekkel teli, nemiségre redukálódott élet
lett, ez a lélektelen állapot a civilizációk és
kultúrák eggyé válásával megszűnik majd,
s az elvesztett belső harmónia min-
denkiben újjászületik.

Beszélgetés Shusakuval

 Mit jelent a cím: Aileron?
- Ez egy műszaki kifejezés; azt a szer-
kezetet jelöli, amely a repülőgépek szár-
nyain található, s amelynek segítségével
tudja egyensúlyban tartani magát a repülő.
Ugy gondolom, hogy az emberi közös-
ségek is rendelkeznek valami hasonló
belső „szerkezettel", erre utal a cím.

 Az első jelenetben véletlenül vagy
szándékosan billent meg az egyik angyal
emelvénye?
 Természetesen szándékosan. Ez

szimbolikus mozzanat. Az angyalok sze-
retnének visszarepülni a mennybe, mivel

érzelmileg és szellemileg elfáradtak, s
nem tudnak már vigyázni az emberekre.
Annyira gyengék, hogy végül leesnek a
földre.
 Volt az előadásnak egy groteszk, ne-

vetést kiváltó jelenete: egy fiú óriási virág
képében rendkívül ízléstelen tüllszoknyá-
ban és magas sarkú női cipőben „vonag-
lott". Ki ő?
 A modern kor nemtelen angyala.

Megjelenésével indul az előadás életet
ábrázoló második része, amelyben hide-
gek és kapcsolatnélküliek az emberek. A
koreográfia és a ruha az ősi kor angyalai-
nak a karikatúrája.
 Két önálló jelenetében

butótechnikával dolgozik. Mit jelképez a
japán tánc-kultúrában az a kő, amellyel
össze volt kötözve?
 A kő a lelkemet jelenti. Azt a harcot

igyekeztem megjeleníteni, ahogyan a tes-
tem és a lelkem között önmagamat pró-
bálom megragadni, a kettő közötti egyen-
súlyt megtalálni. Ebből a folyamatos küz-
delemből áll maga az élet.
 Az előadás látványvilága erőteljes

képzőművészeti hatásokról tanúskodik.
Mennyire tudatos például a görög szob-
rok harmóniájának megidézése?
 Részben ösztönösen, részben szán-

dékosan alakult ki a kép. Évek óta tanu-
lok szobrászatot és festészetet. A készülő
előadásokat igyekszem a képzőművész
szemszögéből is nézni. Ehhez járul a tán-
cosok egyéni látásmódja, amit szintén fi-
gyelembe veszek. Így születik meg a mi
sajátos látványvilágunk.
 Ki írja, illetve rendezi ezeket a

műveket?
 Én afféle művészeti vezetőként el-

készítem a darabok, illetve képek alapvető
szerkezetét, majd a jelenetek megfor-
málásában mindenki részt vesz. Rende-
zés közben nem adok konkrét utasításo-
kat, így mindenkinek lehetősége nyílik
arra, hogy saját érzései, gondolatai sze

rint játsszon. Egy ilyen nyolc-tíz fős kis
csapatnál fontos az, hogy nyitva hagyja-
nak bizonyos részeket, hogy megvalósul-
hasson a személyiség testi és lelki jelen-
léte.
 Végül egy praktikus kérdés: miből

tartják el magukat és hozzák létre a pro-
dukciókat?
 Évente egy előadás létrehozására

kapunk állami támogatást. Ezt egy újság-
írókból és egyéb szakemberekből álló bi-
zottság javaslatára adja a kultuszminisz-
ter. Minden további bemutatót a bevéte-
leinkből magunk finanszírozunk. Évente
hetven-nyolcvan (ritkán száz) előadást
játszunk a világ különböző országaiban.
Általában kéthavonta kell új bemutatót
tartanunk ahhoz, hogy turnézni tudjunk.
Ahol éppen vagyunk, ott próbálunk. Per-
sze szinte mindenkinek egyéb kereseti
forrása is van: hárban vagy szórakozóhe-
lyen táncol, díszletet tervez a televízió-
ban, vagy koreografál, mint én.

