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A 2015-ös konferencia meghívója és a helyszín: Charleville-Mézières
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Csató Kata

BÁBOS  KÉPZÉS  MA :  OKTATÁS ,  
TAN Í TÁS ,  E LSA J ÁTÍ TÁS ?

Az UNIMA Nemzetközi Bábművész Szövetség
Oktatási Bizottsága (UNIMA Training Comission)
2015. szeptember 16–18. között nemzetközi kon-
ferenciát szervezett Charleville-Mézières-ben, ahová
a világ különböző országaiból hívott meg előadókat,
tanárokat, professzorokat, hogy a jelenlegi oktatási
metodikákról tartsanak előadást. 
A konferencia struktúrája a következő volt: 3-3 elő-
adót kértek fel egy témára és minden előadónak
20 perc állt a rendelkezésére, hogy az adott témával
kapcsolatban kifejthesse nézeteit. Majd egy mode-
rátor néhány kérdést tett fel, és utána a hallgatók
is kérdezhettek, illetve elmondhatták véleményüket,
valamint azt, hogy a saját országukban milyen
tapasztalatokkal rendelkeznek. 
A következő témák szerepeltek a programban: 
„Feladatok. Sikerek. Hibák” – erre a témára három
olyan fiatal, nem anyaországban végzett egykori
hallgatót kértek fel, akik diploma után a saját orszá-
gukban tanítanak (Julia Mayer – Németország,
Dinaïg Stall – Kanada, Csató Kata – Magyarország).
„Észrevételek az oktatási struktúrákkal és progra-
mokkal kapcsolatban” – idősebb előadók fejthették
ki e témáról tapasztalataikat (Tito Lorefice –
Argentina, Bart Roccoberton – USA, Marthe Adam
– Kanada)
„Hagyományos bábformák oktatása a kortárs bábos
programban. Kortárs báboktatás a hagyományos
programban” – ebben a témában ázsiai előadók
szólaltak meg (Anurupa Roy és Dadi Pudumjee –
India, valamint Xiaoxin Wang – Kína)
A fentieken kívül volt olyan téma is, amelyre csak
két előadót hívtak meg: 
A hagyományostól a kortársig – ezen főleg a vizu-
alitás témája volt a  középpontban (Fabrizio
Montecchi – Olaszország, Joan Baixas –
Spanyolország).
Felkértek egy-egy előadót konkrét témákra is:
A báb ontológiai titka – Henryk Jurkowski, Lengyelország

Oktatási víziók és tanítási filozófiák – Marek
Waszkiel, Lengyelország
A bábos jövője – Éloi Recoing, Franciaország
A bábszínházi rendezés és dramaturgia oktatási prog-
ramjának problematikája – Irina Niculescu – USA
A bábszínház – Pierre Blaise, Franciaország
A bábkonstrukciók oktatásának fontossága – Greta
Bruggeman, Franciaország
A bábos artikulációk – Claire Heggen, Franciaország
Báb és alternatív színház a prágai DAMU-n – Jiři
Adamek, Csehország.
Természetesen voltak, akik „csak” prezentálták
a saját iskolájukat, mint például Ida Hledíková, aki
a pozsonyi egyetemi oktatásról számolt be, Svein
Gundersen pedig az oslói egyetemről mutatott be
egy videó-összeállítást.

