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Silvia Brendenal (szerk.): Animation Fremder Körper. Theater der Zeit, Berlin, 2000.)
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Az Idegen testek animációja című kötet egyike azok-
nak a tematikus kiadványoknak, amelyek a bábokat
szerepeltető előadóművészet kortárs jelenségeit
igyekeznek számbavenni. A kötet a rohamos ütemű
gazdagodásra való rácsodálkozás örömét figyelem-
reméltó szelekciós képességgel koordinálva nyújt
átfogó, de egyszersmind befogadható képet
e valóban virágkorát élő művészeti ág folyamatos
alakulásáról, illetve a benne rejlő, kimeríthetetlennek
bizonyuló potenciálról – az ezredforduló évében.
A Theater der Zeit kiadó a berlini Schaubude egykori
vezetője, Silvia Brendenal szerkesztésében meg-
valósult nagyszabású vállalkozása Európában talán
elsőként reagált arra a műfaji burjánzásra, amely
a ‘figuraszínház’ terén szinte robbanás szerűen indult
meg a múlt század utolsó évtizedeiben. A munka-
füzet-sorozatban megjelent kiadvány mintegy pil-
lanatfelvételekként, ugyanakkor a pontosság igényét
sem nélkülözve vonultatja föl a különböző aspek-
tusokból közelítő, egyre innovatívabb módszerekkel,
technológiákkal, s – mi több – nem szűnő kísérletező
kedvvel jelentkező aktuális tendenciákat. Korántsem
szorítva háttérbe azonban a továbbélő tradíciók
meghatározó jelentőségét sem: a válogatás a „dol-
gok színházának” régmúltjából egészen a közeljövőig
tartó kalandozásokra invitál.
Egy bámulatosan színes világ tárul az olvasó elé
ezeken a fekete-fehér oldalakon. Számos nagy
hatású alkotó (többek között Christian Carrignon,

Peter Ketturkat, Agnès Limbos, a Mossoux-Bonté
duó, Enno Podehl, Michael Vogel és még hosszan
sorolhatnánk…) osztja meg munkája gyümölcseit,
amelyekről a szöveges tartalom mellett szokatlanul
izgalmas befogadói tapasztalatokat ígérő színpadi
felvételekből is benyomást nyerhetünk.
Népszerű elméletírók, színházi szakemberek, úttörő
egyéniségek kutatásának eredményeiről, meglátá-
sairól tájékozódhatunk. Méghozzá – az alkotói
kreativitás határtalanságát bizonyítandó – igen vál-
tozatos módokon: játékos gondolat-kollázs (Jacques
Templeraud, Franciaország), kollegiális hangvételű
levél (Molnár Gyula, Olaszország), művészi hitvallás
(Hoichi Okamoto, Japán) vagy épp tudományos
igényű tanulmány, gondolatébresztő esszé és
lelkesítő interjú, perspektíva-tágító fesztiválkörkép,
az orientálódást segítő ismertetők, reflexiók, beszá-
molók formájában.
Világosan kirajzolódnak a négy részből (‘Művészet
és rituálé’, ‘A dolgok színháza’, ‘Játékterek’ és ‘Ki-
képzés’) felépülő összeállítás tartalmi struktúráját
kijelölő, már az előszóban is jelzett irányvonalak:
határátlépés, köztesség, reláció. A főszerep pedig
– ahogy azt a cím is sejteti – az animációé. A szó
szerint átlelkesítést jelentő aktus hatásmechaniz-
musáról Konstanza Kavrakova-Lorenz tollából
olvashatunk egy alapos, értő elemzést, amely
e szám következő oldalain magyar fordításban is
közlésre kerül.
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One of the recent publications by Theater der Zeit features contemporary puppetry. Editor Silvia
Brendenal is perhaps the first to react to the development of “figure theater” in the last decades
of the 20th century. The reader can find out about popular theorists, theater experts and pioneers
in the field, and – as the title implies – animation.
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