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Nagyon szeretem a színházi fesztiválokat! Minde-
nekelőtt viszonylag rövid idő alatt lehetőséget nyúj -
tanak számos, különböző társulat megtekintésére.
Segítenek eligazodni a színházi trendekben, az al-
kotói tendenciák között, és az is jól megfigyelhető,
hogy milyen színvonalat képviselnek az egyes szín-
házak. De lehetőség van sokféle találkozásra is ba-
rátokkal, ismerősökkel. Ezek lehetnek nagyszerű
beszélgetések, véleménycserék, benyomások meg -
osztása másokkal, vagy csak egyszerű pletykálkodás.
Így jönnek létre és erősödnek a szakmai kapcsolatok,
így születnek az inspirációk. Mindez nagyon frissítően
hat. A nemzetközi vagy külföldi fesztiválok megte-
kintése különösen inspirálóan hat, hiszen lehetőséget
teremtenek új emberek, más színházi hagyományok,
más gondolkodásmód meg ismerésére, más alkotói
megközelítést figyelhetünk meg az adott anyaghoz,
más témák feldolgozását, vagy más nézőpontból
a már ismert témák különböző értelmezését. Hogyne
szélesítené ez a művészi horizontot!
Ezért vagyok hálás a Bábková Žilina Fesztivál szer-
vezőinek, akik meghívtak a szlovák bábszínházak
fesztiváljára. Bár az idei, hatodik alkalom hidegben
és szakadó esőben zajlott, a forró hangulatot ez sem
tudta lehűteni, vagy a megindító színházi pillanatok
értékét csökkenteni. Természetesen mint minden
fesztiválon, itt is nagyon különböző előadásokat
láthattunk, változatos színházi nyelven, más-más
művészi színvonalon. Mégis ki lehet jelenteni, hogy
– a rengeteg vita és a sokféle folyosói vélemény
ellenére – a közönség nem tapasztalt semmilyen
totális színházi tévedést. Számomra, a lengyel ven-
dég számára, aki rajongója a báboknak, a leg-
vonzóbb az volt, hogy a sokféle bábszínház – ál-
lami, városi, magán- és főiskolai – előadásaiban
bábok szerepeltek. Ez egy kicsit meglepően hangzik,
de nálunk, Lengyelországban ez ritkaságnak számít.
A lengyel (gyakran már csak nevükben) bábszín-
házakban a bábok kiegészítőkké váltak, díszekké,
vagy egyszerűen anakronizmussá az általános,

