
S Z E M L E10 4



10 5S Z E M L E

Goda Móni 

HOGYAN  TOVÁBB?  GENDER ,  D IG I TA L I TÁS  ÉS  
PANDÉM IA  A F IGURASZ ÍNHÁZBAN

Az emberiséget globális szinten megrengető 2020-as 
évben a bábművészet német folyóiratának alkotóit 
is a szorongató, kiszámíthatatlan sebességgel változó 
jelen, illetve a jövő fenyegető bizonytalansága fog-
lalkoztatta. 
Az év első számának „téma” rovata a nemiség 
mindannyiunkat érintő kérdéseit járja körül, még-
hozzá figyelemreméltó természetességgel. A szám 
szerkesztésével megbízott Mascha Erbelding beve-
zetésre tett kísérlete A „másik nem” a „másik szín-
házban” címet viseli és a nők (mindinkább növekvő) 
bábszínházi jelenlétének történetét fejti fel egy 
teljes évszázadra visszamenőleg. A felvezető gon-
dolatoktól egy földrészeken átívelő ugrással már 
a kilencedik oldalon egy távoli kultúrával találjuk 
szemben magunkat, amikor is Yoko Yamaguchi 
nyújt bepillantást a nemi szerepek által jócskán 
meghatározott japán bábszínház, sok más mellett 
a csak női mozgatóként alkalmazható „otome bun-
raku” technika rejtelmeibe. Ezt követően, már hazai 
pályán az Ensemble Materialtheater tagjai (Annette 
Scheibler és Sigrun Kilger) nyilatkoznak meg a femi-
nista színházról és a nemi sztereotípiákról. A követ-
kező oldalakon Friedericke Miller, Gilda Coustier, 
Mathias Becker és Yasmine Salimi a manufaktor 
formáció megalapítói a „kritikai bábjáték” gyakorlá-
sáról adnak számot saját tevékenységükön keresztül 
a formák szabadságát hangsúlyozva, Meike Wagner 
pedig „feminista kritikát” gyakorol a digitális repre-
zentációs rendszereken. 
Ute Kahmann ugyancsak egy saját produkció (queer 
papa queer) tükrében – a double szerzőitől egyéb-
ként korántsem szokatlan módon – már-már zavar-
baejtően személyes hangon hívja elő az apjához 
fűződő emlékeit a „Ki vagy te?” című írásával, hogy 
az utána maradt leveleken és fotókon keresztül 
keresse a homoszexualitás NDK-beli megélésének 

