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Az elmúlt évtizedek nem egy bábjátékosa mögött 
álltak bábművészeti tanulmányok – a szakirányú 
képzés azonban még mindig csak egyike a szak-
mához vezető lehetséges utaknak. És Közép-Eu-
rópában a legjellemzőbb is, miután hetven éve 
– válaszként az állandó bábszínházak elszapo-
rodására – a színházi képzés is fejlődésnek 
indult ebben az irányban, világosan körülhatárolt 
szakosodásokkal, úgy mint: színészet, rendezés 
és dramaturgia, díszlettervezés, technológia. Vi-
lágszerte azonban sok művész még mindig más 
úton fedezi fel a bábozást. Más művészeti ágakat 
gyakorolva jut el hozzá, műhelymunkák során, 
bábmesterekkel való találkozások alkalmával; 
saját világot épít fel magának, számot vet a szín-
művészet működésének különböző vetületeivel, 
míg egy napon eldönti, hogy a bábművészet 
felel meg leginkább elvárásainak. Ezen át tudja 
legpontosabban kifejezni magát. Bábművésznek 
állni választás kérdése. Nem a véletlen hozza 
így, az, hogy az ember valamely okból a bábmű-
vészképzőn találja magát, és nem a családi ha-
gyományhoz való ragaszkodás, mert a felmenői 
szintén bábosok voltak, de még csak nem is 
a puszta – pénzügyi vagy társadalmi – számítás, 
a rangos szakma vonzereje. Az, hogy mégis 
egyre több bábművész lesz sikeres, népszerű és 
elismert, annak köszönhető, hogy pályaválasztásuk 
autentikus, tehetséggel, munkával és egy kis 
szerencsével pedig a szenvedély és a tudatos 
választás együttese szakmává ötvözhető. 
Ilyen utat járt be Duda Paiva (eredeti nevén Eduardo 
de Paiva Souza) is, a ’70-es évek elején született 
brazil performansz- és táncművész, mára elsősorban 
bábos, koreográfus és rendező. Tizennégy éves 
korától táncolt szülővárosában, Goiâniában (Per-
nambuco állam észak-keleti részén), többek közt 

a Quasar Cia de Dança-ban, ahol színpadi gyakorlatra 
tett szert, és megismerkedett a színházi élet ku-
lisszatitkaival. Fiatal művészként világot látott, 
Indiába, Japánba utazott. Tokióban a híres Kazuo 
Ohnónál butoh táncot tanult. Tágabb horizontokra 
vágyott, új technikákat, új társművészeket akart 
megismerni. De valahol a lelke mélyén már ott 
lapult a gondolat, amit aztán egy magánbeszélgetés 
során meg is fogalmazott: nem akart többé tán-
cosnőket hurcolni az előadásain. Szemügyre vette 
a színpadon használt díszleteket (asztalokat és 
székeket), és arra vágyott, hogy velük táncolhasson. 
1996-ban Amszterdamba költözött. Azóta is ott él 
és dolgozik, 2004-tól pedig saját holland társulatát, 
a Duda Paiva Companyt vezeti. Amszterdamban 
nemcsak az izgalmas táncszínház várta. Ott fedezte 
fel a bábművészetet is. 
Az ilyen felfedezések gyakran okoznak meglepeté-
seket. 1997-ben Itzik Galili, az Amszterdamban lakó 
izraeli táncművész-koreográfus többek közt Paivát 
választotta ki a Gertrude Theatre Companyval 
közösen tervezett új előadásában való fellépésre. 
Egy táncos-bábos előadásról volt szó. Miután két 
hónap megfeszített munkája sem hozta meg 
a kívánt eredményt, Galili lemondott a projektről. 
Hogy a premier kitűzött időpontját megmentse, 
sebtében visszatért egy korábbi realizációhoz. „Egyál-
talán nem értékeltük, hogy bábokkal dolgozhatunk 
– emlékszik Paiva. – Azt, amit két hónap nehéz 
munkájával elértünk, tényleg nem volt érdemes 
bemutatni.”1 
Duda Paiva azonban eldöntötte, hogy kitanulja 
a bábosmesterséget. Az elkövetkező hónapokban 
a Gertude Theatre Company felügyelete alatt dol-
gozott. A színház alkotóinak köszönheti a Porshia 
la Belle bábut is, amely máig szerepel a programjain. 
Itt született meg végül bábelőadása – a Loot 