Makra Ildikó

Egy igazi bukás

A Blus in Rags című darab az álvalóságot
gyártó amerikai konzumkultúra terméke.
Három kibicsaklott sorsú nőt hoz össze az
élet, és a sorozatos véletlenek
eredményeként közös ügyükké válik,
hogy megakadályozzák nukleáris fegy-
vereknek egy kikötőbe telepítését. A
történet nagyon messziről indul. A
prológból megtudjuk, hogy e nők hogyan
kerültek utcára, a város perifériájára.
Napi kenyérgondokkal küzdenek, de nem
emiatt indulnak harcba. A táncosnő,
Diosa, aki hármójuk közül a legfiatalabb
és a legambiciózusabb, a magasvasút
alatti szállására viszi azt a könnyed éjsza-
kára vágyó szenátort, akitől a telepítési
terv származik. Ruháit elveszi és bezárja.
A lányok szabadulást ígérnek a férfinak,

Az Aileron angyalai a földön



cserébe a terv meghiúsításáért. De a sze-
nátor nem bocsátkozik könnyelmű ígé-
retekbe, nem hajlandó alkut kötni. A lá-
nyok telefonálnak a városházára, ultimá-
tumot intéznek a hatóságokhoz. Akciójuk
azonban rossz véget ér: letartóztatják őket
emberrablásért. A három nő kisza-
badulásáért tüntető tömeg (vajon honnan
tudták, hogy mi történt?) hangját hallva a
nők boldogok, azt hiszik, győztek. De mi
tudjuk, hogy ez nem győzelem. A
nukleáris fegyvereket felszámolni
nemhogy három szerencsétlen sorsú nő,
de a világpolitka sem tudja. A tett tehát
csak illúzió.

A darab - ha egyáltalán annak lehet
nevezni - epikus. Nem a szereplők hely-
zetében rejlő valódi konfliktusokat mu-
tatja meg, csupán megelégszik egy sztori-
val. Híján van a határozott akaratból
történő emberi cselekedetek felmutatá-
sának, ezek helyét motiválatlan, vélet-
lenszerű események töltik ki. Ez is az
egyik oka annak, hogy az előadásból hi-
ányzott a feszültség.

Bár a New York Street Theatre Caravan
utcaszínháznak vallja magát, ezúttal zárt
térbe helyezte az előadást. Ezt jelzi a film
használata is. Annyira zárt térben gon-
dolkodtak; hogy a szabadban játszódó
eseményeket a darab szereplőivel filmre
rögzítették, és azt vetítették le. A proló-
guson kívül különben nem volt más olyan
jelenet, amely ne belső térben játszódott
volna. Pedig a film mint média használata
akár ígéretessé is tehette volna a produk-
ciót. De hamar rá kellett jönni: beemelé-
se öncélú, nehézkes alkotóelemmé vált.

A rendező, Marketa Kimbrell hibát hi-
bára halmozott. A monotonul egymás
után következő jelenetek között hosszas
sötétek darabolják szét az amúgy is von-

tatott, akadozva zajló eseményeket. Az
előadásnak jószerivel egyetlen erénye a
színészek játéka. De három, kőszínházi
játékstílusban iskolázott színésznő nem
tud a vállán elvinni egy rendkívül szimpla
darabot és megoldatlanságokkal teli elő-
adást. Kimbrell kisrealista játékstílusban
mindent meg akar mutatni, ugyanakkor
szűknek érzi ezt a keretet, és a természe-
tesen játszó színésznőket gyakran stilizá-
cióra készteti. A kellékeknél is ugyanez a
kettősség észlelhető: aprólékosan kigon-
dolt, valóságos eszközöket használnak a
szereplők, de a mellékhelyiségben falra
festett mosdóban tisztálkodnak, miköz-
ben valódi habot törülgetnek le maguk-
ról. Ez s a többi megoldás egyszerűen di-
lettáns.

Nem vitatható el az előadók jó szándé-
ka, de ez - a művészetben - kevés. A kö-
zönség tüntető távozása is ezt igazolta.