élőszínházi játékhoz képest, melyet csak kiegészí-
tenek a tárgyak, mint képzőművészeti vagy színházi
jelek. Még az elméleti szakemberek is (Marek Wasz-
kiellel az élen) úgy vélik, hogy a marionett, a kesz-
tyűsbáb, a wayang már csak történelem, amit nem
érdemes sajnálni. Mindenesetre így olvastam az Art
Limes (1/2018) című magyar folyóiratban, amelyhez
itt, a zsolnai fesztiválon jutottam hozzá. Waszkiel
így ír: „A bábszínház fejlődése elérte azt a pontot,
mikor a bábok már kezdtek eltűnni. Az lehet, hogy
a klasszi kus báboknak nyoma veszett; a pálcás és
botos bábokhoz egyre ritkábban nyúlnak. A báb-
művészet mégsincs veszélyben.” Zárójelben jegyzem
meg, hogy ez egy olyan típusú, meglehetősen pa-
radox megjegyzés, mint az, hogy az írók nem hasz-
nálnak szavakat, de az irodalom nincs veszélyben
(!). Határozottan érezzük az iróniát, mikor azt olvassuk,
hogy „hallani a sirámokat arról, hogy a bábszínház-
ban nincsenek bábok”. Én nem tartozom a bábok
aktív védelmezői közé, csak egyszerűen szeretem
ezt a színházi műfajt. A színpadi térben működő
báb megszólít, legyen az marionett, kesztyűs- vagy
botos báb – megindít, elgondolkodtat emberi sor-
sunkról, de mulattat is sajátos, animációból fakadó
tréfáival. Metaforák értelmezésével késztet gondol-
kodásra, melyek a forma, a mozgás, a ritmus együt -
te séből születnek. Ennek köszönhetően költészet
jön létre a színpadon. Talán nem vagyok egyedül
ezekkel az érzéseimmel, hiszen Zsolnán találkoztam
például a francia Swann Garnier-vel, aki az Eras-
mus-program keretében a pozsonyi Színművészeti
Akadémián tanul, mivel ide csábította a bábszínház
varázsa. Ezért éreztem magam nagyszerűen a zsolnai
fesztiválon. A szlovák és cseh bábosok bemutatko-
zása őszinte bámulatot keltett bennem, de ezzel
egyidejűleg sajnáltam is, hogy Lengyelországban
már régóta nincsenek ilyen mesterek.
A plzeňi Alfa Színház Három vasgyúró az országúton
(Tři siláci na silnici) című előadásában a marionettek
olyan szabadon és dinamikusan működtek, hogy
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Vít Perina: Három vasgyúró az úton. Alfa Színház, Plzeň. R: Tomáš Dvořák; T: Ivan Nesveda; D: Petra Kosová; Z: Petr Vydarený
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úgy tűnt, semmi nem korlátozhatja őket – moto-
roznak, kellékeket adnak át, fejen állnak, vakarják
a hátukat – és mindezt könnyedén, talpraesetten,
a cseh színházra jellemző humorral. A legapróbb
részletekig kidolgozott előadás hagyományos me-
setörténetet helyez a modern világba, a többszáz
kilométernyi utat bejáró motorosok romantikus kör-
nyezetébe. Három fivér világgá indul, hogy próbára
tegye magát és megtalálja az élet értelmét. Búcsú -
záskor édesanyjuk tanáccsal látja el őket: Emlé-
kezzetek, akkor vagytok a legerősebbek, mikor
összefogtok! Ez a gondolat válik az egész történet
tanulságává, melynek során a testvérek megküz-
denek a gonosz kamionsöfőrrel, és végül megtalálják
a szerelmet. A történet nem bonyolult, a tanulság
egyszerű, de az elbeszélés humora, az autópályák
motorizált világának részletes ábrázolása, a színészek
által élőben játszott rockzene és a hatásos animáció
kellemes benyomást keltett. A nézők pedig mosollyal
az arcukon hagyták el a színházat, fülükben még
a zene játékos ritmusával.
Egészen más hangulatú, de szintén teljesen bábos
volt a házigazdák előadása Szellemvadászok (Lovci
duchov) címmel, Gejza Dezorz rendezésében. A tör-
ténet a híres, azonos című amerikai filmen alapszik,
de egy „Tátra alatti” lakótelepre helyezve a cse-
lekményt. Az alkotók meghatározása szerint
az előadás műfaja vígjáték-thriller, bátor gyerekeknek.

A kör nyék beli erdőben garázdálkodó Svetlonos
nevű szellemmel (nevét az éjszaka világító, hatalmas,
zöld orráról kapta) egy kis gyerekcsapat küzd meg,
Vilko Dušička vezetésével. A rengeteg szórakoztató
kaland során a gyerekek rájönnek, hogy az erdei
szellemeket a város korrupt elöljárójának csalásai
szabadították el, aki nem habozik megidézni akár
a legszörnyűbb démonokat sem, élünkön Kascsejjel,
a sötétség urával, hogy aztán rájuk hivatkozva
kivágja és eladja az erdőt, majd Costa Ricára szökjön.
Az elöljáró nagyra törő, gonosz terveit semmisíti
meg a gyerekek bátorsága, akik eddig csak a tévé
előtt ültek, és bámulták a filmeket, a vidotékából
kölcsönzött kazettákról. És mégis, mikor a várost
zombik, vámpírok, démonok fenyegetik, a gyerekek
habozás nélkül vetik magukat a harcba, és győznek
is. A történet itt is a hagyományos, mesei elbeszé-
lésre épül, modern környezetbe emelve. De ebből
az előadásból hiányzott a precizitás, a ritmus és
a belső fegyelem. Mintha a színpadi részletek túlzott
zsúfoltsága – különösen a díszletben – irányítaná
az alkotói csapatot, és nem fordítva. Úgy tűnt,

