
mester, azaz Grotowski. De abban a
színházban, mely az ösztönök és a reflexek
nyelvén szól, mely a test felszabadításával,
azaz könyvvé tételével akar-ja megalkotni
a színház zenei modelljét, elengedhetetlen
követelmény a szerkezet gondolati
tisztasága. Grotowski ezért ragaszkodott
minden előadásában a nagy mítoszokhoz,
s eszébe sem jutott, hogy történelmi
anekdotából maga teremtsen mitikus
képeket. Saját kísérletét ásta volna alá.

Végül is Barba hasonló válaszúton áll,
mint Grotowski; noha az Odin színészei
technikailag félúton vannak a wroclawi
Laboratórium Intézethez képest. De Barba,
úgy látszik, nem akar dönteni a színház és
a kontempláció közt: nem veszi tudomásul
a dilemmát. Könnyen lehet, hogy olyan
senkiföldjére kerül, ahol egyszerűen
semmit-mondó lesz.

5
Grotowskinak és Barbának végül ugyanaz
a gondja, mint Beckettnek : attól tartanak,
hogy a sztereotipiák megfojtják a színhá-
zat. Beckett az irodalmi színház kísérletét
járja, Grotowski a színészi kifejezés
autentikus módját keresi. Beckett
idézőjelbe teszi a közhelyeket, Grotowski
száműzi. Robert Wilson színháza, mely az
Einstein a tengerparton című előadást
mutatta be Belgrádban, első pillantásra
inkább rokonít-ható a becketti úttal, mint
Grotowskival. Csak éppen Wilson nem
használ írásjeleket, így idézőjeleket sem
tehet. Wilson fel-fedezi a „tiszta
teatralitást". Kiemel a valóságból
sztereotipiákat - és addig nézi ezeket, míg
metaforává válnak. Abban a pillanatban,
amikor a közhely metafora lesz, Wilson
színháza már közelebb van
Grotowskihoz, mint Becketthez. Gro-
towski a színészi testet -- a színészi sze-
mélyiséget - tette élő metaforává. Wilson a
látványt teszi „áttételessé". Ezért fontos
Wilsonnak, hogy csupa banalitás kerüljön
a színpadra. A szöveg, ami ebben a
színházban elhangzik, nem más, mint
számok (évszámok ?) ritmikus ismétlése,
éneklése, útikönyvek közhelyszerű for-
dulatai stb. De minthogy Wilson szín-
házában a látványnak jut döntő szerep,
még fontosabb, hogy a látvány is csupa
banális elemből épül.

Hogyan lesz a banalitásból metafora?
Ha látunk egy újságot olvasó embert a

színpadon - ez banalitás. Ha fél órán át
mozdulatlanul ül ez az újságot olvasó
alak - a jelenség jelképessé válik. Ha
egyre szaporodnak a színpadon az újsá-

got olvasó emberek a szimbólum jelentése
gazdagszik. Ha ezzel szimultán más
cselekvés is folyik a színpadon, mint
ahogy Wilsonnál többnyire két-három
szimultán „szintje" van az előadásnak,
akkor a különböző jelképek különféle-
képpen érintkezésbe lépnek. Ha mondjuk,
fél órát tart egy-egy „kép" v a g y „jelenet" a
Wilson-színházban, ennek a
„mozdulatlansága" csak látszólagos. A
Wilson-féle élő festmény (mert a festé-
szethez áll a legközelebb ez a színház)
olyasféle belső életet él, mint a molekulák.
Csak érzékeny műszerrel mérhető e belső
élet; ám maga az élet szervessége
elementáris élményként érint meg a
színpadról. Wilsont nézni: ezt tulajdon-
képpen ugyanúgy tanulni kellene, ahogy
az „önelvű vizualitás" festőit is nehéz
megérteni felkészültség nélkül. De Wilson
akkor is lenyűgöző, ha nem értjük. Wilson
megtalálta a színház zenei modelljét.
Nyilván ezért nevezi operának előadásait,
holott semmi közük a hagyományos
operához. Amikor még zene sem volt
ebben a színházban (vagy legalábbis nem
ez dominált, hanem a csönd), akkor is
opera volt a Wilson-színház: „az önelvű
vizualitás" színháza.