Tolnai Kata

Bohócok a deszkákon

A Kicsi és a Nagy puszta megjelenése, ta-
lálkozásuk és konfliktusaik egymással, a
környező világgal, a tárgyakkal - melyek
olykor animálódnak, olykor antropo-
morfizálódnak - : mindez ősidők óta a
humor kimeríthetetlen forrása. A film
megjelenésével és elterjedésével azonban
a burleszk egyre inkább lekerült a
színpadokról, s visszaszorult a cirkuszok
porondjára. A „festett mosolyú" bohóc
tréfáival szemben a burleszk igazi médiu-
ma a film lett (lásd: Stan és Pan, Zoro és
Huru stb. Igaz, a filmburleszk nagy kor-
szaka a hangosfilm térhódításával lezá-
rult, de újjáélesztésére újabban történ-nek
kísérletek - Didi, Benny Hill...).

Természetes tehát, hogy szimpátiával és
lelkesedéssel köszöntünk minden olyan
színpadi próbálkozást, amely fel-elevenít,
sőt tovább gazdagít egy lezárt-nak és „egy
médiumhoz kötött"-nek tartott műfajt.
Főleg, ha mindezt oly nagy technikai
tudással, lendülettel, hittel valósítják meg,
mint tette a két nyugat-német fiú: Habbe
és Meik.

Pantomim-burleszk - olvashatjuk elő-
adásuk műfajmegjelölését. Pantomimes
iskolázottságuk keveredik a burleszk esz-
közkészletével. Ám helyesebb, ha az „öt-
vöződik" szót használjuk, hiszen ezúttal
rendkívül tudatosan kialakított egységes
színpadi nyelvhasználatról van szó. A
stílus alapeleme: a maszk. Mindketten
karikatúraszerűen megformált - felna-
gyított arcvonásokkal és hatalmas méretű
orrokkal ellátott - egyszínű, fehér
maszkban játszanak. Ezzel egyszerre
könnyítik és nehezítik feladatukat.

Könnyítik - hiszen a maszk eltávolítja a
játszót, a mimust a nézőtől, jótékonyan
elfedi arcát, mindenfajta gátlást vagy
tartózkodást elrejt; a maszk felszabadító
hatású. Es nehezítik - hiszen azzal, hogy a
mimus elveszti emberi arcát, eltávolodik a
közönségtől, s amíg a fedetlen arcú
embernél a szemlélő pillantását mindig az
arc és a tekintet vonzza magához, a test
pedig eközben másodlagos jelentőségű
marad, itt a test válik lényegessé, a mimus
mozgó szoborrá. A cselekvést, minden
mozdulatukat végig a testükre kell kon-
centrálniuk, igazodva maszkjukhoz, mely
mindvégig rendkívül kifejező. Mindket-
tőjüknek vonásaikban rejlő, meghatáro-
zott személyisége van, stilizáltságukban
pedig rendkívül egyszerűek és igazak.

Felbukkan a nézőtéren - közöttünk - egy
közülünk való. Hátán hátizsák, kezében
térkép. Ő a Nagy, a vezér, az irányító, a
ráció megtestesítője. Mögötte lépdel,
szintén öltönyben, hajlott háttal, kalapban,
kezében kofferrel a Kicsi, a szánandó, a
kihasznált, ám eszesebb és érzékenyebb,
aki mindenhová követi társát. A Nagy a
helyes utat a nézők fején, vállán, testén
keresztül véli megtalálni, míg többszöri
irányváltoztatás után a két vándor végre
felleli a színpadot. Rövid pihenő után
tovább indulnak, de ezúttal különböző
irányba - a Kicsi most először hajthatatlan
-, hogy aztán az előadás végére önfeledt
boldogsággal ismét egy-másra találjanak.
Hisz nem létezhetnek egymás nélkül,
ketten alkotnak egészet.