Marek Waszkiel 
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1 Ld. www.dudapaiva.com (utolsó látogatás: 2020.12.07).
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Angyal/Angel, 2004. Koncepció: 
Duda Paiva, Szöveg: Paul Selwyn 
Norton, Bábok: Ulrike Quade, 
Design: Bas Vissers, Hans C. Boer, 
Coach puppetry: Neville Tranter
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(1998), majd Mischa van Dullemennel a Marvin 
(2000), és Ulrike Quade-dal a Dead Orange Walk, 
de itt vette kezdetét saját művészi útja is – a tán-
costól az önálló színházi alkotóig. 
„Akkoriban – emlékszik vissza pályája kezdeteire – 
tanultam ki a mesterség alapjait, amelyeket később 
egyénítettem, és object score-nak neveztem el. 
Mindamellett… nem értettem, miért érint meg 
annyira a bábjáték. Mert tényleg megérintett. […] 
Amikor a saját testemet használtam önkifejezésre, 
szabadnak éreztem magam. Bábosnak lenni viszont 
azt is jelentette, hogy egy másik lénynek adok 
életet. Lenyűgöző volt, bár nem értettem, miért. 
Aztán egy napon, amikor Porshia nyakára tettem 
a kezemet, rádöbbentem, hogy egy évekkel korábbi 
érzésre ismerek rá. Az az érintés a fiatalkoromba 
vezetett vissza, amikor súlyos szemfertőzésben 
szenvedtem, és átmenetileg megvakultam. Ekkoriban 
bátyám tarkóját fogtam, hagytam, hogy ő vezessen 
a szülővárosunk utcáin. Ahogy Porshia nyakára 
csúsztattam a tenyerem, visszatért hozzám a bizalom 
érzése, az érzés, hogy vezetnek, hogy kapcsolódom 
valakihez. Kezdtem rájönni, hogy a bábuhoz kap-
csolódva egy különálló energiát hívhatok életre. Fi-
atalon engedtem a bátyámnak, hogy a világot látó 
tekintetemmé váljék, most viszont én kezdtem 
a bábu szemével nézni a világot. Ennek köszön-
hetően egy teljesen új, mágikus dimenzióba léptem. 
Ezt a világot akarom feltárni a közönségem előtt 
is, és ennek a megteremtésére oktatom a diákjaimat. 
A tapasztalat, hogy életet adtam egy másik lénynek, 
ihletforrássá vált bábművészi munkámban. Attól 
fogva önálló lénynek tekintettem a bábut, amelyet 
saját testem meghosszabbításaként használhattam. 
Kidolgoztam és tökéletesítettem művészi névje-
gyemet. Különböző előadásaimon különféle bábokkal 
dolgoztam. Az olyan bábokat, mint Porshia, akinek 
kölcsönadom testem egy részét, sziámibáboknak 
vagy hibrideknek hívom. Rajtuk kívül különböző 
méretű „egészalakos” bábokkal dolgozom. Valósághű, 
eléggé ábrázoló jellegű és absztraktabb bábokkal 
is. Kis és nagy bábokkal. Bábokkal, amelyeknek 

egész testük van, és olyanokkal, amelyek csak 
egyes testrészekből állnak, egy fejből vagy egy 
kézből. Leggyakrabban azonban hibrideket használok, 
megosztom velük a testemet (egyik karomat és/vagy 
mindkét lábamat). Kinézetükben különbözhetnek, 
egy dolog azonban közös bennük: a rendkívül ru-
galmas anyag, amiből készültek – a szivacs.”2 
Az Angyalbábot Paiva első szólóelőadásához – 
(Angel/Angyal, 2004), amely nemzetközi hírnevet 
szerzett neki – Ulrike Quade készítette. A báb 
szivacsos és fehér, testmérete egy gyermeké; 
van benne valami az amorettből, de a bukott 
angyalból (a félkarú sírszoborból) is. A szöveg 
szerzője és a darab rendezője – ahogy Paiva 
néhány későbbi előadásáé is – Paul Selwyn 
Norton táncművész, koreográfus és rendező, 
akivel Duda Paiva korábban már többször talál-
kozott különböző táncelőadásokon. Nortontól 
származott az ötlet, ahogy a lenyűgöző megva-
lósítás is. Az Angyal volt talán az első olyan elő-
adás, amelyben a táncos egyszemélyben báb-
játékos is. Tény mindenesetre, hogy a kortárs 
táncművészet, a fizikai színház, az animáció, 
a szereplők közti frappáns dialógusok, a báb, 
a bábszínész és a közönség közvetlen kapcso-
latának ereje talán még sosem jutott ilyen meg-
kapó módon kifejezésre. 
Egy őszi falevelekkel borított színpadon – vagyis 
a temető területén – kóborló vándor, csavargó és 
lump (Paiva) egy bukott angyallal (a bábbal) 
találkozik. A tánc és animáció során saját, szeretetre 
és gyűlöletre épülő világot teremtenek, amely hol 
képzeletbeli kozmosz, hol valóságos elemek alkotják, 
s amelynek hősei egyszerre önállóak és egymásra 
utaltak. Néha nem is tudjuk követni, ki vezet kit 
a színpadon. Virtuóz színészi, táncosi és animációs 
teljesítmény! Mindez nemcsak a Paul Selwyn Nor-
tonnal és a (Paivához hasonlóan bábosi pályája 
elején álló) Quade-dal való közös munka eredménye 
volt. Ki tudja, vajon nem éppen Neville Tranter volt-
e bábművészi eszköztárára a legnagyobb hatással 
– az ő irányítása alatt tanulmányozta ugyanis 

