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BTK-Feszt-plakát, 
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A hét holló. 
R: Frank Alexander Engel. 

Waidspeicher Theater, 
Németország

A hét holló



A Szentpétervári Nagy Bábszínházban 2018 novem-
berében ötödik, jubileumi alkalommal rendezték meg
a BTK1-Fesztet, a „Kortárs bábszínház – mikroMAKRO”
Fesztivált. Az előadásokat nemcsak a nagy- és kis-
színpadon játszották, hanem a színház különböző
rejtett zugaiban is, például a raktárban, a folyosókon,
a padláson. A mikroprogram előadásai nem az egész
nézőtérhez szóltak, hanem csupán egy nézőhöz, aki
egy idő után egy kémlelőnyíláson vagy egy kulcs-
lyukon keresztül követhette az előadást.
Az öt év során a szervezők a legkiválóbb hazai és
külföldi báb- és azzal rokon műfajú előadásokat
hívták meg. Minden fesztiválnak megvolt a maga
témája: a legkiemelkedőbb bábművészek, a legjobb
orosz előadások, a legmerészebb külföldi rende-
zések, a bábszínház és a cirkusz. A 2018-as tematika
nem egy konkrét témára korlátozódott, ezúttal
a hangsúly a térbeli megoldásokon volt, így a prog-
ramot mikro és makro részekre osztották.

A kannibál mű állkapcsa
A korábbi évekhez képest a mostani programban
szinte egyáltalán nem szerepeltek gyerekelőadások,
vagy ha mégis, ezek nem kifejezetten a bábszín-
házban megszokott kedves kis mesék voltak.
A makroprogramban az első napon a német Theater
Waidspeicher A hét holló előadását mutatták be.
Ez egy komor történet a Grimm-testvérek meséje
nyomán, hét elátkozott fivérről és a nővérükről, aki
a keresésükre indul. Az előadás ugyan hagyományos
stílusban játszódik, kis asztali bábokkal, de az alkotók
nem szépítenek a mese durva valóságán. A kislány
találkozik a hatalmas, félelmetes maszkokkal ábrázolt
Nap-küklopsszal, Hold-kannibállal, és hogy kisza-
badítsa a fivéreit, az ujját is levágja. Az előadással

nem az az alkotók célja, hogy megijesszék a gye-
rekeket, hanem hogy megmutassák, mi az a szülői
tekintélyuralom, és hogyan lehet ellene küzdeni.
A mikroprogramban még egy horror történet várta
a gyerekeket, a svájci Trickster-p társulat Jancsi és
Juliska előadása, ami egy pánikszobában játszódik.
A Grimm mese nyomán készült előadás bolyongás
egy kiépített labirintus sötét zugaiban, melynek
során a néző egyre jobban belemerül a mese hát-
borzongató világába. A fülhallgatón keresztül gye-
reknevetést hallunk, amit suttogó hangok váltanak
fel, szúrós fenyőágakba ütközünk, érezni lehet
az igazi mézeskalácsház illatát, amelynek belsejében
a gyerekek kis csontokból kirakott figuráit találjuk.
Szemtől szembe találkozunk a kannibállal, a végén
pedig látjuk a maradványait, egy maroknyi hamut
és a mű állkapcsát. Ma már senki sem lepődik
meg a fejhallgatón vagy a teremről teremre baran-
goláson (az előadás 2009-ben készült). Ezektől
a szagoktól, hangoktól, a zseblámpákkal megvilágított
sötét szobáktól az az érzésünk támad, mintha va-
lóban a mese félelmetes világába kerültünk volna.
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Jancsi és Juliska, 2009. Koncepció és megvalósítás: Cristina Galbiati,
Ilija Luginbühl. Tickster-p, Svájc

1 Bolsoj Tyeatr Kukol (Nagy Bábszínház) rövidítése
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A világegyetem egy kis dobozban
A gyerekeknek természetesen nemcsak libabőrözést
kiváltó élményekben volt részük. A mikro szekcióban
a cseh MIR.színház Szputnyik előadása a végtelen
világegyetemet egy kis dobozban mutatta be, a be-
lorusz Tyeatr Kartonka Színházi automata előadá-
sában pedig a néző maga is alakíthatta a történetet.
A mikroprogram bebizonyította, hogy függetlenül
az előadás hosszától és térbeli méreteitől, egy teljes
nagy történetet is el lehet mesélni ebben a formá-
ban. Külön a BTK-Fesztre újította fel a moszkvai
Tyeny (Árnyék) színház a 14 éve nem játszott le-
gendás Apokalipszis előadását. A különleges ren-
dezésben, amihez gyufaskatulyákat használtak fel,
a Jelenések könyvét magyarázzák egyetlen nézőnek
hangok százai, az elmúlt századok színházi alko-
tóinak hangjai 15 percen keresztül. Az előadás al-
kotóinak, Ilja Eppelbaumnak és Maja Krasznopolsz-
kajának meggyőződése, hogy ilyen mikroformában
csak valami nagyon kiemelkedőt érdemes létrehozni. 
Például a Holokauszt történetét. A finn Nordic Puppet
Ambassadors színházi társulás Csak egy bőrönd

című előadását Anna Frank története ihlette. Az elő-
adás egy kisebb szobában halomba rakott bőrön-
dökben játszódik. Mindegyiken van egy kis nyílás,
amin be lehet kukucskálni, megnézni, mi történik
belül. Az előadás címe valós tényre utal, csak egy
bőröndöt engedtek a zsidóknak magukkal vinni,
amikor elhurcolták őket. Ezekben az utazótáskákban
apró díszletek vannak, Anna Frank amszterdami
szobájának mása, a család óvóhelye, az emberekkel

Apokalipszis, 2004, 2018

Apokalipszis, 2004, 2018. R: Ilja Eppelbaum, Maja Krasznopolskaja.
Tyeny (Árnyék) Színház, Moszkva
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teli vagon. Érdekes, hogyan változik az előadás
közben a néző szemszöge. Ahogy bekukkant a ré-
sen, szemlélőből szép lassan felügyelő lesz. Az utol-
só bőröndben – ahova már egyedül kukkantunk
be, a színész instrukciója nélkül – egy hófehér zu-
hanyzó van, amibe gázt eresztenek.

