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A Tyeatr Kukol épülete

A Jarmarka-fesztivál műsoros plakátja Borisz Goldovszkij: A fesztiválról
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2018. november közepén a Moszkvai Bábszínház
kezdeményezésére megrendezték a Moszkvai Báb-
színházak Első Fesztiválját, a Jarmarkát. Moszkva
történetében ez volt az első fesztivál, amelyen
ilyen nagy számban szerepeltek hivatásos moszkvai
bábtársulatok.
A Jarmarkán hét, a moszkvai Kulturális Minisztérium
támogatásával működő színház vett részt: a főváros
legrégebbi színháza, a Moszkvai Bábszínház, a vilá-
gon egyedülálló állami Árnyszínház2, az Árnyék (Tyeny)
családi színház, a Gyermek Kamara Bábszínház, a Va-
rázslámpa (Volsebnaja Lampa) Színház, a Tűzmadár
(Zsar Ptyica) Bábszínház, a Marionettszínház, és
a Moszkvai Területi Bábszínház. Mindegyikük hivatá-
sos színház, jelentős múlttal, tehetséges társulattal,
népszerű előadásokkal és komoly előélettel. A kö-
zönség ismeri és kedveli őket Oroszországban és
külföldön egyaránt.
A fesztivál valóban egyedülálló volt a maga nemé-
ben, ugyanis Moszkva fennállása óta még sohasem
fordult elő, hogy hivatásos moszkvai bábosok szá-
zai, bábszínészek, rendezők, tervezők összegyűlje-
nek, és megmutassák a nézőknek a legutóbbi elő-
adásaik színe-javát.
Az egész úgy kezdődött, hogy a Moszkvai Bábszín-
ház művészeti igazgatója, Borisz Goldovszkij kapott
magyar barátjától, a színháztörténész és rendező
Balogh Gézától egy színházi folyóiratot, az Art Limest.
Balogh Géza a cikkében elragadtatással írt arról,
hogy Moszkvában a Központi Bábszínház mellett
egy másik színház, a Moszkvai Bábszínház már
közel 90 éve sikeresen működik, és művészi szem-
pontból legalább annyira figyelemre méltó, mint
az egy évvel később alakult Központi Bábszínház.
Az az igazság, hogy Moszkvában létezik még hét
másik állandó állami bábszínház, és mindegyiknek

megvan a maga története. Tehát szükség van egy fó-
rumra, ahol ezek a színházak megmutatkozhatnak.
A fesztivál elnevezése a „Jarmarka” természetesen
szimbolikus. A szervezők azzal magyarázzák, hogy
az ősz a termés ideje, a színházi bemutatók ter-
mésének ideje is. Így aztán a moszkvai bábszín-
házak elhatározták, hogy összegyűlnek, azért, hogy
megnézzék egymást és megmutassák magukat.
A fesztivál mottója: „A legjobbat mindenkinek” híven
tükrözi a fesztiválplakátokon megjelenő tartalmas
programot.
A fesztivált első alkalommal rendezték meg, ennek
ellenére meghökkentő méreteket öltött.
Az előadásokat nyolc különböző színházban lehetett
megtekinteni. Minden színház a saját színpadán
mutatta be az előadásait, ugyanakkor házhoz ment
a kollégákhoz. Ennek köszönhetően a nézőknek le-
hetősége nyílt megismerkedni a fővárosi bábos
szakma világának sokszínűségével, és kiválaszthatták
a lakóhelyükhöz legközelebb eső előadást.
A fesztivál hat napja alatt az utóbbi idők 14 legjobb
bábelőadását mutatták be. A sűrű programban minden
korosztály megtalálhatta a neki szóló előadást, a leg-
fiatalabb vendégektől a felnőttekig. A résztvevő szín-
házak nagy száma pedig lehetővé tette, hogy a nézők
megismerkedjenek a bábszínházi hagyományok sok-
féleségével. Ugyanis a Jarmarka minden résztvevőjének
megvolt a maga különleges technikája. A nézők kü-
lönféle bábtípusokkal találkozhattak: asztali bábokkal,
kesztyűsbábokkal, marionettekkel, árnyfigurákkal és
még sorolhatnánk. A fesztivál nyitóelőadása a fesztivált
kezdeményező Moszkvai Bábszínház premierje, a Szta-
nyiszlavszkij Guignol volt, egy igazi komédia a színház
életéről felnőtteknek. Itt először találkozik egy színpa-
don a XIX. századi, XX. század eleji színházi elit, hiszen
a bábszínházban bármi megtörténhet. Mejerhold az új
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Ezüstpatkó. 
Gyermek Kamara 
Bábszínház
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formákért harcol, miközben furkósbottal üti a kollégákat,
Jermolova3 és Komisszarzsevszkaja4 a főszerepért ver-
sengenek, Csehov pedig elhatározza, hogy megírja
az első színdarabját.
A fesztivál nyitónapján a Moszkvai Bábszínház
nagyszínpadán bemutatták a Moszkvai Gyermek
Árnyszínház Sherlock. Folytatás című előadását is. 
Az előadás során orosz, kínai, spanyol árnyakat
használnak, hatalmas élő mesefigurákat, síkbábo-
kat, kesztyűsbábokat, élő szereplőket, tehát a ren-
dezés a báb- és árnyszínházi technikák összessé-
gét alkalmazza.
A fesztivál ideje alatt a nézők láthatták a Kamara
Bábszínház megható marionett előadását, a Ba-
zsov5 meséje nyomán készült Ezüstpatkót, szereplői
lehettek az Árnyék Színház Árnyék mesterkurzus-
előadásának, megismerkedhettek a Moszkvai Te-
rületi Bábszínház Csoda-Szivárvány kicsiknek szóló
produkciójával.
A fesztivál záró előadása a Tűzmadár Bábszínház
nemrégiben bemutatott Három kövér című elő-
adása volt, amely Jurij Olesa6 meséje nyomán ké-
szült. A történetben szerepel egy bohóc és egy
bűvész, a színpadon marionettek, és asztali bábok,