Wilsonnál nincs színészet. Legalábbis ez
a látszat. Azt mondják róla, amatőrök-kel
dolgozik. Csakhogy másról van szó: épp
az ellenkezőjéről, mint Grotowski-nál.
Wilson sajátos gyakorlatokat dolgozott ki
színészeinek, mellyel a fokozott belső
koncentráltság állapotába hozhatják
magukat. A cél: hogy a színész telje-sen
zárt legyen. Wilson tagadja a színészi
expresszivitást. Úgy tartja, a színész épp
önmagába záródása által lehet jelen a szín-
padon.

Robert Wilson is felfedezte a szinház
kontemplatív útját. Ez nem Sztanyisz-
lavszkijtól ered, hanem Artaud-tól. Wil-
sont is a valóság „rejtett" arca érdekli,
akar Grotowskit. Ugyanúgy a látható
valóságtól a nem-látható felé tart, ugyan-
úgy nem foglalkoztatja, hogy a látható és
a „rejtett" valóság egyszerre nyilvá-nuljon
meg az előadásban. Wilson „totális
színházából" hiányzik a szintézis igénye.
De az új színház felfedezői közé tartozik.
A színház születése érdekli.

Mondhatnánk természetesen, hogy a
kontempláció is divatba jöhet és best-
sellerré válhat. Wilsont is megkísért-heti a
bestsellerré válás. Talán már meg is
kísértette. Könnyen lehet, hogy ha
választania kell a színház és a kontemp-
láció közt, ő a színházat választja. De az
akkor már egy másik Robert Wilson lesz.

HAMORI ANDRAS

Einstein a tengerparton

Robert Wilson legújabb operája

Pilinszky

A Robert Wilson új operáját boncolgatók
szerint a darab tökéletesen érthető -
Einstein relativitáselméletének birtokában.
Ez esetben azonban az Einstein a
tengerparton (Einstein on the Beach) című
produkció rossz előadás volna. Volna.
Mert pontosabban úgy fogalmazhatnék -
talán kissé lihegve a lelkesedéstől -, hogy
a harminckét éves langaléta texasi
festőművész vizuálisan elsöprő szépségű
játéka merőben eredeti és zseniális. Talán
fölösleges is idézni Aragon többoldalas
dicshimnuszát, levelét elhunyt barátjához,
André Bretonhoz, amelyben igen
visszafogottan többek között ennyit jegyez
meg: „Mióta megszülettem, ezen a világon
ennél szebbet még nem láttam." Fölösleges
lenne hosszasan foglalkozni Pilinszky
János 1971-es ÉS-beli zászlóbontásával,
de nem szükségtelen idehívni egy részletet
verséből, a Kőfal és ünnepély címűből,
melyet Robert Wilson-nak ajánlott:

A félbeszakadt dallamok, a csapzott
ünnepélyek és
a összekuszált csillár fényein túl?

A fal előtt? A fal után?

Mi történik, mi is történik minden
tettünk boldogtalan és irtóztató ideje
alatt?

És, igazság szerint, itt köszönetet kellene
neki mondani ezért a pár sorért - és befe-
jezni ezt az elemzést is .. .

Braille
Egy fehér és egy fekete lány ül a színpad
jobb sarkában. A semmibe merednek. Egy
Braille-táblán írásjeleket tapogatnak le.
Ujjuk hegyével próbálnak kapcsolatot
teremteni a látható világgal. Hallgatják a
fényeket. A levegőt elektromos orgona
hangja szövi be. A sötét előfüggönyből
csak a két lány háta mögött hasítottak ki
egy világító négyzetet.