A továbbiakban a két vándort vagy al-
kalmi turistát különböző szerepekben
látjuk, majd az etűdök befejeztével
szintén a nézők sorain keresztül távoz- -
nak. Az első etűd azonban rögtön felbo-
rítja a rendszert - igaz, ekkor még nem

Shusaku az Aileron befejező jelenetében



gondolhatunk rendszerre -, hiszen mind-
ketten maszkot váltanak. A Kicsiből Kis-
lány lesz, a Nagyból Kisfiú. Két gyerek-
ember első találkozásának, összeismer-
kedésének lehetünk szemtanúi. Egy ará-
nyosan felnagyított méretű kerti pad
szolgál hátteréül a habázó lányka és a ka-
vicsot rugdosó, kamaszosan esetlen fiúcs-
ka „szerelemre lobbanásának". Pontos
megfigyelések, precízen végrehajtott
mozdulatok, sziporkázó szellemesség, a
legkisebb részletek sűrítettségével ki-
emelt lényeg - mindez az egész előadásra
jellemző, de erre a kis etűdre különösen.
Kis gyöngyszem - tartamában, tartal-
mában, megvalósításában a legjobban ki-
és megválasztott megoldásokkal. Viszont
éppen ez az etűd nem illeszthető az elő-
adás koncepciójába - ha van értelme
koncepciót számon kérni, s nem egysze-
rűen egy etűdsorozatról kell beszélnünk.

A következő percekben a Nagy háló-
szobájába pillantunk be. Lila selyempi-
zsamájában lefekvéshez készülődik, ami-
kor ágyán megelevenedik a paplan -mint a
női princípium (s ennyiben ez az előző
jelenet folytatása). Igazi bravúr kettejük
csatája és szerelmeskedése, amelyről
végül kiderül, hogy csak rossz álom, s
reggelre már a paplanhól is eltűnik a
,lélek" (újabb bravúr: a néző nem veszi
észre, amikor a színész kibújik a paplan-
hól).

A nevetéstől lassan már el-elzsibbadó
közönség figyelmét csak egyre jobb és
pergőbb etűdökkel lehetne fokozni vagy
legalábbis fenntartani. Az előadás szer-
kezetének hibája, hogy ehelyett a legöt-
lettelenebb s ehhez képest indokolatlanul
hosszú kép, az „Orvosi vizsgálat" kö-
vetkezik: a Kicsi szemüveget kap, amit a
továbbiakban is visel. E mélypont után
némi fellendülést hoz a „Két szaki sze-
rencsétlenkedése egy létrával és egy
pallóval" címmel illethető etűd, amely
számos remek gag mellett sok elkoptatott,
kiszámítható elemet is tartalmaz, és
legnagyobb baja: hosszú.

Es itt tulajdonképpen vége is lenne az
előadásnak. Taps. Váratlanul az est leg-
szebb színházi pillanatának lehetünk
részesei: az egymást átölelő figurák még
maszkban vannak, amikor hirtelen sötét
lesz. A kigyúló fényben ugyanabban a
helyzetben, egymást átölelve két huszon-
éves, izzadó-pihegő, szimpatikus fiatal-
ember áll - maszk nélkül. Egy pillanat,
újabb sötét, majd a fényben újra a két
mesterember. Es szakadatlan a taps.

De az előadásnak még sincs vége. Kö-
vetkeznek a zenebohócok és a cirkuszi
pillanatok. A Kicsi vezényletével tapskó-
rusok és tapskompozíciók születnek. S
ekkor a közönség közösséggé transzfor-

málódik. Pantomim, burleszk, cirkusz -
együtt színház. A színház mint transzfor-
mátor - újra a régi szerepében.

Tóth Miklós

Avvakum - etno-oratórium

Amit nem lehet elmondani, azt el kell
játszani - válaszolhatna Wlodazmierz
Staniewski, a lengyel Gardzienice Szín-
ház vezetője Wittgensteinnek, ha fontos-
nak tartaná a válaszadást. A színpadi szö-
veg ugyanis kevés, tehát olyan közlés-
értékű elemeket kell találni, amelyek
önálló nyelvként működnek. Azok a
színházak, amelyeket összefoglalóan
mozgásszínházaknak szoktunk nevezni,
ilyen önálló nyelvként használják a testet,
a zenét és a dalt, valamint a testek és a
díszletek együttes hatásából összeálló
képeket. Ezek az összetevők ugyanolyan
önálló jelértékkel és szabályrendszerrel
rendelkeznek, mint az írott vagy beszélt
nyelv.