2 Uo.
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Paiva már régóta az animáció művészetét, de 
ő volt a bábmestere (és rendezője is) két későbbi 
szólóelőadásának: a Morningstar (Hajnalcsillag) és 
a Malediction (Átok) címűnek. 
Nem meglepő tehát, hogy röviddel a holland premier 
után az Angyal felkerült a The Dutch Dance Festival 
2005 programjára, és emellett nemzetközi turnéba 
kezdett bábművészeti fesztiválokon. Ugyanebben 
az évben láttam én is először, Ostravában a Spectaculo 
interesse-en, ahol a zsűri nagydíját és a közönségdíjat 
is elnyerte. Paiva az Angyallal hatalmas élmény volt. 
Ilyen bábos-szólistát, bábos-táncost, bábut és ani-
mációt addig még nem láttam. És nem csak én 
nem. Három héttel korábban felvettem a kapcsolatot 
a Białystoki Bábszínházzal (Białystocki Teatr Lalek), 
egy saját művészi program összeállításán dolgoztam, 
és eldöntöttem, hogy Duda Paivának is ott a helye. 
A 2007-es közös előadásunkra (Façade/Homlokzat) 
való előkészületek másfél évet vettek igénybe. Idő-
közben Paiva bemutatta második szólóelőadását, 
a Morningstart (2006). 
A második előadás sok esetben nagyobb kihívást 
jelent. Az első siker után mindenki arra törekszik, 
hogy ugyanazt a szintet tartsa – vagy még maga-
sabbra tör. „Ez alkalommal is csak két szereplő 
van a színpadon: az animátor és a báb – írta 
Halina Waszkiel –, de kapcsolatuk még szorosabb, 
mint az Angyalban. A szarvakat hordó, malacorrú, 
lekonyuló fülű furcsa lénynek (ördögnek?) egy 
keze van, hegyes pocakja és hangsúlyos hímtagja, 
a lába viszont hiányzik. Ahogy egyre jobban meg-
ismerkednek, a lény összeolvad az animátorral – 
létrejön egy kettős teremtmény, egyetlen pár 
lábbal. A lény addig növekszik, míg végül az ani-
mátornál is magasabb lesz egy fejjel. Kezdeti, ar-
tikulálatlan sipákolása magabiztos, mély férfihangon 
kiadott parancsokba megy át. Tart a mérkőzés, 
amelyet a megbékélés pillanatai szakítanak meg, 
legalább egy közösen elszívott cigaretta erejéig. 
Az előadásban újra a fantáziadús animáció és 
a mesteri kivitelezés, a bábuval kibővített test 
tánca a leglenyűgözőbb.”3 