Peter Gartner: 
Szellemvadászok. Zsolnai 

Bábszínház. 
R: Gejza Dezorz; 
T: Von Dubravay; 
D: Matej Truban
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mintha a nyíltszíni díszletváltások ideje azonos
lenne a színpadi játék idejével, és ez nem szolgálta
sem a történetet, sem az előadás teatralitását.
Leggyengébbnek a nyitrai Staré Divadlo Karola Spi-
šáka Bohóckodások (Gašpariáda) című produkciója
bizonyult. Előre örültem a tradicionális szlovák báb-
színházi hősről szóló előadásnak, de meglepeté-
semre a bábok itt háttérbe szorultak. Gašparko –
a bohóc élő szereplőként való megjelenése, bo-
hóctréfa stílusú működése nem győzött meg. A szí-
nészeknek, minden igyekezetük ellenére – szere-
püket dinamikusan, könnyedén játszották és
a bábos jelenetekben is bebizonyították szakmai
felkészültségüket – nem sikerült meggyőzniük sem
a játszott történet, sem a színházi forma érvényes-
ségéről. Gašparko harcol a Halállal (sakkozik vele
– vajon ezt a Hetedik pecsét című film inspirálta?
Ha igen, akkor ez a megvalósítás messze van
a bergmani szimbolikától), de győzelme nem meg-
győző, a végső tanulság pedig, hogy a halál az élet
része, valahogy közhelyesen hangzik. Végül a néző
vegyes érzésekkel hagyja el a színházat – ez se

nem szórakozás, se nem színház, se nem hagyo-
mány, se nem filozófia. Sokadik alkalommal győ-
ződtem meg róla, hogy a hagyományos forma fel-
rúgásához jó ok kell – itt pedig ez hiányzott.
Egészen más színházi világot képviselt a Dezorzovo
lútkové divadlo, mely Alfred Jarry Übü királyát mutatta
be. A Gejza Dezorz által létrehozott színház (ami
meglepő, ő a Szellemvadászok alkotója is) saját stí-
lussal rendelkezik, amit én bábos brutalizmusnak
neveznék. Hagyományos, fából fargott marionetteket
használ, a nézők számára látható módon mozgatva,
az egyetlen elemből álló, de sokfunkciós díszletben.
A darab egésze gurál stílusban játszódik, nyelvezete
gúnyos, szentségtörő. A primitív humorban és fizio-
lógiai gusztustalankodásban bővelkedő, provokatív
jelenetek gyors tempóban követik egymást, hol ne-
vetést, hol undort váltva ki a nézőből. Mégis ez a szín-
padi primitívség – meglepő módon – jól illik Jarry
szövegéhez, és nem várt többletjelentéssel ruházza
fel. Szinte a bőrünkön érezzük a párhuzamot a mai,
modern világunkkal, mely sznobizmusával és a külső
szépség ünneplésével pontosan ilyennek bizonyul
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Übü király. Dezorzovo lútkové divadlo, Pozsony. R: Gejza Dezorz; D: Santanelli; T: Von Dubravay; Z: Marían Čekovský