A szöveg, a test, a zene és a kép nyelve
mellé Staniewski - mint a színház számára
nélkülözhetetlent - besorolja a lélegzet
nyelvét is. A lélegzet az elevenség kri-
tériuma, az eleven test pedig a színházé. A
lélegzet az egyedi, a megismételhetetlen
alapegysége. Egyszerre működteti a
beszédet, a testet, a zenét és a képeket.
Láthatatlan erő, amely azonban nemcsak a
mozgó, hanem a szemlélődő egyedekre is
hat. A lélegzet metafizikus szintre emeli a
közlést, s ahol eleven színészek

eleven nézőkkel létrehozott viszonya ke-
letkezik, ott lehetőséget teremt az el-
mondhatóság határainak kitágítására.
Nádas Péter hasonló okokból nevezi a
színházat a ,rituális összelélegeztetés"
művészetének.

A harminckilencedik életévében járó
Staniewski 1978 óta dolgozik abban a
Lublintól harminc kilométerre fekvő ha-
tár menti faluban, melyről a csoportot el-
nevezték. Staniewski sokáig volt Gro-
towski színésze. Noha számos jel - így a
színészi játék, a gesztusok, a fadíszletek, a
kellékek (gertyák, kenyerek) - a szegény
színház eszközeit idézi, Staniewski
színháza alapvetően különbözik Gro-
towskiétól. Ezt az alapvető különbséget a
rendező a patateátrális eszközöktől való
eltávolodásban jelöli meg. Előadásaik
ugyanis nem laboratóriumi jellegűek, ha-
nem kiszabadulva a laboratóriumból,
élettérben játszódnak.

Gardzienicében az előadáson kívül a
néző sok más érdekességet tapasztal.
Először is az előadások színhelye az egész
falu s annak környéke. E nagy játéktéren
belül több helyszín létezik, amelyek kö-
zött a nézők a színészekkel együtt vándo-
rolnak. A főelőadás megkezdése előtt a
nézők egy kunyhóban gyülekeznek, ahol a
színész-házigazdák teával és kaláccsal
kínálják őket, Ugyancsak ott kerül sor arra
a demonstrációra, amelyhez hasonlót
Budapesten a harmadik előadásuk után a
hajnali órákig tartottak. Ez a tánc-
házainkra emlékeztető demonstráció a
színházzal való találkozás része. E talál-
kozás alapja az érintés, amely „laborató-

Habbe és Meik - a két clown (Fehér Márta felvételei)



riumi" körülmények között soha nem jö-
het létre a maga természetes módján. En-
nek az érintésnek - mint az a budapesti
demonstráción is kiderült - dramaturgiai
funkciója van. Ugyanakkor az érintés
eszköz a szégyenérzet megtapasztalására.
Amikor ugyanis a színészek a legszebb
lengyel népdalok hangjaira egyesével
„seregni" (nem táncolni!) hívják a
nézőket a művészek alkotta kör
közepébe, akkor őket is színészekké mi-
nősítik. Ez ad energiát a néző számára a
szégyenérzet bevallásához s egyben a le-
győzéséhez is. Az érintés ad erőt a kitá-
rulkozáshoz. A „sergés" okozta elszédü-
lés például ürügyet szolgáltat a színészek-

nek az ölelésre, nehogy a néző elszédülve
a földre essen. Létrejön a találkozás, még
mielőtt maga az előadás elkezdődött vol-
na.

Staniewski színházi etikája a szégyen-
érzetünkkel való szüntelen szembenézé-
sünkön alapul. Addig vagyunk etikus
emberi lények - vallja -, amíg van szé-
gyenérzetünk, s amíg képesek vagyunk
azt vállalni. A szégyenérzet megmaradá-
sának eszköze a színház.