A konferencia résztvevői különböző aspektusokból
vizsgálták a bábos oktatást. Megszólaltak rendezők,
dramaturgok, képzőművészek, táncosok, valamint
bábkutató pedagógusok. Talán a legérdekesebb az
volt, hogy a pedagógián kívül mindannyian gyakorló
bábosok, tehát nem csak a tanítás volt az első
számú szempont, hanem elsősorban azt a kérdést
jártuk körbe nem is egyszer, hogy mire szeretnénk
az iskolákban végzett hallgatókat felkészíteni.
Nagyon különböző véleményeket és különböző
kulturális háttereket lehetett megismerni. Érdekes
volt látni, hogy kinek mi a fő szempontja. Például
míg a DAMU nem szeretne poroszos iskolai modell-
ként működni – ezért tartják fontosnak a folyamatos
kísérletezést –, addig az indiaiakat az aggasztja,
hogy a szemük láttára tűnik el kultúrájuk egy része,
és szeretnék ezt a folyamatot megállítani. Próbálják
a még élő mestereket felkutatni, és workshopok
keretén belül elsajátítani a mesterek bábkészítési
technológiáját, valamint a közös bábkészítésen át
minél jobban megismerni a mester gondolkozás-
módját, tradícióját.
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Szinte minden témánál felmerült, hogy a jelenkori
fiatal generációt mivel lehet megszólítani.
Természetesen erre is különböző válaszok érkez-
tek: a stuttgarti iskola képviselője kiállt a diákok
mellett. Szerinte csak és kizárólag belőlük kell
kiindulni, míg mások a tradíció megismerését
helyezték az első helyre és utána kerül sor a báb-
technikákat már elsajátító diákokkal a kortárs kér-
déskörre. Természetesen minden országban más
és más módon tanítják ezt a művészeti ágat.
Vannak akik az egyetemi képzés előnyeiről és
hátrányairól számoltak be, míg más országok kép-
viselői – ahol nem tudott egy bábos egyetemi
képzés kialakulni – a workshop rendszerek elő-
nyeit és hátrányait taglalták.
Egy adott ponton pedig már azon vitatkoztunk,
hogy mi a báb? Erre a kérdésre azonban a kon-
ferencia végéig nem tudtunk egyöntetűen
választ adni. 
Mivel ez volt az első oktatásmetodikával foglalkozó
konferencia, melyen részt vettem, így nem tudom
összehasonlítani az előzőekkel, de sokan állították,

hogy a báb definíciójára vonatkozó kérdés mindig
felmerül, és nem tudunk pontos választ adni rá,
mint ahogy ez idén sem sikerült. Mindezzel együtt
egy rendkívül érdekes és színes találkozó volt, ahol
megismerhettük Fabrizio Montecchi fényvarázsló
tanítási modelljét, találkozhattunk egy kínai mesterrel,
aki személyesen mutatta be, hogyan tanítja a pálcás
bábot, és hozott is magával egyet, amin prezentálta
a gyakorlatokat. De nem csak ő vállalkozott a sze-
mélyes prezentációra, hiszen Pierre Blaise egy 20
perces képzőművészeti performance-ot mutatott
be, melynek címe „A bábszínház” volt. De láthattunk
előadásrészletet egy francia pantomim művésztől,
Claire Heggentől is, aki a Charleville-Mezières-i egye-
tem oktatója. 
Sajnos a konferencián kevés diák vett részt, amit
betudhattunk a közelgő fesztiválnak (ez évben
szeptember 18. és 27. között tartották). Ezek a témák
azonban nem csak nekünk, oktatóknak életbevá-
góan fontosak, hanem a hallgatóknak is. Izgalmas
lett volna hallani a diákok véleményét. 
A konferenciát nem csak egyszeri alkalomra szer-

A konferencia elnöksége
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An international conference on puppetry in which experts from all over the world gave lectures on
current education methodology was organized by the UNIMA Training Commission and held September
16-18, 2015 in Charleville-Mézières. Participants had the opportunity to explore many aspects of pup-
petry education. Of course, every country has developed its own ways to teach this genre. Some re-
ported on the pros and cons of university education while others discussed the advantages and
disadvantages of workshop systems. This was not a one-off conference, but will likely take place
again as part of a festival in another country.

P U P P E T  C O N F E R E N C E  I N  C H A R L E V I L L E

A konferencia résztvevői

vezték meg. Tervezzük, hogy az UNIMA Nemzetközi
Bábművész Szövetség Oktatási Bizottsága más
alkalommal, esetleg egy másik ország bábos fesz-
tiváljához illeszkedve ismét szervez egy hasonló
rendezvényt. A hozzászólásokból az derült ki szá-

munkra, hogy ez nem csak a konferencián elő-
adóknak fontos, bár azt különösen fontosnak tartjuk,
hogy legyen egy platform, ahol meghallgathatjuk
egymást. Főleg, ha egy új generáció bábos képzé-
séről esik szó.


