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Az 51. PIF-en Kanadából, Chiléből, Görögor-
szágból, Németországból, Guatemalából, Ma-
gyarországról, Izraelből, Lengyelországból,
Oroszországból, Szlovákiából, Szlovéniából,
Spanyolországból és Horvátországból vettek
részt bábszínházak. Előadásaikat meghatározta
a különbözőségek elfogadásának hangsúlyo-
zása, a tolerancia, az egyén identitáskeresése
és saját világban való helyének keresése. A bá-
bosok olyan, nehezebb témáktól sem rettennek
vissza, mint az egymás közti erőszak, az anya
halála, vagy éppen a szülők válása. A PIF nem-
zetközi zsűrije (a horvát Antonija Bogner-Šaban,
Nina Malíková Csehország és Edi Majaron Szlo-
vénia képviseletében) rámutatott arra, hogy
az 51. PIF változatos bábtechnikák felvonulta-
tásával tanúsította a báb műfajába vetett hitét,
a hagyományos kesztyűsbábtól kezdve a ma-
rionettekig, különböző tárgy- és téranimációkig.
Az is megmutatkozott, hogy milyen jelentős ha-
tással van az eszéki Művészeti és Kulturális
Akadémia a bábművészet színházművészetben
betöltött, megérdemelt helyének elismerésére.
Az akadémia végzett hallgatói Fonj be, oh lel-
kem, sevdah című előadásukkal a színpadi lát-
ványnak köszönhetően igazi varázslatot mu-
tattak be. A színpadot láthatatlan, a semmiből
eredő, mindent beterítő zsinórok hálózták be,
illetve tárgyak, melyek azt az érzetet keltették,
hogy egy misztikus erő hatására mozognak.
A formációt díjazták „az élő és közvetlen zené-
ért, amelynek létfontosságú szerepe volt az elő-
adás témáját illetően.” A fődíjat, vagyis a leg-
jobb előadásért járó Milan Čečuk-díjat
a szentpétervári Karlsson Ház Színház Ványa
című produkciója nyerte el. A színház rendezője,
Alekszej Leljavszkij kapta a legjobb rendezésért

járó elismerést. A gyerekzsűri a legjobb elő-
adásért járó kitüntetést a Tamara Kučinović által
rendezett Megfagyott daloknak ítélte, a horvát
Rijekai Városi Bábszínház előadásának. 
Az 51. PIF a különböző témák, motívumok és tech-
nikák találkozója volt, melyeknek közös pontja
az előadások kiválósága és a báb tisztelete volt.
Bár nem feltétlenül ez volt a cél, a program tükrözte
világunk globális folyamatait. David Zuazola, aki
Santiago de Chilében született és tanult, s jelenleg
Madridban él és dolgozik, viszont mindig hangsú-
lyozza, hogy mindkét országot, Chilét és Spanyol-
országot is képviseli. Egy bolgár nő és egy magyar
férfi alapítottak egy társulatot (Puzzle Színház) Bul-
gáriában, majd elköltöztették Kanadába, csakúgy
ahogy a görög színház Németországba költözött
(Merlin Bábszínház) és az izraeli Arany Gyönyörű-
ségek Együttes, amely Izraelben és Svájcban is mű-
ködik. Egy guatemalai társulat (Canícula Títeres) egy
egyetemesen igaz témával, a barátsággal foglalko-
zott. Nem szerették volna egyik élő nyelvet sem
használni, csak az eszperantót (amit mesterséges
nyelvnek tekintenek, ugyanakkor elég élő). Az elő-
adás címe Amikeko (ami természetesen azt jelenti,
hogy barátság). Oly sok év után, igaz, hogy csak
egy cím formájában (nem az egész előadást ját-
szották ezen a nyelven), de újra felbukkant az esz-
perantó a PIF-en. Ez több emléket is felidézett, hi-
szen a PIF-et eredetileg zágrábi eszperantisták
alapították és a rövidítés PIF az eszperantó Pupteatra
Interacia Festivalo kifejezésből származik.
Azon felül, hogy a bábosok messziről érkeztek,
nagy érdeklődést mutattak a tőlük távolabb eső
országok történetei és kultúrája iránt. A szlovén
Maribori Bábszínház által bemutatott Fehér Teve
(amely a Pityergő teve története című dokumen-
tumfilm alapján készült) a közönséget a mongol
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Maribori Bábszínház