Gardzienicében, miután kellően besö-
tétedett, a kunyhótól mintegy két kilo-
méterre, a falun kívül épült kápolnában
veszi kezdetét a főelőadás. Az együttes
fennállásának tizenkét éve alatt mindösz

sze három előadást mutattak be, s egyik
sem hosszabb háromnegyed óránál. A
fesztiválon játszott Avvakum című elő-
adásukat 1983 óta tartják repertoáron, s
azóta többször, nagy sikerrel mutatták be
New Yorktól Szöulig. Kelet-Európában
most vendégszerepeltek először, s - Sta-
niewski szerint - Magyarország az első
olyan ország, ahová politikai megfonto-
lásból érkeztek, mivel a magyar és lengyel
sors újra sok közös vonást mutat, és a két
nép újra egymásra utalt.

Az Avvakum protapópa száműzetés-ben
írt önéletírása alapján készült elő-adást
1981 végén kezdték el próbálni. A
protapópa alakja - aki az orosz irodalom
első raszkolnyikja - lehetőséget szolgál-
tatott arra, hogy az akkor bevezetett sta-
táriumra reagáljanak. A pravoszláv egy-
ház reformerőivel szembeszálló Avvakum
személye és sorsa nem példát jelen-tett
számukra, hanem a magatartásában
megjelenő lelkierővel éreztek rokonságot.
Azzal a nagyfokú lelkierővel, amelylyel
csak a megszállottak és a félkegyelműek
rendelkeznek - azok a törvényen és
társadalmon kívül állók, akikre nem
vonatkoznak az emberek között érvény-
ben lévő kötelező formák, ezért félelem
nélkül kimondhatják az igazságot. Idő-
közben az előadás elvesztette tragikus
felhangjait, és ma inkább a játékos, a népi
humorra jellemző elemek dominálnak
benne.

Felvetődik a kérdés: valóban megsza-
badultak-e parateátrális eszközeiktől, vagy
csupán a Laboratórium méreteit
nagyították fel, s e léptékváltás hatására
változik az általuk nyújtott színházi
élmény? Ugyanis a szándékosan előidézett
szituációk, a mesterséges helyzetek a
nézővel való kapcsolatteremtés intenzi-
tásának növelésére használt laboratóriumi
eszközöknek is tekinthetők. A szegény
színházra jellemzően az intimitást
előidéző színházi tényezők (kevés néző, a
nézőtérhez közeli és belé ékelődő játék-
tér, az előadás kezdetén a színészek min-
den nézőt személyesen kísérnek a he-
lyükre stb.) belső perspektíva létrehozását
szolgálják. A méreteket nézőként nem
külső optikai léptékekhez igazítjuk, hanem
saját belső lelki-szellemi arányainkhoz. Ez
a dimenzióváltás azonban éppenhogy nem
távolra visz bennünket, hanem közelre,
lelkünk közelébe.

Ezzel az eljárással a konvencionális
színházhoz képest ellentétes utat járnak
be. A konvencionális vagy verbális szín-
házak - amelyeket nevezhetünk „drámát
illusztrálóaknak" vagy jobb esetben egy-
egy rendezői egyéniség eredeti értel-
mezésén alapuló rendezőieknek - egy ta-
nulságos történet pszichológiai viszo-

Henryk Andruszko a Gardzienice együttes előadásában

Jelenet az Avvakum című lengyel előadásból



nyainak megjelenítésével metaforát al-
kotnak, amit a nézőnek logikai úton kell
megfejtenie. A katarzis, vagyis az erény és
a hitványság felismerése, majd az azzal
való szembesülés a logika eredménye-
képpen fogalmi úton jön létre. A Gard-
zienice előadásában viszont belső pers-
pektívák erővonalai mentén, nem logikai,
hanem spirituális fókuszból szemlélünk.
Amíg tehát a konvencionális szín-házban
kizárólagos a dialógus - amelyet
Sztanyiszlavszkij módszere alapján pszi-
chológiai és metakommunikatív elemek
illusztrálnak addig a mozgásszínházak
lemondanak a pszichológiáról, hogy
önálló nyelvet alakítsanak ki a színházi
közlés számára.

