
S Z E M L E118

A szabadkai konferencia-kötet külső borítója Henryk Jurkowski a szabadkai fesztivál könyvbemutatóján, 2015.

Siniša Jelusić, Miroslav Radonjić és Henryk Jurkowski a szabadkai fesztivál szakmai megbeszélésén, 2015.
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Immár több mint húsz éve, 1994 óta rendezik
meg Szabadkán a Nemzetközi Gyermekszínházi
Fesztivált, melynek keretén belül évről évre a tu-
dományos diskurzusnak is igyekeznek lehetőséget
biztosítani a szervezők. Slobodan Marković feszti-
váligazgató ötletére és Henryk Jurkowski színház-
történész szakmai vezetésével 2009-ben rendezték
meg az első tudományos igényű, szerb és angol
nyelvű konferenciát, melynek kezdetben „A gyer-
mek a színházművészetek világában” címet adták.
A konferencia-előadások szövege a kezdetek
óta megjelenik tanulmánykötetbe szerkesztve;
a fesztiválszervezők, a Vajdasági Színházi Múzeum
és az Open University Subotica gondozásában.
A két nyelven közölt tanulmányok hozzájárulnak
annak elfogadtatásához, hogy a gyermek- és ifjú-
sági színházi előadások tudományos elemzés tár-
gyaként tekinthetők. E célt látszik tematizálni a kö-
tetek címe azzal, hogy a gyermekszínház fogalom
mellé a művészi jelenséget rendeli (Theatre for
Children – Artistic Phenomenon). A 2014-es és
2015-ös kötetek szerkesztésében az azóta elhunyt
Jurkowski munkáját Miroslav Radonjić segítette.
A 2014-es konferenciakötet tanulmányai elsősorban
arra a kérdésre keresik a választ, hogy tekinthető-e
önálló műfajnak a gyermekszínház; és ha igen,
akkor melyek azok a jellegzetességek, amelyek
a felnőtteknek szóló előadásoktól elválasztják. Kell-
e egyáltalán külön kategóriát alkotunk a különböző
korosztályokat megszólító színházi jelenségeknek?
Iva Gruić horvát gyermekszínházi példákon keresztül
bizonyítja az önálló műfaj létjogosultságát, ütköz-
tetve ezzel Goldberg 1970-es években elterjedt né-
zetét (a színházművészeti formák feloszthatatlanok)
Schonmann jelenkori megállapításával (a gyermek-
színház önálló esztétikai kategória).
Ez utóbbi állásfoglalást bizonyítják a kötet azon szö-
vegei, amelyek egy-egy gyermekszínházi alkotó pá-
lyaképét mutatják be. Balogh Géza a lehetséges kap-
csolódási pontokat felvillantva elemzi Keleti István és