Guyi, Guyi, egy másik csúnya 
kacsaság. Periféria Színház, 

Spanyolország

Pinokkió. 
Új Színház, Nyitra



4 3L I V I J A  K RO F L I N

sivatagba utaztatta és egy olyan újszülött fehér
teve történetét mesélte el, akit az anyja a komplikált
szülés után nem akar etetni. Egy nyolcéves fiú,
Ugna az, aki aggódik a teve és a családja túlélése
miatt, így magára vállalja a felelősséget, szembesül
félelmeivel és végül megoldást talál. 
A változatos témakörök egyik uralkodó motívuma
a diverzitás volt. Az együttélés kérdése, a különbö-
zőségek elfogadása, az egyén saját identitáskere-
sése, a világban elfoglalt helyünkért történő küz-
delem és hasonlók, melyek manapság népszerű
témák, a bábosok pedig bebizonyították, hogy
egyediségükben tudják őket megközelíteni.
A spanyol Periféria Színház a népszerű Andersen
történet alapján készült saját verzióját mutatta be,
a Guyi, Guyi, egy másik csúnya kacsaságot. A törté-
net hőse Guyi, Guyi egy krokodil, aki egy kacsafé-
szekben kelt ki. Természetesen azt hiszi, hogy ő egy
kacsa, a többi madár a családja, és boldogan élnek
együtt. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor Guyi,
Guyi találkozik egy másik krokodillal, aki nemcsak
arra tanítja meg, hogy ő egy krokodil, hanem arra is,
hogy a krokodilok kacsákat esznek! Guyi Guyi telje-
sen összezavarodik amiatt, hogy ki is ő valójában.
Ha ő krokodil, akkor kacsákat kell ennie, miközben
a kacsák a családja, sőt maga is kacsaként nevel-
kedett. Egy igazi hamleti dilemmával kell szembe-
néznie: „Hápogni, vagy nem hápogni, ez itt a kérdés.”
Különböző nehézségek után megtanul békében
együtt élni saját krokodil természetével és kacsa-
családjával. Úgy dönt, hogy ő egy krokacsa. 
Ivan Martinka szövegíró, rendező, díszlet- és báb-
tervező Pinokkió történetéből indult ki, de egy sza-
bad vizuális-zenés-báb asszociációt készített a té-
máról. Az előadás fő kérdésfelvetése: Mikor válik
egy hétköznapi lény emberré? Mi kell ahhoz, hogy
valaki emberré váljon? Az előadást a szlovák Nové
divadlo mutatta be, Nyitráról. 
David Zuazola izgalmas produkciót mutatott be kü-
lönböző tárgyakat, bábokat és mechanizmusokat
alkalmazva. A közönség jól szórakozott, miközben
a hét különböző, egyenként hét perc hosszúságú
történetet nézte. Az igazi meglepetés az előadás
végén következett, amikor a nézők megtudták,
hogy a történeteket egy fiú mondta el, akit minden

hétköznap zaklatnak az iskolában, és aki azért ta-
lálta ki a történeteket, hogy megbirkózzon az őt
érő mindennapi erőszakkal. 
A Wroclawi Bábszínház sikeresen küzdött meg egy
hasonlóan nehéz, a gyerekek életében egyre ak-
tuálisabb témával. Az előadás, melynek címe Egy-
szerű történet, valóban egyszerűnek tűnik, mégis
nagyon mély és sokrétű. Egy hétköznapi család
történetét mesélik el kézre rögzített asztali bábokkal,
melyek kerek, sárga, mosolygó arcú figurák (jól is-
mert emotikonok). Kezdetben adott a családi idill,
egy ház, egy kert, apa, anya, gyerek, kutya. Gyö-
nyörű, élénk színek. Boldog élet. Viszont később
feltűnik egy felhő, majd még egy, a harmadik, kitör
a vihar és minden szürkébe borul. A gyerek meg-
annyi kihívással küzd meg, még víz alá is kerül,
veszélyes lényekkel találkozik, de végül sikeresen
kilábal a nehézségekből. A díszlet és a bábok
ugyanolyan rikítóak az előadás végén, mint az ele-
jén voltak. Csupán egy különbség van, a ház kétfelé
vált, az egyik fele a színpad egyik oldalán áll, elő-
térben az anyával, míg a másik oldalon a másik
fél előtt az apa áll. A gyerek középen helyezkedik
el, de a változások ellenére boldognak tűnik. Az élet
megy tovább. Más, de így is gyönyörű. Az előadás
díjat kapott a „dramaturgiailag meghatározó zené-
jének” köszönhetően, illetve „legemberibb üzenete”
révén elnyerte a Székely Tibor-díjat.
A Milan Čečuk-nagydíjjal, vagyis a legjobb előadás
elismerésével a szentpétervári Karlsson Ház Szín-
ház Ványa című előadását jutalmazták. A produk-
ciót a neves bábrendező, Alekszej Leljavszkij ren-
dezte (elnyerte a legjobb rendezés díját) és