Vegyük sorra azokat a technikákat,
amelyeket az Avvakum előadása során a
Gardzienice színészei a belső perspektíva
létrehozása érdekében használnak. Azzal,
hogy lemondanak a pszichológiai
ábrázolásról, s a szöveg mellett más, au-
tentikus nyelvértékű jelsort alkalmaz-nak,
lemondanak a történet lineáris el-
mondhatóságáról is. Aki tehát a protapópa
önéletírásában szereplő epizódok
megjelenítését várja, nemcsak csalódni
fog, hanem értetlenül is ülhet az előadá-
son. A színészek sokkal inkább az irodal-
mi szöveg szellemének visszaadására tö-
rekedtek, mint annak eljátszására. Sőt,
korábbi előadásaikból átmentett szöve-
geket - Mickiewicz Ősök című drámájá-
nak egyik versét, illetve pravoszláv szer-
tartásrészleteket - is használtak.

Az előadás kompozícióját legerőtelje-
sebben a zene, illetve a dalok és a képek
szervezik. Mint az egy évvel ezelőtt meg-
jelent prospektusukból kiderül, a zené-nek
nagyon fontos szerepet tulajdonítanak
színházi csztétikájukban. A falu kör-
nyékén maguk gyűjtötte népdalokat és
pravoszláv egyházi énekeket építenek
előadásukba. E dalokat gyakran hang-
szeres kísérettel éneklik. Az előadás min-
den pillanatát folyamatosan végigkíséri a
zene, miközben a színészek - néha akro-
batikus mozgással-lüktető-agresszív rit-
musban, folyamatosan „dolgoznak".

Ennek az előadásnak a lélekidézés a
szándéka, és e misztériumot - amely
mindenekelőtt a zene közvetítésével szü-
letik meg - Staniewski új műfaji elne-
vezéssel illette: etno-oratóriumnak nevezi,
amely a zenes színház gyökeresen
megújított formáját jelenti. A klasszikus
oratórium egyházi dallamait nemcsak
népiekkel egészítették ki, hanem az ora-
tórium egyébként is meglévő drámai és
elbeszélő jegyeit színházzá változtatták
azáltal. hogy látványos mozgássorokkal
egészítették k.

Ám e mozgássorokra a passiójáték el-

nevezés is illik, hiszen egy egyházi méltó-
ság szenvedéstörténetét mondják el, jel-
zésszerűen bemutatva életének legfonto-
sabb fordulatait. E passiószerű megoldás
viszont elvezet bennünket a másik kom-
pozíciós elemhez, a képhez, amely - a
kezdő beállítást leszámítva - egy hat táb-
lára osztható ikonosztázt idéző játéktér-
ben jelenik meg. A négyzet alapú tér két
szemben lévő oldalán foglal helyet a kö-
zönség, a másik két oldalon viszont egy-
egy emelvény áll, ami alatt és aminek a
tetején szintén folyik a játék. A tér kö-
zepére pedig az előadás folyamán egy
hosszú tengely két végére erősített kocsi-
kerekekből álló szerkezetet hoznak be,
melyet több célra is mobilan használnak.
Amikor a tengelyt az egyik végére erősí-
tett kerekére függőlegesen felállítják, s a
felső keréken külön játéktér keletkezik,
vízszintesen mintegy megfelezik a teret.
Igy az első szinten is, meg a felsőn is ha-
rom-három játéktérrész keletkezik, biz-
tosítva ezzel a szimmetrikus képósztás le-
hetőségét. A képek, amelyek nem a dísz-
letekből, hanem a testekből születnek,
ikonográfiai szabályok szerint szerveződ-
nek. Mivel nincs lineáris történet, és le-
mondtak a pszichológiai ábrázolásról, a
jelenetek stilizáltak, a szerepek kevés
személyiségkontúrt kapnak. Ahogy az
ikontechnika esetében. úgy itt sem a re-
alisztikus ábrázolásra törekedtek, hanem
arra, hogy az egyéni emberi érzéseket
sémákba sűrítsék. Nem a természeti lét
illusztrálására, hanem - Pál apostol sza-
vaival - a „másik lét" tettenérésére töre-
kedtek. Miként az ikon önmagában is
szent tárgy, amely részt vesz a liturgiában,
úgy vesznek részt a színészek e színházi
szertartásban; s miként az ikonokat sem
festhették mások, csak a „kegyelem
állapotában" lévő, bűneiket meg-bánó
szerzetesek, ugyanúgy e képeket is csak a
Gardzienice „felkent' színészei hozhatják
létre.

