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Edward Gordon CraigA tanulmánykötet borítólapja

Tadeusz Kantor
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John Bell 

AZ  ÜBERMAR IONETTEKTŐL  A MANÖKEN IG

A kortárs bábelméletben újabb friss utak nyíltak
meg köszönhetően a franciaországi Institut Inter-
national de la Marionnette (Nemzetközi Bábművé-
szeti Intézet) kiemelkedő munkájának, valamint
a La Main qui parle (Beszélő kéz) című kiadvány-
sorozatának, amit Margareta Niculescu alapított és
Lucile Bodson szerkesztett. A Carole Guidicelli által
szerkesztett Übermarionettek és manökenek: Craig,
Kantor és kortárs hagyatékuk című kétnyelvű ta-
nulmánykötet alapját egy 2012-ben elhangzott
nemzetközi konferencia előadásai adták. „A világ
minden tájáról érkező kutatók, tudósok és művészek”
(ahogyan a könyv borítólapján írják) a modern
bábjáték egy speciális ívét vizsgálták, amely Edward
Gordon Craig 20. század elején született übermari-
onett-elméletétől a 20. század végi lengyel művész,
Tadeusz Kantor ragyogó színpadi előadásai között
húzódik. Kantor halálszínházában manökeneket,
tárgyakat és színészeket is használt, megragadva
a múlt századi Lengyelország (és ezáltal a teljes
nyugati világ) szürreális, lidérces lelkiállapotát.
A kötet célja az, hogy ismét górcső alá vegye
a modern színház e két óriását, valamint hogy
alkotói szándékukat a mai bábművészek, színházi
alkotók és színházi gondolkodók törekvéseivel
összekapcsolva vizsgálja meg. 
Bizonyos értelemben Edward Gordon Craig a francia
színházra gyakorolta a legnagyobb történelmi hatást.
Igen korán elutasította szülőföldjét, a modern
színház ügyéről önfejűen gondolkodó Angliát. Annak
ellenére, hogy az amerikai bábjátékosokat mindig
is lenyűgözték és inspirálták a bábszínház lehető-
ségeivel kapcsolatos meglátásai; a prózai színházban
és drámában dolgozó kollégákat nagyobb részt
megrémítette Craig a realizmus és a színjátszás irá-
nyában tanúsított megvetése. De a bábok színé-
szekkel szembeni (esetleges) felsőbbségét támogató