Az Angyal a néha nehéz, de mégis győzedelmes 
szerelem különös titkairól szólt. A Hajnalcsillag a dé-
monizmus szférájába lépett, a megszülető és 
lebírandó gonosz területére. Az ördög kezdetben 
apró és rokonszenves szivacsfigurája szörnyalakká 
nőtte ki magát. Paiva belebújt, saját lábára húzva 
az alakot, és ezáltal mintegy összeolvadt a bábbal, 
óriási és teljesen új animációs tudásról téve tanúbi-
zonyságot. Habár a Morningstar nem vehette fel 
az Angyallal a versenyt, kirajzolódott benne Duda 
Paiva bábjátékosi személyisége, amely attól fogva 
felismerhető úgy bábfiguráiban, mint a velük meg-
osztott színpadi létben. 
2007-ben Duda Paiva színpadra vitte a Białystoki 
Bábszínházban első előadását, a Homlokzatot. Ki-
vételes vállalkozás volt, mind Paiva addigi tapasz-
talatai, mind az előadás jellege és a hatalmas kivi-
telezői csapat mérete szempontjából, amelyhez 
Paiva ragaszkodott. Tizennégy, különböző országból 
származó bábművészt, színészt, táncost, zenészt 
és még egy operaénekest is bevont az előadásba. 
Bár akkoriban már rendelkezett pár év bábművészi 
tapasztalattal, illetve saját előadásokkal is, korábban 
szólóelőadásokban lépett fel, és vendégrendezők 
segítségét vette igénybe. Rendezőként, Paul Selwyn 
Nortonnal együttműködve, a Homlokzatban debütált. 
De fel is lépett benne egyébként. Próbák során 
az akkoriban még alig ismert, rugalmas, erős és 
könnyű szivacsból készült bábbal való munkára 
koncentráltak. A főszereplők bábuit ő maga készítette 
(Andre Mellóval közösen) Hollandiában, a többi 
bábot és a díszleteket azonban a Białystoki Báb-
színház műhelyei állították elő. A BTL színészei 
számukra teljesen ismeretlen folyamatba léptek 
be. Nem irodalmi szövegre támaszkodtak, nem 
voltak olvasópróbák, minden a bábokkal való 
munka során, a fokozatosan felépített színpadi je-
lenetekből alakult ki, melyek a maguk során Paiva 
által kiválogatott Chopin-, Moniuszko-, és Monte-
verdi-darabok részletein alapultak. 
Az előadás egy jellegzetes, groteszk, fekete humorral 
fűszerezett impresszió volt, amely a velencei 

3 Halina Waszkiel: Tańczący z lalkami (Bábokkal táncoló). „Teatr” 2012/4: http://www.teatr-pismo.pl/przeglad/109/tanczacy_z_lalkami/
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Fasada/Homlokzat, 2007. 
Koncepció, bábok: Duda Paiva, 
Díszlettervezés: Paul Selwyn 
Norton, Zenei összeállítás: 
Marek Kulikowski. Duda Paiva 
Puppetery és Białostocki Teatr 
Lalek. Fotó: Bogumił 
Gudalewski

Holy, 2012. Szerző, 
koreográfia: Duda Paiva, 
Díszlet: Jaka Ivanc,  
Bábok: Jim Barnard,  
Jelmezek: Julian Tabakov

 
Fasada/Homlokzat, 2007
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házakban a bejáratot őrző mascaronok figuráihoz 
(bábok) kapcsolódott. Az egyik ilyen házban egy 
bonyolult múltú öregasszony lakik (báb), aki bérbe 
adja a ház szobáit, az alkalmazásában álló szolgá-
lókat (színész) pedig elteszi láb alól. A mindenki 
által (még a rendőrség által is – az előjáték ugyanis 
a színház épületén kívül vette kezdetét) üldözött 
iszákos csavargó kulcsfontosságú szerepét Ryszard 
Doliński játszotta. Az előadás végjelenetében „a gyön-
gédség, amellyel – a kezdeti ellenségesség ellenére 
– a szipirtyó és a mindenhonnan menekülő kóbor 
alkoholista viseltetnek egymás iránt, megindító. Mi-
közben a színész eljátssza hús-vér szerepét, a vén-
asszony-bábot is ő animálja, ami a szószerintiség 
szintjéről a metaforikusság irányába mozdítja el 
az előadást. Az animáció életre keltés. Az öregasszony 
csak addig él, amíg a csavargó együttérzése, 
empátiája élteti. Testi rusnyasága eltűnik, ahogy 
szóhoz jutnak az érzelmei. Másfelől azonban a tár-
sadalom számkivetettjét nem tudja más megkedvelni 
és támogatni, csak… egy bábu.”4 
Az előadásban megjelenő összes báb szokatlan be-
nyomást keltett: a Fiú, akit észrevétlenül adtak kézről 
kézre a színészszülei (Sylwia Janowicz-Dobrowolska 
és Jacek Dojlidko), és különösen a kövérnő-bábu 
(Barbara Muszyńska-Piecka) virtuóz jelenetei. A gi-
gantikus méretű báb már megjelenésével is „először 
megnevettet, hogy aztán lenyűgözzön az animációnak 
köszönhető kifejezőerejével, végül pedig, színpadi 
jelenlétének utolsó szakaszában, meghasson. A te-
kintettől, amelyet a báb a nézőkre vet, miközben 
a színész elhagyja kövér, szivacsos testét, ő pedig 
védekezik, mert nem szeretne visszatérni a mozdulatlan 
nemlétbe, kileli az embert a hideg.”5 
A Homlokzat felhívta a figyelmet a fiatal rendezőre, 
aki már addig is jól megérdemelt hírnévnek ör-
vendett mint táncos és bábművész. Özönlöttek 
a meghívások más országokból is. Miközben 
nem mondott le saját előadásairól sem, amelyek 
rendszeres megvalósításáról szintén továbbra 