A mozgás képekhez juttat el, a képek
hangulatokat idéznek fel, s ezek újabb
képeket és hangulatokat indukálnak
bennünk. A történetnek ezt a dimenzió-
váltását hajtja végre Staniewski színháza.
Ugyanis a történet bennünk van, és tőlünk
függ; és a történet tőlünk függ, mert
bennünk van.

Az ikonosztáz - ajtó, amely a templom
hajóját elválasztja a szentélytől. Az ikon
belső fókuszából széttekintő ember ilyen
ajtóban áll: két lét határán vesztegel. Aki a
Gardzienice előadásán tekint szét. szintén
ilyen ajtóban áll. Ha keresztülnéz az
eleven ikonosztázon, magát, különben
pedig szemben ülő nézőtársát látja. Kettős
tükröt tart hát elénk a lengyelek elő-adása.

Varszegi Tibor

SZILÁGYI MÁRIA

A struktúra szorításában

Fiatalok színháza az NDK-ban

A nyolcvanas évek közepén az NDK fiatal
színházi alkotói úgy érezték, hogy a
fennálló színházi struktúra keretei között
nem tudják megvalósítani művészi elkép-
zeléseiket, és tenniük kell valamit. Igy
született meg egy műhelytalálkozó gon-
dolata. Az első ilyen találkozónak 1985-
ben a schwerini színház adott otthont. A
Színházi Alkotók Szövetsége és az FDJ
Központi Tanácsa vállalta a védnökséget a
fiatal szövetségi tagok által önállóan
megtervezett és megszervezett „Werks-
tatt" felett. A schwerini találkozó ered-
ményes volt: a résztvevők megismerhették
egymás munkáját, megvitathatták szakmai
problémáikat, beszélgethettek gondjaikról,
és közösen kifejezhették a
kultúrpolitikával szembeni követeléseiket.
A sikeren felbuzdulva elhatározták, hogy
ezentúl kétévente hasonló találkozót
rendeznek. Erre 1987-ben Potsdamban,
1989-ben pedig Gerában került sor.

A gerai műhelyt, illetve annak prog-
ramját egy tizennyolc tagú, fiatal színházi
emberekből szerveződött bizottság ké-
szítette elő. A program összeállításánál
arra törekedtek, hogy az a műhelymunkát
tegye lehetővé, és segítse elő, s a találkozó
ne egy nagyszabású fesztivál legyen, mint a
sokat kritizált potsdami. Ezért úgy
határoztak, hogy most lényegesen keve-
sebb és csak modellértékű produkciót
hívnak meg. A több mint száz felkínált
előadás közül harmincat választottak ki.

A meghívott produkciók többsége prózai
előadás volt, de bemutatkozási lehetőséget
kapott a zenés színház, a balett és a
táncszínház is. A kínálatot néhány külföldi
együttes vendégjátékával egészítették ki.
Minden előadás után műhely-beszélgetést
terveztek a produkció közreműködői és a
közönség részvételével. Az előadások kora
délután kezdődtek, egy időben több
helyszínen zajlottak, és késő éjszakáíg
tartottak. Délelőtt különböző programok
között válogathatott az érdeklődő.
Eljárhatott Michael Kulow (NDK)
teijiquan kurzusára vagy Ide van
Heiningen (Hollandia) az önmegismerést
és ezáltal az őszinte-tudatos kifejezést
elősegítő mozgástréningjére, vagy
videofelvételekről ismerkedhetett a
nemzetközi színházi élet kiemelkedő
képviselői, így többek között Brook.
Wilson, Pina Bausch, Grotowski, Kantor
es Barba alkotásaival. Ez utóbbi három al-