Egyszerű történet. Wroclawi Bábszínház
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Ványa. Karlsson Ház Színház,
Szentpétervár

Megfagyott dalok.
Városi Bábszínház, Rijeka

Torzonborz 2. – Torzon-
borz visszatér. 
Bóbita Bábszínház, Pécs
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a karizmatikus színész és bábjátékos, Mihail Se-
lomencsev játssza. A történet tulajdonképpen egy
tündérmese, melyet a szerzők szeretnek Ványa
meséje és a rejtélyes orosz lélek címen emlegetni.
Egy sárkány történetéről szól, aki megevett egy
egész falut, kivéve egy nagymamát és egy nagy-
papát, akik túl öregek és csontosak voltak, így félt,
hogy megfullad, ha őket is lenyeli. Az idős pár
egy hős fiúért imádkozott, aki megmenti őket
a szenvedéstől. Imáik meghallgattatnak, hiszen
feltűnik egy kisbabát szállító gólya. Igen, az előadás
végig ironizálja a tündérmesék, illetve napjaink
motívumait, melyeket a felnőtt közönségnek címez.
Például amikor Ványa felnő és legyőzi a sárkányt,
rájön, hogy az emberek olyan jól érzik magukat
a sárkány gyomrában, „mintha Párizsban lenné-
nek”. Amikor megtalálja a bátyjait és megmenti
őket a sárkány gyomrától, imposztornak nevezik
és jutalomképpen a mélybe taszítják őt. Aleszandr
Vahramejev kiváló munkáját dicsérik a díszletek,
a bábok és a technológia, mely viszonylag egy-
szerű, mégis gyönyörű és többfunkciós. 
A gyerekzsűri döntése alapján az 51. PIF legjobb
előadásának a Rijekai Városi Bábszínház elő-
adása, a Megfagyott dalok bizonyult, melyet a te-
hetséges horvát bábrendező, Tamara Kučinović
írt és rendezett, Piszakov orosz író munkái nyo-
mán. A rideg cím ellenére ez egy kedves, bölcs
és érzelmes történet, mely egy másik nehéz té-
mát érint; új lány érkezik a városba, aki az egyik
fiúnak nagyon tetszik, de a lány nem beszél.
Képtelen rá. Amint az előadás során kiderül,
a lány az édesanyja halála óta egy szót sem tud
kimondani. Az Alena Pavlović által készített rea-
lisztikus bábok látszólag ellentétet képeznek
a fantasztikus elemek összességével, például
a szavak megfagynak a levegőben, így be lehet
őket tenni a hűtőbe, hogy megmaradjanak, de
ilyen csodás elem a hullócsillagokból készült
dzsúz, illetve a hőmérséklet akár -400 Celsius fok
alá is zuhanhat... legalábbis a fiú azt mondja,
hogy bármit megtesz, hogy szóra bírja a lányt.
Az előadás két díjat is kapott a nemzetközi zsűritől,
az „invenciózus fénytechnikáért”, illetve az együt-
test díjazták a közös precíz bábmozgatásért. 

A PIF több különböző bábtechnikát is felvonultatott,
néhány közülük újszerű és meglepő volt. Azért
a hagyományos bábtechnikák sem merültek fele-
désbe. Láttuk az egyik legrégebbi technikát, a ma-
rionettet. Meglepő, hogy a marionett technikát ez-
úttal nem egy ázsiai társulat alkalmazta (a marionett
évek óta nagy népszerűségnek örvend Ázsiában),
vagy egy híres európai marionett színház, hanem
– lássunk csodát – a horvát Zorin Dom bábszínház
Karlovacból. A horvát bábszínházak már-már elfe-
lejtették ezt a bonyolult bábszínházi formát, meg
az akár két méter hosszúságú zsinóros marionet-
teket, melyeket hídról mozgatnak. 
A közönség megörült a hagyományos kesztyűs
báboknak. Bár többszáz évesek, mégis ellenállha-
tatlanok, ha szakértő kezekre kerülnek. Ilyen mes-
terek például a kiváló bábművészekből és színé-
szekből álló pécsi Bóbita Bábszínház tagjai.
A Torzonborz 2. – Torzonborz visszatér című előadás
célközönsége a gyerekek voltak, viszont a felnőtt
közönség, valamint a zsűri el volt ragadtatva a tár-
sulat képességei láttán, szerepeket formáltak, vir-
tuóz módon báboztak, különböző hangszereken
játszottak és énekeltek, így a csapat elnyerte
a „a kesztyűsbábok virtuóz mozgatásáért” járó díjat. 
A PIF közönsége különböző animált tárgyakat lát-
hatott, közöttük feltűntek mechanikus eszközök,
gyümölcsök, színes, műanyag szemeteszsákok, va-
lamint papír zsebkendők is. Ez utóbbit a kanadai
Puzzle Színház Eldobható című előadásában hasz-
nálták. Hihetetlen, milyen sokféle érzelmet meg
tud mutatni (meglepetés, félelem, düh, stb.) egy
hétköznapi papír zsebkendő, amit mindennapi éle -
tünk során észre sem veszünk. A zsűri úgy döntött,
hogy a társulatot (két kiváló művészt) egy speciális
díjjal jutalmazza. 
Végül, de nem utolsó sorban a fesztiválon szere-
peltek az eszéki Művészeti és Kulturális Akadémia
végzett hallgatói a Fonj be, ó lelkem, sevdah című
előadásukkal. A sevdah vagy sevdalinka Bosznia-
Hercegovina hagyományos urbánus népzenéje
(leg inkább a portugál fadohoz hasonlítható), melyet
a környező országokban is előszeretettel énekelnek.
Általában melankolikus hangulat kapcsolódik hozzá,
mind a zene, mind a szöveg erős érzelmeket hív
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Fonj be, ó lelkem, sevdah.
Művészeti és Kulturális Akadémia,
Eszék