Felfordított csónak
Egy ilyen zuhanyzóba kukucskál be a tiszt a fesztivál
legnagyobb méretű előadásában a holland Hotel
Modern színház Láger című előadásában. A nagy-
színpadon Auschwitz makettjét építették fel az al-
kotók. A barakkokat és az épületeket 3000 csíkos
ruhába öltöztetett apró figurával népesítették be.
A színészek a kívülálló dokumentumfilmesek sze-
repét töltik be: odaviszik a bábukat, elviszik azokat,
kamerával figyelik az életüket, amit aztán képernyőre
vetítenek. Itt minden pontosan és szabályosan történik,
senki sem szegi meg a napirend szabályait: új em-
berkülönítmény érkezik, szortírozás, zuhanyzók, a tes-
tek kemencébe rakása. Minden olajozottan működik
napról napra. A kamera azt a helyet pásztázza, ahol

az egyformán szürke arcú apró bábok százai állnak
oszlopként, van, aki erőtlenül lóg a szomszédján.
A következő jelenetben már meztelen koponyák
százai özönlenek a zuhanyzóba, a kamera kijön
onnan, és már azt mutatja, hogyan rakják a testek
maradványait kis kocsikra, hogy aztán a kemencékbe
tuszkolják azokat. Az előadásban nem hangzik el
szó, de csend sincs. Sikoltozás és zokogás helyett
a torlaszok csikorgását, a tűz pattogását és a ma-
darak énekét halljuk.
2009-ben a Hotel Modern a moszkvai NET Feszti-
válra az Első Világháborúról szóló Nagy háború
című darabjával érkezett, ami hasonló technikával
készült, miniatűr figurákkal, vetítéssel. A Láger először
szerepelt Oroszországban, és nagy eseménynek
számított nemcsak bábos körökben, hanem színházi
viszonylatban is. Az előadást megelőző találkozón
az alkotó csapat mesélt arról, hogyan változik a né-
zők viszonya a darabhoz a kezdetek óta (2005-ben
jött létre az előadás). Németországban, mint mindig,
sajátosan fogadják a látottakat. Az utóbbi időben
az USA-ban – a vendégjátékok után – a nézők

Csak egy bőrönd. R: Outi Sippola. Nordic Puppet Ambassadors, Finnország
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aggodalmukat fejezték ki az előadás politikai aktu-
alitása miatt.
Éles szociális témát választott Láthatatlan földek
című előadásának a finn Livsmedlet Színház, amely-
nek tagja egy svéd lány és egy izraeli fiú. 2015-ben
született az előadásuk, amikor arabok százezrei
menekültek a háború elől Európába. A menekültekről
szóló történet elmeséléséhez a szerzők apró figu-
rákat használnak, amelyek a félmeztelen színészek
testén keresztül vándorolnak. A bőröndöket, uta-
zóládákat cipelő alakok hosszú sora mozog a háton,
lapocka hegyeken, vállakon át, segítségre várva
a talpakon. A sötétkékre festett hason elindul az em-
berekkel megrakott csónak, de a mély lélegzetvé-
telből keletkező vihar feje tetejére állítja azt. A jóléti

társadalom egészséges teste nem akarja magán
látni a számkivetettek okozta kiütéseket. Az emberek
tömegéből csupán egyetlen kis figura jut el Finn-
ország határáig.
Ez alatt az öt év alatt a fesztivál szervezői soha
nem tartottak a meg nem értéstől, bátran hoztak
Oroszországba olyasmit, amiről itt még nem is hal-
lottak. A program ezúttal is aktuális és kihegyezett
volt. Egy fesztivál, még inkább egy szerzői fesztivál
mindig azoknak az érdeme, akik létrehozzák. A ju-
bileumi fórum záró rendezvényén a művészeti igaz-
gató, Anna Ivanovna Brasinszkaja bejelentette a le-
mondását. A BTK-Feszt azonban folytatódik, mi
pedig meglátjuk, milyen lesz jövőre.

Fordította: Huszár Ágnes

A láger, 2008. Rendező és előadó: Herman Helle, Pauline Kalker, Arlène Hoornweg. Hotel Modern, Hollandia
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Láthatatlan földek, 2015. Koncepció, rendezés: Sandrina Lindgren és Ishmael Falke. Livsmedlet Színház, Finnország

In November 2018, the Bolshoi Puppet Theater of Saint Petersburg hosted its fifth BTK Fest, “Con-
temporary Puppet Theater – mikroMAKRO.” The performances were held not only on the large
and small stages, but in various hidden corners of the theater, for example the warehouse, the
corridors and the attic. Microprogram performances were not addressed to the large auditorium,
but to one single audience member, who after a while was able to follow the performance
through a peep-hole or a keyhole. Throughout the five years, the organizers invited the most out-
standing puppet theater and puppet-related performers from Russia and abroad. Each festival
had its own theme: the most prominent puppeteers, the best Russian performances, the most
daring foreign productions, puppet theater and circus. The 2018 festival was not limited to a spe-
cific theme; this time the emphasis was on spatial solutions with the program split into micro
and macro sections.
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