gondoskodott, Paiva – gyakran saját társulatával 
közreműködésben – többek közt a következőket 
vitte színre 2009-ben: Clouds (Irán), Hamlet Cannot 
Sleep (Hollandia), Love Dolls (Ljubljana, Szlovénia); 
2010-ben: Screaming Object (San Paulo, Brazília), 
Detox the Dummy (Tallin, Észtország); 2012-ben: 
Holy (Szófia, Bulgária); 2014-ben: Marvin (Ostrava, 
Csehország), The Garden (Saarbruecken, Német-
ország), De Grieken (Rotterdam, Hollandia); 2016-ben: 
Opowieści z niepamięci (Poznań, Lengyelország); 
2017-ben: Golden Horse (Riga, Lettország)6. A későbbi 
években, elsősorban holland színházakkal kopro-
dukcióban, a következő előadások láttak világot 
rendezésében: Monsters, The Fairy Queen, Seil – 
The Storm Called Life, Ding Dong. 
Saját, vendégrendezőkkel rendezett darabjai és 
más társulatokkal együtt színre vitt előadásai által 
Duda Paiva karakteresebbé tette stílusát, kialakította 
saját nyelvét és világszerte megigézte a fiatal báb-
művészeket – akikre egyre nagyobb figyelmet 
fordított: gyakran vezetett alkotóműhelyeket és vállalt 
gyakornokokat különböző bábművészeti fesztiválokon, 
de színészképzők bábművészeti kurzusain is oktatott. 
A találkozások Paivával mély nyomot hagynak 
a fiatal művészekben, és saját útkeresésre ösztönzik 
őket. Talán nem túlzás azt állítani, hogy – legalábbis 
Kelet-Közép Európában – nem egy fiatal alkotó 
a Duda Paivával való kapcsolatnak és a – bármennyire 
is rövidtávú – közös munkának köszönheti báb-
művészetbe vetett hitét. 
Saját, a színész és báb kapcsolatára vonatkozó 
kereséseit Duda Paiva minden előadásában kibő-
vítette. Az Átokban (Malediction, 2008), amelyet 
Neville Tranter rendezett, egy táncművész partnerét 
kérte fel társnak: Ederson R. Xavier, Javier Murrugarren 
és Ilija Surla felváltva töltötte be a szerepet. A két 
fellépő jelenléte megsokszorozta a színpadi lehe-
tőségeket. Bár Paiva saját értelmezésében az Átok 
„két férfi harca az őket elválasztó féltékenység, 
gyűlölet és rivalizáció zöld szörnyetegével”, „[két 

4 Uo. 
5 Uo. 
6 Recenzió az előadásról: „Teatr Lalek” 2018, nr 1.
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Átok/ Malediction, 2008. Írta: 
Nienke Rooijakkers, 
Koreográfia: Paul Selwyn 
Norton, Fellépők: Duda Paiva, 
Ederson Rodrigues Javier, 
Műszaki igazgató: Neville 
Tranter, Zene: Erik Mckenzie, 
Bábok: Duda Paiva, André 
Mello, Jelmezek: Atty Kingma 
Fotó: Maurice Melliet

Arany ló/Golden Horse, 2017. 
Rendező, bábtervező: Duda 
Paiva, Díszlettervező: Andris 
Eglītis, Jelmeztervező: Radziņa 
Vita. Riga, Lett Bábszínház

 
Screaming objekt, 2010
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Briganti!Bastard!, 2011. 
Koncepció, koreográfia: Duda 
Paiva, Rendező: Paul Selwyn 
Norton, Dramaturg: Jaka Ivanc, 
Bábok: Duda Paiva és Jim 
Barnard, Jelmezek: Javier 
Murugarren

Amnézia története/Stories 
from Oblivion, 2016. 
Koncepció, rendező, 
koreográfia: Duda Paiva, 
Dramaturg: Malina Prześluga