* Robert Wilson előző operáiról lásd Pi-
linszky János cikkét az Élet és Irodalom
1971. szept. és Molnár Gál Péter cikkét a
SZÍNHÁZ 1974/12. számában.



Kórus a színpad bal csücskén szám-
jegyeket dalol.

One, two, three, four
One, two, three, four
Two, three, four
One, two, two, two, three, two, four, two
One, two, three, four.. .

A számok elvesztve eredeti funkciójukat
ritmikus struktúrát alkotnak. Zene születik.

A két lány nézi a zenét.

Vonat

Papírmasé vonatmetszetet tolnak be a
színpad legmélyén. Iszonytatóan lassan,
szinte valószínűtlenül nem halad előre.
Többször elindul, egy ponton megtorpan
és újra elindul - de lehet, hogy mindezt
már csak mi képzeljük magunk elé. A
fehérruhás lány öt lépést tesz előre,
ugyanannyit vissza, mégsem topog egy
helyben: határozottságában-bizonytalan
járásában folytonos előrehaladás van. Bal
kezében fehér fajanszpipát tart.

Atommáglya

Magasizzású fénycsík hasítja szét a szín-
padot. Csupán egy keskeny résen tör ki, de
érezzük : mögötte minden izzik. A vonat
újból elindul, újra megkísérli, hogy
átjusson a színpad bal oldalára.

Knee Play

Wilson Knee Play-nek nevezi, magyarra
talán közjátéknak fordíthatnánk azt, ami
két jelenet között történik a függöny előtt.
Míg előző produkciói valamelyikében
Wilson - rögtönzött bohóc-tréfa gyanánt -
logopéd gyakorlatokat adott elő kis
tanítványával az átrendezések alatt, most
valamelyikük Albert Einstein maszkjában
szomorú hegedű-szólót játszik. Einstein
ujjai a hegedű nyakán, mint a lányok
ujjhegye a Braille-táblán. Tapintja és
simogatja a zenét.

Bíróság

A színpad és a színészek bírósággá szer-
veződnek. A pulpituson sokat látott öreg
néger (vagy indió ?) és egy fehér kisfiú
foglal helyet. Az öreg nyelvkönyv-
bédekker-szöveget mond fel Párizsról, a
„szerelmek városáról". Mindannyian egy-
szerre az órájukra néznek, és papírzacskó-
ból kefir-keksz ebédet csapnak. Kórus,
hegedű, elektromos orgona, fúvósok.

Pörgünk

Mindenki forog a színpadon, forognánk
mi is a nézőtéren. Középen egy lány saját
szőkeségében gyönyörködik, kéjesen, de
minden erotikától mentesen lobogtatja
haját. Nyakig felöltözve. A legerotikusabb
jelenet, amit a színpad, a testközel elvisel.
Mindannyian játszot-

tuk ezt gyermekkorunkban, őszintén
úsztunk a levegőben, már semmit sem
láttunk, már senkit sem láttunk, már
semmit sem hallottunk. Pörögtünk, és ez a
csúcsa volt minden élvezetnek, kéjes
gyönyört okozott, erotikus képzeletünket
is megindította: vajon kit fogunk tettetett
szédülésünkban átölelni. Robert Wilson
színészei mindannyiunkat átölelnek,
gonosz módon felizgatnak, és hiába
nyúlunk utánuk, mint álomalakokon, úgy
siklik át rajtuk kezünk.