elképzelése sem növelte népszerűségét Amerikában.
Mindez nem zavarta a francia kritikusokat, akik
Craigre egyfajta színházi látnokként tekintettek,
akinek színházról alkotott elképzelései történetesen
valóra is váltak.
Kantor Krakkóban élte túl a II. világháborút, a színház
világába vizuális művészként és happeningek létre-
hozójaként érkezett. Óriási hatással volt a késő 20.
századi avantgárd színházra határozott – javarészt
fekete, fehér és szürke – színpadi produkcióival,
amelyeket egy szigorúan fegyelmezett színésztársulat
adott elő, amit a szemünk láttára ő irányított a szín-
padon. Ezek az előadások ritkán voltak láthatóak
az Egyesült Államokban, de akik láthatták, azokra
kivétel nélkül nagy hatást gyakoroltak.
A könyv melléklete egy 45 perces DVD, amely egy
Kantor által vezetett 1988-as workshopot dokumentál,
és talán ez a legjobb bevezető az anyaghoz.
Munka közben látjuk Kantort – ezt a fura, láncdo-
hányos, céltudatos figurát – és nyugat-európai
meg amerikai bábjátékosokból álló csapatát (nem
a Cricot2 társulatát), akik alig várják, hogy megta-
nulhassák a módszerét. Az ő sötét és elégikus
hangulatát tökéletesen megörökítette a felvétel.
Ellentétben a Kantor kirobbanó művészi intenzitását
rögzítő felvétellel a tanulmányok maguk – összesen
huszonkettő – nagyon szerteágazóak. Craig elmé-
leteinek ragyogóan találó elemzéséitől (mint például
Patrick Le Boeuf lenyűgöző beszámolójáról, hogy
ez a furcsa angol férfi valójában mit is érthetett
übermarionettjein); Kantor sötét és homályos elő-
adásain át (álljon itt például Monique Borie: Az élő
test és a manöken: egy antropológiai megközelítés);
az über-tudományos misztikus zsargonnal tarkított
tanulmányokig, amelyek tudjuk, gyakran sokkal ke-
vesebbet mondanak, mint amennyit a szerző sze-
retett volna. A tény, hogy a Craigtől Kantoron
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keresztül vezető ív önmagában eltart a bábművé-
szettől és inkább a színészre, az előadásra, a testre
és a nem bábként használt tárgyra helyezi a hangsúlyt,
rámutat a kortárs bábelmélet egyik gyengeségére –
magától a bábművészettől való elszakadás vágyára.
Ez a (szinte szégyenkező) eltávolodás finoman
megerősíti a bábművészetről gyakran szóvá tett el-
képzelést, miszerint ez egy alacsonyabb művészeti
forma, és ami még rosszabb, számos tanulmány
szerzőjét megakadályozza abban, hogy Craig és
Kantor munkásságát, mint bábművészeti tevékeny-
séget elemezze.
Másrészt, a tanulmánykötet fontos hozadéka, hogy
a szerteágazó tanulmányoknak köszönhetően be-
tekintést nyerhetünk a kortárs európai báb- és
tárgyszínház gyakorlataiba. Gisèle Vienne rendező
kiterjedt munkája az embernagyságú manökenekkel
meglehetősen csodálatosnak tűnik (a saját pro-
dukciói elemzése mellett Vienne írásában kitér
a munkamódszerére is). Ahogyan David Girondin-
Moab, Enzo Vetrano és Bérangère Vantusso szintén
nagyon érdekesek (bár úgy tűnik, hogy ők inkább
a manökenekre koncentrálnak a bábművészet
helyett). A Girondin-Moab, Vantusso és Vienne,
valamint a nagymenő bábtörténészek és teoreti-
kusok, Brunella Eruli és Didier Plassard közötti

kerekasztal-beszélgetés átirata szintén lenyűgöző
lehetőség arra, hogy betekintsünk az európai
kortárs tárgyjátékba, és abba, hogy mit is jelent ez.
Az Übermarionettek és manökenek című könyv
rendkívül értékes, és nem csupán azért, mert a tárgy-
játékot komolyan veszi, hanem azért is, mert nagy
intellektuális súlya van az európai bábtörténészek
között fennálló, a művészeti formát taglaló viták
egy további adalékaként. A briliáns és maga után
borzalmas űrt hagyó Eruli (aki 2012-ben, röviddel
e kötetet megalapozó konferencia után itthagyott
minket), és a rendületlen, frappáns Plassard másokkal
egyetemben a modern báb- és tárgyszínház revelatív
erejű szerzőinek bizonyultak. Reméljük, hogy az Über-
marionettek és manökenek című kötetben közre-
működő fiatal tudósok és rendezők elődjeiket
követve ötleteik és inspirációik komoly forrásaként
nemcsak a manökeneket és a tárgyakat, hanem
magukat a bábokat is fontolóra veszik. 

Fordította: Lovas Lilla

(Carole Guidicelli (szerk.): Übermarionettek és ma-
nökenek: Craig, Kantor és kortárs hagyatékuk (Sur-
marionnettes et mannequins: Craig, Kantor et leurs
héritages contemporains) Lavérune: L’Entretemps,
2013. 510. o.)

Tadeusz Kantor
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The basis of this bilingual volume with the subtitle Craig, Kantor et leurs héritages contemporains
was a group of lectures presented at an international conference in 2012. As the cover page of
the book tells us, “Researchers, scholars and artists from all over the world” examined a special
arc of contemporary puppetry. The period of time in question extends from Edward Gordon Craig’s
Übermarionette theory from the early 20th century to splendid stage performances by Polish actor
from the late 20th century, Tadeusz Kantor. The purpose of this volume is to put these two giants
of modern theatre under the microscope, including the influence of their ideas on contemporary
puppetry, its makers and their productions. The diversity of subject matter succeeds in shedding
light on many of the practices of contemporary European puppet and object theater.
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Az 1988-as, Kantor vezette workshop DVD-je