nyomait. Mielőtt azonban e végtelen nyomozásba 
fognánk, már Laura Purcell-Gates sorait olvasva is 
elmerülünk a bábszínház „kísérteties” nem-ábrá-
zolásaiban; az itt német nyelven közölt szöveg 
voltaképpen egy rövidített változata a Routledge 
kiadó gondozásában megjelent Women and 
Puppetry. Critical and Historical Investigations c. 
kötetben publikált tanulmánynak (amely kötetről 
pár oldallal később Christina Röfer, a szám másik 
szerkesztője ad részletesebb áttekintést). 
A double-füzetek második felét rendszerint olyan, 
nem kevésbé széles körű érdeklődésre számot 
tartó beszámolók alkotják, amelyekből a valamennyi 
szakmabelit érintő eseményekről értesülünk. 
2020-ban az ASSITEJ szövetség „gyerekkor, család 
és gender” hívószavakkal rendezett műhelyén, vagy 
a drezdai Bábszínházi Múzeum 2022-ben aktuális 
költözését követő jövőjét tárgyaló symposiumon 
elhangzottakról. Az utóbbin tárgyalt dilemmára, tud-
niillik miként tehető élővé egy több mint százezer 
darabot számláló gyűjtemény, a következő szám-
ban kínálkozik egy alternatív megoldás a bochumi 
székhelyű dfp [Deutsches Forum für Puppenspiel] 
által nemrégiben berendezett „imaginációs tárlat” 
a bábmúzeumok világában is újszerűnek ható 
koncepciójával, amelynek virtuális tereiben Sarah 
Heppekausen kalauzolja lelkesen az olvasóit. 
Mélyreható elemzést közöl Thomas Betz is Augusta 
Laar a müncheni Pasinger Fabrik Barbie & Ken-
jelenséget boncolgató kiállításáról, amely kétség-
kívül szorosan köthető a ’gender’ hívószóhoz. De 
a valamivel lazábban kapcsolódó „Uneins – 
Identitätsentwürfe im Figurentheater” címen ren-
dezett berni nemzetközi konferencia eszmecseréi 
is hangot kapnak André Studt tolmácsolásában. 
S ha már Svájc, nem hagyható említés nélkül, hogy 
a báb-, figura- és tárgyszínház német folyóirata 
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2020-ban ismét újabb küldetésre vállalkozott. 
Az  1968 óta, előbb pp [Puppenspiel und 
Puppenspieler], majd Figura címen megjelenő svájci 
bábművészeti periodika megszűnése után maradó 
űrt igyekszik betölteni azzal, hogy utolsó oldalain 
„ablakot nyitva Svájcra” olyan fontos fejleményekre 
hívja fel a figyelmet, illetve olyan információkkal 
látja el a német nyelven olvasó szakmabeli olva-
sóközönséget, amelyek különben csak esetlegesen 
jutnának el hozzájuk. Ezek közé tartozik az első 
svájci, angol nyelven zajló figuraszínházi mester-
képzés elindulása az olasz kantonban található 
apró, Accademia Teatro Dimitri-n, amelyről Jacqueline 
Surer Az animáció új formái címen számol be, vagy 
Franziska Burger az aarau-i Fabrikpalast (Haus für 
Innovatives Figurentheater) éléről távozó Hansueli 
Trübbel készített interjúja. 
A könyvrencenziók sorát gyarapítja egy Gerd Taube 
tollából származó írás a Manfred Wegner által szer-
kesztett A művészi bábjáték kézikönyve 1900-1945 
című, méltán nagyra becsült munkáról (utzverlag, 
München, 2019). A következő füzet pedig már 
magát a szerzőt, vagyis Manfred Wegnert faggatja 
a hosszú évtizedek során gyűjteménykezelőként 
felhalmozott tudás átadásának lehetőségéről. 
Miközben a Dr. Olaf Bernstengel (1952–2020) báb-
művész, színháztudós és számos bábszínházi fesz-
tivál főszervezőjét méltató búcsúztatást olvasva 
joggal érzünk megkönnyebbülést: milyen fontos 
időben tudakozódni a sokat-tapasztaltak elképzelései 
felől, és micsoda érték, hogy a double nem mulasztja 
el ezt. Persze távolról sem csak a bábszínház elmé-
lete és története kap teret, hanem annak gyakorlata 
is. Néhány elismert, érett művész (többek között 
Katy Deville, Jean-Pierre Larroche, Neville Tranter és 
Ilsebyll Beutel-Spöri) is izgalmas gondolatokat fogal-
maz meg az átörökítést illetően. 
A tavalyi év második számában, amelyhez Meike 
Wagner az átmenetek jelentőségét hangsúlyozva 
ír bevezetést, szó esik mindemellett szülők és gye-
rekeik között létrejövő művészi együttműködésekről 
(Eric & Shoshana Bass, Agnés Limbos, Anna és 
Hans-Jochen Menzel reflexióit olvashatjuk), megis-
merkedhetünk olyan „több generációs” intézmények 
működésével is „ahol nem számít a kor” (ilyen 