Sok más színészi csoporthoz hasonló-an
Robert Wilson is egy újfajta életritmus és
merőben új önkifejezési eszköz
lehetőségét nyújtja színészeinek. A teljes
felszabadultságot és a teljes megtisztulás
lehetőségét, amit átsugároznak belénk,
nézőtéren ülőkbe is. Wilson színházának
igazi tevékenysége az, hogy a nézők
agyában játszódik. Jeleket sugároznak
felénk, önmagukat vetítik ránk, hogy mi -
mindenfajta asszociáció nélkül - hagyjuk
teljesen feltárulni képzeletünket, és
szabadjára engedjük gondolatainkat. El-
úszunk ilyenkor az időben, egy idő után
saját, civil gondolatainkban járunk, majd
mint egy bumeráng visszakényszerülünk
az előadáshoz. Visszakényszerülünk, és
nem visszakényszerítjük magunkat. Wil-
son csak megpiszkálta szunnyadó agyun-
kat, nem pedig hipnotikus álomba juttatott
bennünket, mint azt sok Wilson-böngész
állítja. „Én csak abban különbözöm a
muzsikustól, hogy nem akarok érzelmeket
közölni - nyilatkozta 1974-ben a
Figarónak. - A közönség, mely ezt a
hangosfilmet nézi, többször úgy érezheti
magát, mintha autó utasa volna, aki nézi az
elfutó tájat, de közben továbbra is saját
gondolatai foglalkoztatják."

Talán valóban elsuhanó tájhoz hasonlít
színháza, talán nem; talán valóban nem
sugároz érzelmeket, de lehet, hogy csak azt
teszi. Nézzük az elsuhanó tájat,
rámeredünk a vonatablak keretezte film-
kockára, és mégsem látunk belőle sem-
mit. Fölvillan valami, szinte semmi az
egész, mégis a legmélyéig hatolhatunk.
Wilson vizuális kompozíciói egymásba
csúsznak, átfedik egymást, és különféle
síkjai egymásban látják egymást. Unal-
masan és végtelenül izgalmasan.

Hullámhossz

Két gyorsírólány ül a bíróság előtti
Märklin-padocskában. Sustorogva ér-
keznek, láthatóan közük van egymáshoz.
Mozdulataik egy ponton megállnak, le-
lassulnak, megsokszorozódnak. Egymás-
ra néznek. Egyszerre lecsukják szemü-

Két vonat és két szereplő az Einstein a tengerpartonban



ket. Percekig tart, amíg a szempillájuk
leér, a parányi mozdulat ezerszeres
hosszúságúvá lesz. Ekkor már egy adó-
vevő készülék végpontjai ők. Megtalálták
a közös hullámhosszt. Találkoztak.

Ária
Vonat hátsó peronján néger nő és szakállas
férfi operaáriát ad elő. Nyelvtörőket
szavalnak-énekelnek, mintha Ránki
György Nyelvtörő kánonját hallanánk: „Jobb
egy lúdnyak két tyúknyaknál, egy lúdnyak
két tyúknyaknál, jobb egy lúd-nyak két
tyúknyaknál", vagy Weöres Sándornak
azokat a verseit, amelyekben nem a
szöveg, a jelentés ér valamit, ha-nem a
ritmus melege, a szótagok bája és
tisztasága. Többet tudnak közölni ezek az
állandóan ismétlődő makacsságok a ver-
bális közlésnél. Átcsúsznak a zene felé, a
fények és a színek közelébe. A közlésen
túli közlés melegsége tölti be a teret.

A vonat lassan kúszik kifelé. Időnként
abbahagyják az éneklést, az órájukra néz-
nek. Bólintanak. Van időnk, még éneklünk
egy kicsit: „Jobb egy lúdnyak ..."

Ez a pont árulkodik Robert Wilson
tudatos szerkesztő munkájáról. Áriát adat
elő, amely az operában a cselekményt
megszakítani, az időt megállítani hivatott.
Elmerülni a cselekmény egy pontjában,
alábukni az időben - ez Wilson célja is.