Törd meg a legendát/Break 
a Legend, 2013. 
Fotó: Henry Krul
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férfié], akik az igazi kapcsolat reményében mesék 
és rémálmok világát teremtik meg”7, a kritikusok – 
akiknek az előadásról egyébként nagyon megoszlott 
a véleményük – sok más interpretációs lehetőségre 
mutattak rá: napjaink testi torzulásokat okozó és 
értékrendünket felborító orvosi kísérleteire, génmó-
dosításaira láttak benne szomorú reflexiót, vagy 
éppen nyomasztó antifeminista elhajlások izgalmas 
analíziseként értelmezték. A 2010-es Bielsko-Biała-
i fesztivál fiatal kritikusai „a színházi nyelv egyedisége” 
okán tüntették ki az előadást. És valóban, ezt 
a nyelvet eddig még senki nem használta a világ 
bábművészei közül. A színpadon egy zöld, bo-
szorkányarcú női szörnybábut látunk, amelyet ra-
gyogó animációs „kezelésnek” vetnek alá, sokszo-
rosan felcserélik egymással testrészeit, feldarabolják, 
szülni kényszerítik. Ezt a formát különböző mesei 
motívumokkal ütköztetik, mint pl. a szivacsgolyóból 
mágikus úton felbukkanó békafejjel, vagy egy ha-
talmas méretű kézzel, amely az őt életre hívó tán-
cosra támad. Észveszejtő táncosi-animátori virtuo-
zitással van dolgunk. 
Talán éppen a Maledictiontól fogva vannak jelen 
Paiva előadásaiban a bábszínházi mágikus elemek. 
Annak is betudható ez, hogy tökéletesen kiismerte 
az anyagot, amelyből színpadi hőseit alakítja ki. 
A bábokat képező rugalmas, kapcsolások és varrások 
nélküli szivacs (a szobrászati folyamat egyetlen 
anyagtömbön szokott végbemenni) kifaragás után 
egy nem túl nagy labdává összetekerhető (még 
a Homlokzat óriási Kövére is elfér egy műanyag 
szatyorban). A báb helyes összehajtása és megfelelő 
tartása a színpadon lehetővé teszi, hogy a belsejébe 
jutó levegő kidomborítsa a szivacsot, amely auto-
matikusan visszanyeri eredeti formáját. Így emelkedik 
ki egy kis gombócból/anyagtömbből az Átokban 
a békafej, a Briganti!-ban a keresett macska, az Am-
nézia történeteiben (Opowieści z niepamięci) a Vén-
asszony alakja, hogy csak néhány példát említsünk. 
Duda Paiva, csakúgy, mint a bábszínház egykori 

mesterei, nem habozik elvarázsolni nézőközönségét. 
És ragyogóan varázsol. 
A már említett Briganti! (Bastard!, 2010) Paiva legjobb 
előadásai közé tartozik. Ez is szólóelőadás, amely 
lazán kapcsolódik Boris Vian szürreális Szívtépőjéhez, 
és egy teszetosza művész történetét beszéli el, 
aki megpróbál kiutat találni létezése romjaiból. 
A létezés romjait a színpadon egy hatalmas 
szemetes kuka jeleníti meg, amelyet egy pirosruhás, 
idomtalan, lábatlan szipirtyó (báb) tart hatalmában, 
illetve az ő törődő, csont és bőr, egyetlen alsónad-
rágba öltözött bábu-partnere. Paiva és a csoroszlya 
táncos jelenete, ahol a színész megosztja a bábbal 
saját lábait, mára valósággal legendás, de nem 
marad el tőle az előadás sok más jelenete sem, 
főként a bábossal káprázatos táncot lejtő két báb 
egyidejű, valószínűtlen animációja – egy három 
különállóan mozgó alakra bomló trió egy fém tég-
latest-konstrukción. 
A Briganti!-val Paiva előadásain még egy fontos 
partner jelent meg: a dramaturg. Ezt a szerepet 
kezdetben a szlovén rendező, Jaka Ivanc töltötte 
be. Az ő nevéhez fűződnek az olyan munkák, 
mint a Bestiaires (2011/2012) – egy görög mítoszok 
motívumaiból építkező virtuóz show, amely két – 
egy norvég és egy holland – szereposztással 
készült el, illetve a Duda Paiva Company tízéves 
fennállásának ünnepére színre vitt Break a Legend, 
amelyben Paiva különböző előadásaiból származó 
bábok léptek fel. A Bestiaires ugyanakkor képzeletbeli 
báb-lények parádéja volt, olyan szokatlan bábokkal, 
amelyeket nem lehet nem megemlíteni: többek 
között egy Zeusz-fejjel, a halottak országát őrző 
Cerberusszal, és az őrületes Meduzával. 
Paiva legújabb előadásainak és projektjeinek dra-
maturgja a bravúros Kim Kooiman, aki már Paiva 
korábbi munkáit is fényképezte. 
A Blind (2015) Duda Paiva kivételesen személyes 
hangvételű szólóelőadása a művész gyerekkori em-
lékeit dolgozta fel metaforikus módon: az időszakot, 