– tisztátalannak, primitívnek és nihilistának. Úgy
gondolom, hogy ennek az előadásnak sok rajongója
és sok kritikusa lehet, nem lehet nem értékelni
azonban a kivételesen felkészült társulatot, a színházi
ötletek sokaságát és – mindenek ellenére – a könnyed -
séget, mégha iróniával fordul is a néző felé.
Egészen más előadás, mondhatni a Dezorzovo lút-
kové divadlo színházi víziójának ellentéte a besz-
tercebányai Divadlo na Rázcestí Csodálatos kedd
(Nádherný utorok) című érzékeny, csodálatos pro-
dukciója. A különleges, költői atmoszféra, amely már
az előadás elején megszületik, egészen a végéig
velünk marad, sőt még tovább is. A fénnyel és ár-
nyékkal teli színpadi térben bábok jelennek meg –
marionettek, wayangok, próbababák és árnyak, min-
dezt kiegészíti a színészek diszkrét játéka. Egy idős
hölgyet látunk, aki megismeri elveszett gyerekkori
babájának sorsát. Nem akármilyen babáról van szó,
még a mamája készítette neki. Soha nem tudott
megbocsátani annak a kisfúnak, aki ellopta tőle,
ám a megszemélyesített Csodálatos keddel folytatott
beszélgetés során megtudja, hogy a babája – kézről

kézre járva – sok ember életét fordította jóra, so-
kaknak hozott boldogságot. Az előadás témája tehát
a remény, hogy nem minden az, aminek látszik,
hogy időnként a dolgok mélyére kell tekinteni ahhoz,
hogy felfogjuk az értelmét annak, ami velünk történik.
Az első jelenetek akár kissé unalmasnak és hosszúnak
is tűnhettek, de ha a néző – mint én – átadta magát
a varázslatos hangulatnak, érezte, ahogy lassan elá-
rasztja a béke és a harmónia. Mintha ébren álmodtunk
volna valamilyen gyönyörű álmot.
Hasonló hangulatot teremtettek az Areo című előadás
alkotói is. A szintén besztercebányai, Odivo nevű füg-
getlen színházi társulat ezzel a produkcióval nyitotta
meg a Zsolnai Fesztivált. A fiatal színészek csapata
speciális látványosságot mutatott be, aminek fő
témája a repülés volt. Hat ventillátor, hajszárító és
biciklipumpák segítségével animálták… a levegőt –
fóliákat, papírokat keltettek életre, zenét hoztak létre.
Meglepő ötletek tüzijátéka volt ez, melyek érdekesen,
gyönyörűen és viccesen álltak össze színpadi ké-
pekké. Csak egyvalami hiányzott, amítől ezek a képek
egységet alkothattak volna, ez pedig a kötőanyag,
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egyszerűen mondva – a dramaturgia. Mégis vitatha-
tatlan, hogy az előadás kivételesen inspiráló volt,
látvány szempontjából egyszerű és gyönyörű. 
Érdekes színházi felvetéssel érkeztek Zsolnára a po-
zsonyi Színművészeti Akadémia Bábművészeti Tan-
székének ötödéves hallgatói. A német szerző, Wolf
Erlbruch A liba, a Halál és a Tulipán című elbeszé-
lésének újabb adaptációját láthattuk. Két színpadi
feldolgozását is láttam már ennek a szövegnek,
de lelkében ezt a főiskolás változatot éreztem
a legközelebb állónak Erlbruch eredeti művéhez.
Minden részlet harmonikusan illett egymáshoz –
nem erőszakolta a nézőre a halál szomorúságát,
és az élet boldogságát sem színezte túl. A színészek,
akik mint sírásók mesélték el az elhunyt történetét,
egyszerre voltak mulatságosak és melankolikusak,
egyformán meggyőző teljesítményt nyújtottak mind
a bábok világának életrekeltésében, mind a nézők
érzelmeivel való játékban, és az élő zene is sokat
adott az előadáshoz. Pontosan így képzelem el
a beszélgetést a halálról a gyerekközönséggel.
Micsoda szakadék tátong a mostani előadás és