Idő
A KA-hegység i68 órás előadása és a többi
szuperhosszúságú produkció után meglepő
ez a kurta, négyórás előadás. (Igaz, szünet
nélkül.) Mindenképpen igazuk van
azoknak, akik gúnyosan megjegyezték : az
a baja ennek az előadásnak, hogy túlságo-
san rövid. Valóban az. Akkor van vége,
amikor már kívánom a folytatását, ami-kor
már érzem a jelrendszerét, amikor már
beleszoktam időszámításába. És ez az
önálló időszámítás az oka, hogy nem
unhatom az előadást. Wilson hosszú
snittek, hatalmas tételek segítségével
megváltoztatja az időt. Egy pár másod-
perces eseménysor (?) nála legalább fél
óráig tart, a cselekmény (?) egy pontját
boncolgatja: feneketlen mélységeket fedez
és fedeztet fel minden mozdulatban. Így
számunkra is megváltozik az idő, hiszen a
harmincperces tétel alig pár másod-
percnyit vizsgál, elfogadhatjuk tehát a
mozdulatsor eredetijét - így az előadás
szubjektív ideje sem lesz hosszabb pár
tucat percnél. Ha valóban átadtuk ma-
gunkat az előadásnak. Ha valóban kata-
lizátornak fogtuk fel, hiszen nem követel

koncentráltfigyelmet. Ellenkezőleg. Nem
kényszerít semmit a nézőre, csak önmaga
nyitvatartásának módszerét, amit a szel-
lem ösztönösen követ. Ha követ. Mert
valljuk be: Wilson színháza nem népszín-
ház, Nem is olcsó vásári szórakozás.
Nem kardnyelés és tűzokádás. De nem is
klasszikusokat kérődző intellektuális
öröm, nem színpompás látványosság.
Sőt, nem is tartozik a színház konven-
cionális fogalomkörébe, bármennyire rit-
ka érzéke is van Wilsonnak a képi hatá-
sok iránt. Az áttetsző revüfüggönyök,
rajtuk leheletfinom, mesterien egyszerű
rajzokkal - egy vonat és egy női akt képe

az erőteljes, de ugyanakkor észrevétlen
világításváltozások, a koreografikus
rendezés mesteri teátrális vizualitásra
vall. És mégis: Robert Wilson színházá-
ból nem döbbenetes színpadképekre,
technikai csodákra és általában: nem
látványosságra emlékezünk.

Hanem szemekre.

Szemek
A két lány semmibe meredő szemére a
nyitóképben. A fehérruhás lány
mindentközölni-akaró szemére. A két
egymásra-egymásba pillantó lány
lecsukódó szemé-re. Albert Einstein
lesütött pillantására, amellyel kimenekül a
színpadról. Egy szakállas fiú reszketve
megértést kereső szemére a kórusból. És
megint a fehérruhás lány, amint börtönbe
jutását meséli, tépi

szét, és osztja fel köztünk. Szemekre em-
lékszünk, tekintetekre, amelyeket szeret-
nénk befogadni, és mégis távol vannak
tőlünk. Szeretnénk őket szeretni, és
mégis elsiklanak mellettünk. Kik ezek az
emberek ? Színészek ? Amatőrök? Sérül-
tek? Lehetséges, hogy az emberi test bel-
ső tisztaságát így sugározza a külvilág-
nak? Pedig nem szépek ezek az emberek.
Álomszerűek. Áttetszőek és vértelenek.
Amíg a legnagyobb színházi varázsló-
műhelyek tagjai sem tudják levetni ma-
gukról csizmás-jeanses-furulyás „világ-
fi" voltukat, ők angol vidéki lelkészekhez,
felnyírt hajú kisiskolás eminensekhez
hasonlatosak. Szerényen, csöndben,
jámboran léteznek. Nem szépek ezek az
emberek. De nem láthatom-e szépnek az
elhízott törpoid kislányt, aki húsz perce
áll moccanatlanul fél lábon a színpadon,
és kinyújtott jobb kezében egy tengeri
kagylót tart? Nem láthatom-e szépnek a
nyurga, tépett hajú fiút, aki hosszú per-
ceken át görcsösen képleteket ír a levegő-
be, és néha segítségért felénk vagy leg-
alábbis irányunkba néz?