 
7 https://dudapaiva.com/en/project/malediction/ (utolsó látogatás: 2020.12.17).
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amikor betegségekkel küzdött – a testén kiütköző 
hólyagocskákkal és a vaksággal. Csakúgy, mint 
egykor a Screaming Objectben, kezdetben láthatatlan, 
fekete kosztüm alá bújtatott, válogatott kinövések 
formáját viselő bábalakok fedték a testét és mutat-
koztak meg fokozatosan, kapcsolatot teremtve ani-
mátorral és közönségével. A Blindban felváltva lépett 
fel Paiva és a táncos Ilija Surla, akivel Paiva már 
több ízben együtt dolgozott. 
A Joe 5 – Duettek az emberi(es)ségről és annak hi-
ányáról (Joe 5 – Duets about humanity and its ab-
sence) című, 2019-es szólóelőadás premierje óta, 
amelyet a Charleville-Mézières-i fesztiválra készített 
és ott is játszott el, Duda Paiva performerként 
átadta a helyét fiatalabb táncosoknak. A Joe 5-ben 
most Ilija Surla, illetve Josse Vessies játszik. Ez utóbbit 
alkalmam nyílt megtekinteni a színpadon – tényleg 
remek alakítást nyújtott. A Joe 5 egy disztópikus vi-
lágról szóló történet, amelyet a Mars földönkívüli 
rendszerében alakítanak ki, és ahová a világegyetem 
újabb és újabb humanoid kutatói érkeznek meg. 
Az előadásban az első jelenettől ráismerünk Duda 

Paiva stílusára, a bábok azonban megint mások, 
különböznek a Briganti!, az Amnézia történetei és 
az Arany ló bábjaitól – hogy csak a jobban ismert 
példákat említsük. Izgalmasak, hátborzongatóan 
futuristák, hasonlóan az amersfoorti (a Duda Paiva 
Company székhelyének városa) STMSND Theatre 
Collective által tervezett színpadi térhez és fé-
nyekhez. 
Duda Paiva, aki napjainkban elsősorban a fiatal 
művészekkel vagy társulatokkal való közös munkára 
összpontosít, előadásokat gondol ki és rendez, 
illetve bábokat alkot, már évek óta népszerűsíti 
munkamódszerét. A tőle származó object score el-
nevezést a tárgy vezérkönyveként lehetne lefordítani; 
az, mint mondja, „két (vagy több) – egyetlen agy 
által irányított – test koreográfiáját” jelenti. Módszere 
lehetővé teszi a táncos/színész számára a bábmű-
vész és báb közötti dialógus kitanulmányozását, 
egyedi táncstílust hívva ezáltal létre: ember és tárgy 
kettős táncát. 
Jól példázza ezt a munkamódszert, de a fiatal alkotókkal 
való közreműködést is Paiva utolsó bemutatója, 

Bestiaires, 2011/12. Koncepció: Duda Paiva. Dramaturg: Jaka Ivanc
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a Sonatinas 4 Feet (Szonatinák 4 lábra), amelyet 
2021 januárjában mutatott be a – az ez alkalommal 
online megtartott – holland CaDance Festival. A Duda 
Paiva Company és a Fractall Collective koprodukcióját 
Alair Gomes, a XX. század második felében alkotó 
híres brazil fotóművész fotói inspirálták. Gomes évekig 
fényképezett játszadozó fiúkat Rio de Janeiro tenger-
partján, Paiva pedig ezeket a felvételeket ültette át 
a tánc- és bábművészeti nyelvre, megőrizve egyúttal 
Gomesnak a férfitest szépsége iránt érzett elragadtatását 
is. A két táncos-animátor játszotta előadás lényegét 
tekintve reflexió az alkotói szabadságra, amelyet 
Gomes életében soha nem tapasztalhatott meg. 
Azzal, hogy táncosai mellett bábokat is felléptet, 
Paiva metafizikai síkkal bővíti ki az előadók kiváló 
technikai tudását. A színészek tánca a szivacsos, 
nem ember-, de nem is fantomfigurával, amely 
időnként elnyeli a testüket, egy másik dimenzióba 
röpít bennünket: egy intellektuális-esztétikai dimenzióba. 
A művészet nem ismer határokat. 
„Az én munkám – vallotta Paiva 2020-ban – 
a mozgás iránti lelkesedéssel kezdődik. A tér és 