a Theater Kuckucksheim, valamint a Theater 
Salz+Pfeffer), továbbá a fiatal generáció talán külö-
nösen nagy felelősséget vállaló tagjaival, akiket 
újonnan neveztek ki jelentős intézmények élére. 
Bemutatkozik Florian Rzepkowski (Osnabrück), Kora 
Tscherning (Meiningen) és Caroline Gutheil 
(Figurentheater Grashüpfer Berlin). A braunschweigi 
Theater Fadenschein igazgatóváltását (Hanne 
Scharnhorst-ot Miriam Paul követi a poszton) hírül 
adó cikk pedig már megelőzően átvezet e szám 
témájához, amely nem más, mint a kulturális örök-
ség és az utánpótlás örökké aktuális kérdésköre 
és az azzal járó feladatok. 
A bábművészet jövőjéről, a felnövekvő generáció 
ígéretes alakjairól a 2019-es Fritz Wortelmann-díj 
kapcsán az egyik zsűritag osztja meg benyomásait. 
Feltétlenül említést érdemel, hogy a díjat ugyan 
a nemiség kapcsán is „kérdőre vont” Li Kemmének 
ítélték, a cikkbe fotóval egyetlen művész került még 
be – Lázár Helgát az It depends című szólóelőadása 
közben lájuk viszont. Az év második számában 
a „next generation” már külön rovatot kap, s ha 
attól tartanánk, hogy a növendékek csupán passzív 
tárgyai a diszkusszióknak, némi visszalapozással 
meggyőződhetünk arról, hogy időként aktív részvételre 
is adódik alkalmuk, és nem csupán egyénenként. 
Egy, a berlini Ernst Busch főiskola növendékeivel és 
oktatójukkal folytatott beszélgetés közlése révén 
képet kapunk arról is, egy főiskolai csoport fejében 
mi él – egyebek mellett a hanghasználat funkciójáról, 
lehetőségeiről. Ugyanakkor a stuttgarti képzés részt-
vevői sem maradnak figyelmen kívül. Sascha Krieger 
két hallgatói (a digitalitásra épülő) projektet elemző 
cikkében a Walden – Live from the Woods mellett 
a Kein Sextett-ről is beszámol. 
A berlini Schaubude produkciós helyszín vezetőjeként 
s a Theater der Dinge fesztivál szervezőjeként (melynek 
mottója 2019-ben így hangzott: „Jobb a digitális”]), 
szintén Sandweg rajzol körképet a koronavírus idején 
bevezetett korlátozások miatt jobb híján többnyire 
már az online térben megrendezett nemzetközi szín-
házi fesztiválokról is Szomj címmel. A 2020-as szá-
mokban azonban fellelhetőek még a világjárvány 
előtti fesztiválélmények is, például a stuttgarti imagi-
nale-ra emlékezve, amelynek keretei között tizenkét 
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országból mintegy negyven előadást sikerült még 
a pandémia előtt bemutatni az év első hónapjaiban. 
Vagy a Tizedik Szlovén Bábszínházi Biennáléról, amely-
ről pedig Anke Meyer tudósít, és voltaképpen felvezeti 
a Maribor Puppet Theatre Somewhere else című kré-
tarajzos produkciójának Tin Grabnar általi kiemelését. 
A pandémia az év végére érthető módon domináns, 
a „politika” rovatot egészen kitöltő témává kerekedik 
a súlyos tartalmakkal megtöltött double sűrű hasáb-
jain is. Azon túl, hogy a Németországban tevékeny-
kedő alkotók (nevezetesen Stephan Wunsch, Ute 
Kahmann, Anne-Kathrin Klatt) mesélnek egymással 
beszélgetve a túlélésről, összesen négy kontinensről 
begyűjtött, és igazi sokszínűséget mutató művészi 
állásfoglalásokat olvashatunk – a „doomed by hope” 
címszó alatt megszólal Yael Rasoole, Izraelből, Javier 
Swedzky Argentínából, a Papermoon Puppet Theater 

képviseletében Maria Tri Sulistyani Indonéziából, 
Marielise Aas Libanonból, Mark Down az angol 
Blind Summit Theater tagjai közül és Andrico Goosen 
Dél-Afrikából. Meglehet, éppen a világjárvány okán 
a digitalitás és színház napjainkban mind gyorsabb 
(és ezzel együtt nehezebben is követhető) fejlő-
désben lévő viszonya is előtérbe kerül. Tom Mustorph 
az új formákat veszi sorra Kevert valóságok, míg 
Christina Röfer az egyes, általa kiemelésre érde-
mesnek tartott stratégiákat Plurális állapotok címen; 
Franziska Reif pedig a The Temple című installáció 
az apparátussal folytatott dialógusát elemzi a lipcsei 
Westflügelből – ezzel mintegy előrevetítve mindazokat 
a ma még csaknem felfoghatatlan következmé-
nyekkel járó változásokat, amelyekkel hamarosan, 
s talán mindenekelőtt a fiatalabb nemzedék szem-
besülni kénytelen.

In 2020, a year when the pandemic shook humanity on a global scale, the creators of the German 
magazine for puppetry were also preoccupied with anxiety in a world that is changing at an 
unpredictable pace and leading into a future of looming uncertainty. The “theme” column in the 
first issue of the year explores issues of gender by tracing the history of women's presence in 
puppet theatre over a full century. The second half of double consists of reports on recent events. 
In last year's second issue, Meike Wagner wrote an introduction emphasizing the importance of 
transitions. By the end of the year, the pandemic had also become a dominant theme in the 
pages of double. In addition to artists working in Germany, we read statements on survival from 
artists on four continents.   
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