Egy emlékkép
Még egy emlékkép. Látom önmagamat
is. Kívülről. Meredten bámulom a velem
játszókat. Együtt suttogom a szám-
jegyeket a kórussal:

,Mindenki forog a színpadon"



One, two, three, four
One, two, three, four
Two, three, four
One, two, two, two, three, two, four, two
One, two, three, four .. .

Látom, amint elúszom saját gondola-
taim felé, amint reszketve érzem, hogy
hamarosan mindez véget ér, és nem aka-
rom elengedni. Komoly találkozást kö-
szönhetünk Robert Wilsonnak. Őszinte és
hihetetlen találkozást. Többórás lebi-
lincselően érdekes beszélgetést szavak
nélkül és egymásra találást találkozás
nélkül. Robert Wilson segítségével ön-
magunkba hatoltunk, és meztelenül álltunk
saját magunk előtt.

*

Öt évvel ezelőtt, 1971. június i6-án a Les
Lettres Françaises hasábjain Claude Oli-
vier lelkesen méltatta az évad nagy ese-
ményét: az amerikai Robert Wilson két
produkcióját, az Előjátékot és A süket
pillantását. A kritikus képtelen volt be-
számolni az előadásról, annak ellenére,
hogy elismerte: ez a meghatározatlan al-
kotás nagyon gyorsan, nyugodt és cáfol-
hatatlan evidenciával fogadtatja el magát a
nézővel. Olivier azt írja: szeretne öt-tíz
évvel öregebb lenni, hogy megtudja, mi sül
majd ki ebből az egész vállalkozásból,
amelyért rajong, bár ma még nem érti meg
igazán, miről van szó. Valljuk be, ez nem
is fontos. A pillanat csodálatosan szép és
gazdag, és ez a lényeg. Wilson munkája
nem halt el csírájában, nem maradt
egyetlen műtárgy vagy extravagáns
vállalkozás, amivel felbukkanása-kor oly
hamar megbélyegezték : része egy
folyamatnak, amely megtestesíti és foly-
tatja azt, amit Artaud a személyiség fel-
szabadításáról, az új és specifikus teátrális
nyelvről megálmodott.

SAÁD KATALIN

Petei- Zadek kalandja

A hamburgi Othello

Peter Zadek az a rendező, akivel évek óta
- a Vadkacsa és a Lear király rendezése óta
- nemigen készült még interjú, mely ne
arról faggatná, mi irritálja szín-házában a
közönséget; és nem zavarja-e, hogy
kedvenc színésze, Ulrich Wildgruber nem
artikulál helyesen, mozgása is előnytelen.
Zadek az a rendező, akinek legfeljebb
csak hellyel-közzel akadnak rajongói, de
színházának mégis széles a nézőtábora.
Othello-rendezésével a Theater heute
1976/7-es száma tizennyolc oldalon
keresztül foglalkozik, de az el-ismerő
méltatás mellett mégis összeállítást közöl
más lapok felháborodott kritikáiból. És
végül: Zadek az a rendező, akinek
ellenpéldájaként Peter Steint, a nyugat-
berlini Schaubühne rendezőjét szokás
emlegetni, mondván, hogy Stein a
nagypolgári kultúrát örökség-ként
felhasználó színháza alapelemének tekinti
az esztétikai szépet és a széphez való
viszonyt, sőt, rendezéseiből bizonyos
nosztalgia is árad a harmónia iránt. Zadek,
ha épít valamilyen tradícióra, úgy az a
plebejusi; előadásaiban a cirkuszsátor és a
bokszolók szorítója, a musical és a
legkülönfélébb ordináré mulatságok
elemei kavarognak, nyilvánvalóan a
„művészetesztétikai" egység-re való
legcsekélyebb törekvés nélkül, sőt épp az
elemek kaotikus jellegét, anarchiáját
használja fel mint hatáseszközt. A
disszonancia, a feszültségkeltés lehetősége
vonzza a színházhoz. Bizonyos élet-rajzi
adottságok indokolják is ezt az alap-
magatartást: Németországban született,
ötéves korában Angliába emigrált a szü-
leivel, s mint angol állampolgár évek óta
német színházakban rendez: korábban
Bochumban, most Hamburgban. Nem
kötődik közösséghez, semmiféle kulturális
örökséghez, gyökértelennek vallja magát.