idő animációjával foglalkozom. Úgy gondolom, 
hogy az emberi test több, mint sejtek és atomok 
rendszere: emlékek töltik ki. Történetekkel vagyunk 
teli. A testünk közlekedési eszköz, emlékektől túl-
csorduló hordó, ezek az emlékek pedig arra várnak, 
hogy elmeséljék őket. Néhányukról nem is tudunk. 
Csak akkor jönnek felszínre, amikor a test mozogni 
kezd. Többnyire a testünket használjuk önkifejezésre, 
kommunikációra. […] Hogy férhetünk az emlékekhez, 
amelyek bennünk rejlenek? Ez az, ami érdekel. 
A test – mint a tudás és történelem kiapadhatatlan 
forrása. Munka közben azt kérdezem magamtól, 
miként tudom mozgó testek segítségével elma-
gyarázni, hogy mit jelent embernek lenni. Kik 
vagyunk mi a lényünk legmélyén? A szobraim 
fontos szerepet játszanak ebben. Rugalmas anyaguk 
egyszerre mutatja be és haladja meg az emberi 
test tulajdonságait. Természetükből fakadóan sem-
leges lények, akiket megtöltök az emberiség törté-
neteivel. Amikor a színpadon megjelenik egy báb, 
rögtön magára vonja a közönség figyelmét. És: min-
dent megtehet. Hiszen senki sem marasztalja el, 

Joe 5, 2019. Koncepció: Duda Paiva, Dramaturg: Kim Kooiman, Performasz: Ilija Surla or Josse Vessies, Bábok: Duda Paiva és Andre Mello
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amiért valamiben eltér a normától. A bábnak nincs 
egója. Ő csak van. Figyelünk rá és meghallgatjuk 
a történetét. Előítéletek nélkül. A báb semleges 
nem/kultúra/vallás/szexuális preferenciák szem-
pontjából. Lehetővé teszi a fenntartások nélküli 
beszédet a tabukról.” És a közönséggel folytatott 
párbeszédet. „Táncosként hiányoltam a közönséggel 
való kontaktust. Sötétben tapogatóztam, amikor 
a testemmel akartam tolmácsolni valamit. Sosem 
alakult ki párbeszéd. Aztán, amikor Porshiával 
léptem a színpadra, a fal, amely a nézőktől elvá-
lasztott, magától leomlott.”8 

„A bábos mesterség fontos leckét jelentett – mondta 
egy Lengyelországban megjelent interjújában. – Mű-
vészként tőle tanultam meg az alázatot.” „A báb 
sajátos 'adattároló', amelyet mi hozunk létre. Számomra 
a legérdekesebb, a legfelszabadítóbb az, hogy más 
típusú testet alkotunk, karaktert, szereplőt, akivel pár-
beszédbe kezdhetünk, faggathatjuk, tanulmányozhatjuk, 
lépésről lépésre követhetjük, könyvként 'olvashatjuk'.” 
Majd így foglalta össze: „A bábok szolgája vagyok. 
Én szolgálom a bábokat, nem ők engem.”9 
 

Fordította Papp-Zakor Ilka

8 https://dudapaiva.com/en/project/malediction/ (utolsó látogatás: 2020.12.17). 
9 A bábokat szolgálom (Służę lalkom) – Duda Paivával Halina Waszkiel beszélget. „Teatr” 2017/ 3.

Arany ló/Golden Horse, 2017
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Duda Paiva (originally known as Eduardo de Paiva Souza) is a Brazilian performance and dance 
artist who now works primarily a puppeteer, choreographer and director. He danced in his 
hometown of Goiânia from the age of fourteen, where he gained stage experience and learned 
to handle the behind-the-scenes requirements of theatrical life. As a young artist, he saw the 
world, travelling to India and Japan. In Tokyo, he studied Butoh dance with the renowned Kazuo 
Ohno. Always seeking to widen his horizons, he was eager to learn new techniques and discover 
new artists with whom he could collaborate. In 1996 he moved to Amsterdam. He has lived and 
worked there ever since, and since 2004 has run his own Dutch company, the Duda Paiva 
Company. Not only did he immerse himself in the vibrant dance theater world in Amsterdam; it 
was here that he also discovered puppetry. “My work,” Paiva admitted in 2020, “begins with an 
enthusiasm for movement. I deal with the animation of space and time. I believe that the human 
body is more than a system of cells and atoms: it is filled with memories. We are full of stories. 
Our body is a means of transport, a barrel overflowing with memories, and these memories are 
waiting to be told. We don't even know about some of them. They only come to the surface 
when the body begins to move. We mostly use our bodies for self-expression and communication. 
[…] How can we access the memories that lie within us? That's what interests me."   

P U P P E T  P LAY E RS  O F  T H E  WO R L D  ( PA R T  2 )

Amnézia történetei/Stories from Oblivion, 2016