mindezek egy régi vándorcirkusz, a Sapito szellemét
idézik. 
A Moszkvai Bábszínházak Első Fesztiválja valóban
különleges eseménynek számított, mert ez volt
az első alkalom a főváros történetében, hogy ennyi
különféle bábszínház együtt szerepelt. Az eredmé-
nyekből, a cikkekből, kritikákból, a nézői visszajelzé-
sekből ítélve, a résztvevők és a kollégák véleményét
figyelembe véve bebizonyosodott, hogy a találkozó
hasznos és szükséges volt mindenki számára.
A záró esten a szervezők elhatározták, hogy jövőre
megrendezik a Moszkvai Bábszínházak Második
Fesztiválját. Úgy vélik, mindenképpen folytatódnia
kell ezeknek a találkozásoknak, hiszen fontosak
a közös kiállítások, a mesterkurzusok, fontos, hogy
egymás színpadain játszanak a társulatok, hogy
tapasztalatot cseréljenek, és tanuljanak egymástól.
A tervek szerint a második fesztiválra meghívnák
a nem állami moszkvai bábszínházakat is a legú-
jabb és legsikeresebb előadásaikkal, valamint pro-
ducereket, és nemzetközi fesztiválok igazgatóit is.
Viszontlátásra a következő Jarmarkán!

Fordította: Huszár Ágnes

3 Vera Fjodorovna Komisszarzsevszkaja (1864–1910), a 19-20. század fordulójának híres orosz színésznője.
4 Marija Nyikolajevna Jermolova (1853–1928) híres orosz drámai színésznő, a moszkvai Malij Tyeatr tagja
5 Pavel Petrovics Bazsov (1879–1950) orosz író, meseköltő
6 Jurij Karlovics Olesa (1899–1960) orosz író
7 Teljes nevén Moszkvai Gyermek Árnyszínház

Csoda-Szivárvány. Moszkvai Területi Bábszínház
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Sztanyiszlavszkij Guignol. Moszkvai Bábszínház

Sherlock. Folytatás. Moszkvai Gyermek Árnyszínház
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The first festival of all Moscow Puppet Theaters, Yarmarka (“Fair”), was held mid-November 2018
at the initiative of the Moscow Puppet Theater itself. In the history of Moscow, this is the first
festival to bring together so many professional Moscow ensembles on a single bill.
Seven theaters belonging to the Moscow Department of Culture participated in the fair: Moscow
Puppet Theater, the oldest in the capital; the only national shadow theatre in the world, Shadow;
the Children’s Chamber Puppet Theater; the Magic Lamp Theater; the Firebird and the Marionette
Theater. The Moscow Regional Puppet Theater was the guest of the festival. All of these are pro-
fessional companies with talented ensembles, famous productions and a remarkable history. All
of them are known and loved by audiences both in Russia and abroad.
This was a unique event that allowed hundreds of professional puppeteers, directors and de-
signers to gather together to show the audience their latest work.
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Árnyék Színház

A fesztiválzáró jelenete