Egy rút színház eszközei

Közel egy évtizede, hogy Peter Brook a
Lear királyt Kott Shakespeare és Beckett
közt párhuzamot vonó tanulmánya alapján
fogalmazta színpadra, azóta sokan
hivatkoztak Kottra, a „tegnapi
Shakespeare" tradíciója ellen lázadva.

S a „tegnapinak" egyik legirritálóbb
pontja épp az Othello. „A féltékenység
tragédiája és a bizalom és csalódás tragé-
diája, az opera Othellója és a történelmi
regény Othellója mind a mai napig ránk
nehezedik" - írja Kott. Mindenekelőtt is
színpadi pompával telezsúfolt történelmi
látványosságával. A naturalista színház
már az egész Szent Márk teret fel tudta
építeni a színpadon. Az Othello úgy
összenőtt a XIX. századi színpad-képpel,
hogy alighanem ezt a Shakespeare-
darabot a legnehezebb üres szín-padon
elképzelnünk - állapítja meg Kott.
Sztanyiszlavszkij például a zenekar he-
lyébe került csatornán gondoláztatta
hosszan az első felvonás szereplőit.

Peter Zadek a hamburgi Schauspielhaus
társulatával mégis elmegy a lehetséges
határig, s legalábbis üres színpadon kezdi
el a próbákat. Úgy véli, a színpad majd
munka közben kialakul. Ami aztán
színpadra kerül a próbák során, az a játék
nélkülözhetetlen kelléke, s majd az elő-
adással elérni kívánt hatás alapeleme. A
játéktér szándékában erősen a Theater
Mundi színpada, „melyben a világ ki-
fordul sarkaiból, visszatér a káosz, s még
a természet rendjét is veszély fenyegeti".

A színpad fő játékeleme a zászlóvörös
kortina. Azért is, mert össze- és szét-
húzása bizonyos helyszínváltozást képes
jelezni, de még inkább, mert az előadás
kezdetekor mögüle kihajoló szereplők
bábszínházi bábokként mutatkozhatnak
be. Othello meztelen felsőtestű majom-
ember, Jago sapkája erősen emlékeztet a
Hitler-Jugend uniformisára, Cassio XIX.
századi egyenruhát visel. De a kortina
szimbólummá is válik: Jago az első rész
végén belecsavarja az őrületig fel-ingerelt
Othellót.

A két helyszínt, Velencét és Ciprust
jelentő tárgyak halmaza ugyanaz, eklek-
tikusan összehordott néhány koszos fotel,
egy fehér kosárszék, aranykeretű asztal,
vasvázas karosszék. Agy, fehér függöny
mögött. A fehér függönyön piros (véres)
maszat. Az ágyat előbb Desdemona apja
lakja, majd itt tölti pásztor-óráját Cassio
Biancával, az utcalánnyal, s természetesen
ebben az ágyban fojtja meg Othello
Desdemonát. A tárgyak egytől egyig
szutykosak. Tulajdonképpen az öltözékek
is. Amelyek mégsem - így Desdemona és
Emilia ruhái - valamilyen disszonancia
folytán azok is mocskos, taszító hatást
keltenek. Emilia egy alkalommal
elegánsan jelenik meg, de hóna alatt egy
nagy formátumú játék-kutya. Szivarozik.
A szivarhamut Bian-