a Gašpariáda között, holott az is hasonló témát
igyekezett feldolgozni.
Érdekes produkció volt a Kassai Bábszínház ifjúsági
előadása – a Hóember kerestetik! (Hladá sa sne-
huliak!) Őszintén szólva külföldiként nem teljesen
értettem az előadás minden aspektusát, az alkotók
szándékait, mivel nagymértékben szöveghumorra
épült. Barátaim segítségének köszönhetően azonban
eljutott hozzám az üzenet a környezetvédelemről
és a társadalomból kirekesztettekről. A cselekmény
hajléktalan emberek között játszódik, szegények
között, akik a társadalom peremén élnek, és csak
egymásra számíthatnak. A jelmezek is ezt az álla-
potot hangsúlyozzák – régi pulóverek, ingek, blúzok,
sapkák, szoknyák, stílus nélkül, esetlegesen össze-
válogatva, a történet pedig koszos kartonfalak között
elevenedik meg, ahol kidobott, tönkrement dolgok
hevernek – régi kád, vécékagyló, dísztárcsa. Mégis
a barátok csapatának képzelőereje új jelentést ad
minden tárgynak, melyek akár óceánná, hajóvá
változhatnak. Így kel útra az északi tájak felé a főhős
kislány, Boni a barátaival, hogy megkeresse elveszett

Csodálatos kedd. Bábszínház az Útkereszteződéshez, Besztercebánya. Szerző: Daisy Mrázková; R: Mihaela Homolová; D: Monika Tatarková;
T: Robert Smolík, Jan Brejcha
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barátját – a Hóembert. De ami különös, hogy
ez a Hóember fekete. Mivel ott, ahol a darab hősei
élnek, minden koszos, a hó sem fehér, hanem
fekete mint a szén. A színészek meggyőzően te-
remtik meg ezt a világot, melynek a képzelet mellett
a barátság az alapja. Muszáj egymást segíteniük,
muszáj a Hóembert keresniük, mert ebben a való-
ságban, amely a normális élet mellett létezik, nem
jön kívülről segítség. Ezért tűnik fontosnak, hogy
az előadás vége a karácsonyhoz kapcsolódik –
Lengyelországban, karácsonykor hagyományosan
az ünnepi asztalhoz invitálják azt is, aki idegen,
aki kirekesztett, aki magányos. Kicsit furcsa ugyan,
hogy tavasszal nézzük a téli környezetben játszódó
előadást, de hát a Zsolnai Fesztivál csak kétévente
kerül megrendezésre.
Remek, horrorral átszőtt szórakozást nyújtottak a gye-
rekek számára A boszorkány című produkció alkotói,
mely Roald Dahl könyve alapján készült (sikeres
filmváltozata 1990-ben született), a nyitrai Teatro
Tatro előadásában. A színpadon ugyan nincsenek
bábok, ellenben van rengeteg varázslat. Maszkok,

árnyak, kirakati próbababák és életre kelő kellékek,
de mindenek felett játék a nézőkkel és a nézők
között – ez az oka annak, hogy a bemutatott
valóság nem csak mágikus, de kézzelfogható, közeli,
néha ijesztő, néha mulatságos, de soha nem kö-
zömbös. Ez a négy színész nagyszerű, meggyőző
és szórakoztató játékának érdeme, mely a legma-
gasabb színvonalat képviseli. A díszlet – bár hallat-
lanul egyszerű – szintén rengeteg lehetőséget ad
a színpadi valóság megteremtésére. Ez nem meg-
lepő, hiszen az alkotók között olyan művészeket
találunk, mint Ondrej Spišák vagy Boráros Szilárd,
akik Lengyelországban is jól ismertek. Egy kisfiút,
aki szüleit elvesztette egy balesetben, a nagymamája
nevel, ő mesél neki a boszorkányokról, és megtanítja
arra is, hogyan lehet feismerni őket. A kis hotelben,
ahol a fiú lakik, váratlanul meg is jelennek a banyák.
Innentől kezdve szörnyű dolgok történnek – a bo-
szorkányok éppen itt tartják gyűlésüket, melyen
az összes gyerek elpusztítását tervezik. Különös,
hogy a hétköznapokban a boszorkányok úgy néznek
ki, mint az átlagos tanító nénik, felvigyázók, nevelők,

Aero. ODIVO, Besztercebánya. R: Monika Kováčová; D: Mária Danadová; T: Ivana Macková, Z: Matej Háasz
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Wolf Erlbruch: 
A liba, a Halál és a Tulipán.