Kovács Ildikó munkásságát, tanulmánya ezzel kor-
rajzként is értelmezhető. A szövegek között azonban
nem Kovács Ildikóé az egyetlen bemutatott bábszín-
házi életmű, Edi Majaron Jože Pangov, Ignacio Larios
Germán List Arzubide, Livija Kroflin Vlasta Pokrivka pá-
lyáját állítja tanulmánya középpontjába. Sahar Shah-
galdi és Farsid Narenji átfogóbb elemzést ad a narrátor
szerepéről az iráni tradicionális marionettjátékban,
majd összegzésükben némileg leegyszerűsítően az
obszcenitás elhagyásával gyermekeknek is ajánlha-
tónak tekintik ezeket az előadásokat. Nem elhanya-
golható a pedagógiai szempont sem a bábszínházi
alkotók gondolkodásában. Milan Maďarev összefog-
laló tanulmányában a szerb művészetpedagógiai,
színházi nevelési törekvéseket némileg történeti as-
pektusból mutatja be, kitérve a kritikai visszhang el-
maradásának Magyarországon is ismert jelenségére.
Siniša Jelušić Saint-Exupéry A kis herceg című művét
elemzi pedagógiai szempontból. Olga Livitan szövege
három izraeli színházi nevelési projektet mutat be,
amelyek mindegyike egyaránt túlmutat a pedagógiai
és színházi szempontokon, hiszen az extrémen mul-
tikulturális közegben társadalmi funkciót tölt be. 
A gyermekszínházi előadásokat a felnőtteknek szó-
lótól a színpadon elhangzó szöveg is megkülön-
bözteti. Erre irányítja az olvasó figyelmét Zoran -Derić
Stevan Pešić költői darabjairól szóló tanulmánya.
A gyermeki asszociáció speciális működését hang-
súlyozza Ewa Tomaszewska Jan Dorman új gyer-
mekszínházi nyelvet létrehozó munkásságával, va-
lamint Krystyna Miłobędzka a felnőtt gondolkodástól
eltérő képzelettársítást szükségessé tevő színpadi
szövegeivel. Miłobędzka A haza című darabját leg-
utóbb Magyarországon a Mesebolt Bábszínház állí-
totta színpadra, Veres András rendezésében.
A 2015-ös tanulmánykötet szövegei rendkívül aktu-
ális témát járnak körül, a gyermek szerepét, valamint
a gyermek- és a bábszínház létjogosultságát keresik
az elektronikus világban. Velimir Velev olyan inter-
aktív bábszínházi kísérleteket mutat be, amelyben
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a virtuális valóság különösen fontossá válik. Né-
mileg ezen a gondolatiságon alapul Ben Flet-
cher-Watson szövege, aki a tradicionális színházi
terekből kilépő digitális művészet előnyeivel és
hátrányaival foglalkozik.
Az elektronikus világ középpontba állítása az inter-
akció és a virtuális valóság mellett fontos bábelmé-
leti szempontokat is felvet. A mozgató eltá -
volodása a mozgatottól, a mozgatott tökéletesedése,
önállósodása és hozzá képest az élőszínész alkal-
matlanná válása  több szerzőnél is felmerül.
Siniša Jelusić összefoglaló tanulmányában Edward
Gordon Craig elmélete nyomán kérdezi, hogy vajon
van-e létjogosultsága a bábszínháznak az elektro-
nikus világban. Borisz Goldovszkij állítása szerint
minden korra jellemző egy bábtechnika felemelése,
így tekinthető a 21. század az automaták korának,
ahol nincs többé szükség bábmozgatóra, és amikor
a hoffmanni vízió látszik megvalósulni. Radoslav
Lazić virtuális bábjátéknak olvassa a videojátékokat.
Balogh Géza az ember alkotta gépember önálló-
sodásának egy példájaként elemzi a Feltámad
a vadnyugat című filmet.
A virtuális valóság és a valós világ közötti feszültséget
taglalja, illetve az ebben rejtő veszélyekre figyelmeztet
Marina Milivojević Mad-arev, aki tanulmányában a mű-

vészeti nevelés kulcskompetenciákra való hatását
mutatja be. A részvételiség fontos szempont Golden
Dániel szövegében is, hiszen a számítógépes játékok
színházi nevelésben való megjelenését közelíti meg
elméleti szempontból. Ewa Tomaszewska a gyer-
mekeket körülvevő, egyre erőteljesebben megjelenő
virtuális valóság identitásformáló jelentőségét hang-
súlyozza, valamint ebből kiindulva a művészeti ne-
velés fontosságára hívja fel a figyelmet.
A virtuális valóság hőseivel is foglalkozik Ignacio
Larios és Livija Kroflin tanulmánya. Larios szót emel
továbbá a leegyszerűsítő, iskolai agresszió kizárólag
a videojátékok következményének tekintő nézet
ellen. Pamela Udoka a nigériai gyermekeknek szóló
színházat és filmeket elemzi. Milan Mad-arev és
Marijana Petrović a gyermekszínházi szempontú
szövege zárja a kötetet.
A 2016-os konferencia a gyermek- és ifjúsági szín-
házban megjelenő mítoszt és a legendát állítja kö-
zéppontba. Az előző évek tanulmányköteteinek
színvonalas szövegeiből ismét izgalmas és tartal-
mas diskurzusra számíthatunk.

(Theatre for Children – Artistic Phenomenon, Szerk.:
Henryk Jurkowski, Miroslav Radonjić. 5. könyv, 6.
könyv, Szabadka, 2014, 2015.)

The International Children’s Theater Festival was founded in Subotica in 1994, and has provided
professional performances and lectures every year since then. Each year, the festival organization
publishes texts from the conference in book form. The principal focus of the 2014 conference
book concerned the question of whether children’s theater should be considered an independent
genre. And, if so, what are the characteristics which separate it from performances intended for
adults? The book published in 2015 dealt with a topic of great interest right now: the legitimacy
of children’s theater and puppet theater in the electronic world. The 2016 conference focused on
myths and legends in theater for children and young adults.
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