Eldobható.
Puzzle Színház,

Kanada

David Zuazola, 
Madrid
Fotók: Ivan Špoljareć
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elő a legkülönbözőbb kultúrájú és vallású hallga-
tóságból. A horvát lányokat és fiúkat megihlették
a hagyományos, nagyon érzelmes dalok és úgy
döntöttek, hogy sajátos módon értelmezik át őket.
Megőrizték a sevdah szellemét, miközben az ered-
mény egy modern bábelőadás lett. Bábos forma-
nyelv? Technika? Tiszta mágia! A társulatot díjazták
„az élő és közvetlen zenélésért, amelynek létfon-
tosságú szerepe volt az előadásban.”
Miközben az előadók hagyományos dalokat éne-
keltek szenvedélyről, szerelmi szenvedésről, betel-
jesületlen vagy szerencsétlen szerelemről, és alap-
vetően mindenféle szeretetről, az anyai szeretettől
kezdve a vágyódáson keresztül a játékos vagy épp

fájdalmas erotikáig, dalokat a halott anyáról és an-
nak cipőiről, vagy az anya öt halott fia feletti gyá-
száról, a színpadot különböző, a semmiből jövő
zsinórok szőtték be, hálózatokat alkotva a térben,
összefonva minket a saját világukkal. Egy harmo-
nikát, cipőket, menyasszonyi ruhát irányítottak lát-
szólag ismeretlen erők, azt a benyomást keltve,
mintha a mozgató életet lehelne a tárgyba, majd
továbbállna. Emberek, húrok és tárgyak együtt éne-
kelnek egy dalt életről, halálról, szeretetről és ...sze-
relemről.

(Zágráb, Horvátország, 2018. szeptember 15–21.)
Fordította: Varga Nóra

The 51st PIF brought together puppeteers from Canada, Chile, Greece/Germany, Guatemala, Hungary,
Israel, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain and Croatia. Their performances focussed on
such motifs as acceptance of differences, tolerance, the search for one’s own identity, and the
struggle to find one’s place in the world.  The puppeteers did not shy away from such difficult
topics as peer violence, the death of a mother, or parental divorce.  
The international jury at PIF (Antonija Bogner-Šaban from Croatia, Nina Maliková from the Czech
Republic and Edi Majaron from Slovenia) pointed out that the 51stPIF bore witness to the wide
range of puppetry techniques, from classic glove puppets, to marionettes, and the animation of
objects in space. The judges emphasized that the influence of the Academy of Art and Culture in
Osijek was clearly evident in the deserved respect paid to puppets as part of the art of theatre. 
Graduates from the Academy, in their production Weave me, o my soul, Sevdah, displayed true
magic with scenery composed of threads apparently coming from nowhere, forming a web over
the entire stage, and the objects which seemed to be moved by some invisible mysterious
force.  The ensemble received a prize for the “live and direct performance of music which was of
vital importance to the subject of the performance”. The main “Milan Čečuk” Prize for the Best
Overall Production was won by the production Vanya by the Karlsson Haus Theatre from Sankt-
Petersburg (Russia), whose director Alexei Leliavski also received the prize for Best Director, and
the children’s jury awarded their prize for the Best Performance to Frozen Songs directed by Tamara
Kučinović and performed by the Rijeka City Puppet Theatre (Croatia).
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