KBT VŠMU, Pozsony. 
R: Peter Palik; 

T: Viktória Csanyiová; 
Z: Marianna Bódyová

Bolondságok (Gašpariáda).
Staré divadlo Karola 
Špišáka v Nitre. 
Rendező: Jiří Jelínek; 
T: Bára Čechová; 
Z: Zděnek Král 

Roald Dahl: A boszorkány.
Nové divadlo, Nyitra. 

R: Ondrej Spišák; 
D: Veronika Gabčíková, 

T: Boráros Szilárd
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csak amikor maguk között vannak, akkor látjuk
az átalakulásukat és értjük meg valódi céljaikat.
Éppen ez az – a fantasztikus elbeszélés és a való
élet közötti érintkezés – ami elgondolkodtató, nem
véletlenül emelik ki és hangsúlyozzák az alkotók.
Tehát nemcsak a szórakoztatás és a kissé kordában
tartott félelem, hanem a rejtett tartalom miatt is
nagyszerű ez az előadás.
Szinte ugyanezek a a színészek – csak az újonnan
alakult Teatro Tatro Štúdio képviseletében – adták
elő a Piroska és a farkast is. A klasszikus mesét,
minden különösebb magyarázkodás nélkül, csak kiin-
dulási pontnak tekintették az alkotók a színházi for-
mával való szórakozáshoz, épphogy csak megtartva
az eredeti történetet. A hangsúly az elbeszélésről
a mulatságos színpadi helyzetek és vicces szereplők
létrehozására került át, amelyek úgy bukkantak elő
a színpadon, mint a nyuszi a bűvész kalapjából. Ezt
a bohóctréfaszerű megközelítést erősítette az akció
sátorba helyezése is, melynek falain rengeteg bejárat
nyílik. Ez őrült és kissé szürreális színpadi mozgásra
adott lehetőséget – a színészek bejövetelei, átrohan-
gálásai és kimenetelei javára váltak az egész előa-
dásnak, mulatságos szituációkat hozva létre. A kö-
zönség folyamatosan nevetésben tört ki, a színészek
megkettőződtek, megháromszorozódtak, hogy tartsák
a játék tempóját. Érdemes mégis feltenni a kérdést –
minek ez az egész? A posztmodern játékhoz egymás
mellé rendelt motívumok elvesztik elsődleges értel-
müket, és egyfajta színházi mozaik részévé válnak.
Itt maga a cselekvés a lényeg, nem a történet. Én
személy szerint a klasszikus mese pártján állok, mely -
ben zárt, mély értelem van. Hiszek a mese erejében,
mint Bruno Bettelheim, és nem hiszek az asszociációk
posztmodern játékában, ami talán szórakoztató, de
szerintem a semmibe vezet. Természetesen nem
csak azért van a színház, hogy valamilyen mély és
fontos üzenetet hordozzon, de mikor kivételes alko-
tókat és nagyszerű előadásokat látunk, kiderül, hogy
lehet a fontos kérdésekre válaszokat keresni egyszerre
szórakoztatóan és bölcsen is.

Végezetül érdemes még megemlíteni a Divadlo Alfa
Állatfarm című előadását, Plzeňből. Az alkotók George
Orwell híres könyvéből merítettek ihletet, de fontos
leszögezni, hogy nem színházi adaptációról van szó,
hanem eredeti alkotásról, mely az orwelli elbeszé-
lésből csak a forradalmi változások idején működő
társadalmi mechanizmusok bemutatásának mód-
szerét vette át – az állatmaszkok mögött allegorikusan
elbújó valódi emberek vannak, és az ironikus nyelvezet
segítségével épülnek a szereplők közti viszonyok.
A tisztességesen és keményen dolgozó főhőst, Josef
Strokát az irígy, lusta és kapzsi szomszédok meg-
fosztják mindenétől, amije csak van, beleértve a csa-
ládját és a jóhírét is. Céljuk eléréséhez egyszerű esz-
közt alkalmaznak – a gyanúsítgatást, meg üres
jelszavakat az egyén áldozathozataláról a közösség
érdekében, és mindenek felett a buta, gondolat
nélküli nyers erőt, amely félelmet kelt. A félelem
pedig engedelmességet szül, és felébreszti az em-
berben a legalantasabb ösztönöket (az idősebb
nézők számára ez ismerősen hangzik). Pontosan
erről szólt ez a történet, bábokkal elmesélve, amit
a nagyszerű színészi játék tett teljessé. Az előadás
attól válik még ijesztőbbé, hogy valós történetet
dolgoz fel, melyet a cseh Totalitárius Rendszereket
Vizsgáló Intézet archív anyagai tanúsítanak. Bár az ab-
szurd és a szatíra indőnként nevetésre ingerel, végül
az utolsó jelenetben az arcunkra fagy a mosoly,
mikor váratlanul, a bábok helyén dokumentumfilm
kezd peregni, mely felvilágosítja a nézőket, hogy
mindez valóban megtörtént, és újra megtörténhet.
A szembenézésnek ez a próbája Közép-Európa or-
szágainak – nem is olyan távoli – történelmével
gondolkodásra kényszerít a mai helyzetről, a nacio-
nalista és fasiszta mozgalmak visszatéréséről, és bi-
zonyos politikusok diktatórikus törekvéseiről.
A Bábos Zsolna fesztivál számomra teljesen egyedi
volt – rengeteg művészi tapasztalattal. Személyes
reflexiókat ébresztett bennem, számos inspirációval
ajándékozott meg. 

Fordította Veres András
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Piroska és a farkas. Teatro Tatro Štúdio, Nyitra.  R: Simon Spišák; T: Karel Czech 
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Orwell: Állatfarm. Divadlo Alfa, Plzen.  R: Tomsa Legierski, Karel Czech; D: Petra Kosová, T: Karel Czech
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Orwell: Állatfarm. Divadlo Alfa, Plzen

The author was a festival guest from Poland, and he begins by discussing the importance of
a puppet’s stage presence. “For me and for other Polish guests who are puppetry fans, the most
attractive thing (at the festival) was that there were actually puppets in the various puppet theater
productions – whether state puppet theater, city, private or college performances. This may sound
a bit surprising, but in Poland, it is a rarity. In Polish puppet theaters (often called such only by
name), puppets have become accessories, decorations or simply anachronisms, compared to
general live theater, where they are only supplementary objects like art. objects or theater
characters. (...) I’m not one of those active protectors of puppets; I just love this theater genre.
A puppet on stage speaks to you, be it a marionette, a hand puppet or a rod puppet. It makes
you contemplate our human destiny, but it will also amuse you with its particular jocularity
stemming from its movements. It invokes contemplation through the interpretation of metaphors,
which are born of a combination of form, movement and rhythm. Thanks to this, poetry happens
on stage.” This article goes on to analyze the productions presented at the Žilina Festival. The
author writes: “The Slovak and Czech puppeteers awakened a sense of sincere admiration.” He
concludes by praising the festival: “For me, the Žilina Festival was completely unique providing
a wealth of artistic experience. It awakened personal reflections and provided a lot of inspiration.”

B Á B KO VÁ  Ž I L I N A  F E S T I VA L  2 019
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Bábok a padláson: Kiállítás a Zsolnai Bábszínház történetéről (Katalógus-képek)


