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Talabot, ez a címe a produkciónak, amellyel

az Odin Színház október elején hazánkban

vendégszerepelt, és így hívták a hajót is,

amelyen Eugenio Barba fiatalon útnak indult.

Társulatával négy évvel ezelőtt már járt

nálunk, akkor is találkoztunk. Emlékszem,

ültünk a Duna-parti lépcsőkön, néztűk a vi-

zet, a hajókat, beszélgettünk.
 Eltelt négy év. Azóta mi változott?

 Semmi. Na, persze, a körülmények vál-

toztak, de az irányt adó, pályát meghatározó

értékrendem ugyanaz maradt. Amiben akkor

hittem, abban hiszek ma is. Amiről azt gondol-

tam, nem szabad megtenni, azt most sem te-

szem meg. Sajátos helyzetben vagyok: azok-

kal dolgozom együtt, akikkel húsz-huszonhat

évvel ezelőtt megteremtettük az Odin Színhá-

zat. Természetesen telik az idő, naponta

szembesülünk a kérdéssel: mi a dolgunk, mi-

ért is csinálunk még mindig színházat, miért

nem hagyjuk abba? De éppen az állandó kér-

désfeltevés éltet bennünket.

 A színház tagjai évek, évtizedek óta

követik önt. De minden elkövetkező nap ma-

gában rejti azt a lehetőséget is, hogy egyesek

elhagyják a színházat.
 Ez is ott van a mindennapi kérdések

között. De így is megyek tovább azon az úton,
amit a magaménak érzek.
 A sokéves összezártság a rutin észrevét-

len kialakulásának veszélyét is magában hor-
dozza .. .
 Bizony ez így van. Mindannyian tudatá-

ban vagyunk a veszélynek, és ezért minden
erőnket arra összpontosítjuk, hogy ismétlése-
ket kizáró, érvényes, élő szituációkat tudjunk
teremteni. Keressük tehát az új, az alkotó erejű
körülményeket, amelyek arra kényszerítenek
bennünket, hogy állandóan ismeretlen energi-
ákat szabadítsunk fel magunkból.
 De már ismerik egymás gondolatait,

szándékait, reakcióit. Az, amit a számunkra
fantasztikusan izgalmas bemutató tréningen,
demonstráción elmondott, társai számára akár
unalmas is lehet.
 Ritkán tartunk ilyen bemutatót. Megpró-

bálok hatni a színészeimre, ők pedig rám. Ha
nem ezt tesszük, megszületik a rutin. Nagyon
sok múlik a kölcsönös ,.csábítás" erején. Ké-

pesek-e ők engem nap mint nap elcsábítani, il-

letve képes vagyok-e erre én? Ezért kulcsszó

számomra a színészi jelenlét...

 Ez a jelenlét - teljes lényünkkel ott lenni,

jelen lenni az adott helyzetben - valószínűleg

nemcsak egy-egy produkcióra érvényes, ha-

nem a nap huszonnégy órájára, életünk teljes-

ségére is. Nos, a bemutató tréning idején felen

volt, vagy csak leemelt egy kazettát a rutin

polcairól?

 Ilyesfajta demonstrációt még soha nem

csináltunk! Rögtönzés volt az egész. Annyit

tudtunk. hogy meg akarjuk mutatni egy szerep

születésének állomásait. Mindig változtatjuk a

formát, éppen azért, hogy igazán jelen lehes-

sünk.

 Ha ez sikerül, akkor a századik elöadás

ugyanolyan friss marad, mint az első. Hogyan,

miért határozzák el, hogy egy produkciót nem

játszanak többé?

Eugenio Barba demonstrál

- Néha egyik napról a másikra elhatároz-

zuk - elhatározom -, hogy kész, vége. Pedig az

előadás még élő, így aztán döntésem kizárólag

intuitív jellegűi. Általában évekig játszunk egy

produkciót, de a figyelem középpontjába egyre

inkább a, készülő, új előadás kerül.

 Az „elmúlt" produkciók nem hagynak űrt

maguk után?
 Dehogynem! Olyan ez, mint amikor a

gyermek felnő, és elindul a maga útján. Nem
tudod visszahozni azt az időt, amikor még kicsi
volt, és melletted élt. Ilyen az élet. Valaki felnő.
és elindul a maga útján. Ezt el kell fogadnod.
Mégis, mi az, amit tehetsz? Újrateremtheted az
életet, mégpedig olyan erővel, mint ahogy
korábban egyszer már megterem-tetted.
 Az Odin előadásai nem a racionalitást,

hanem az intuiciót, az érzést, a titokzatost, a
láthatatlant próbálják előhívni, a nézők viszont a
mindennapok prakticista rutinjával ülnek be a
színházba. Olyan ellentmondás ez, amelyben
akár a legjobb előadás is alulmaradhat.
 Nem hiszem, hogy bármikor is alulmara-

dunk. Igaza van, mi nem vesszük figyelembe
az „idők szavát'', szembeszegülünk a divattal, a
kor meghatározó tendenciáival. Márpedig a
nézőben ennek a kornak a lelke él. De az előa-
dásokon, akarva-akaratlan, tanúk lesznek, és
közvetítik üzenetünket a világ felé. Azok felé,
akik nem látnak bennünket. Furcsa paradoxon
ez: színházat csinálunk azoknak, akik talán
soha nem találkoznak velünk. A színházat
nemcsak az éppen zajló előadás élteti, hanem
a hatás, az emlék is. Nyomot hagyhatunk, s ez a
nyom akkor is létezik, amikor a produkciót már
nem játsszuk, sőt esetleg a létrehozók sem
élnek már. Sztanyiszlavszkijról, Craigről,
Brechtről, Julian Beckről beszélünk, és nem
konkrét előadásokról. De munkájuk emléke él
és hat.
 Az Odin produkciói sokszor évekig tartó

munka eredményei. Egy zárt konstrukción belül
végtelenül pontosan kidolgozott, „tökéletes"

alkotások; a véletlen, az esetlegesség ki-zárt.
Létrejőhet-e igy kapcsolat az aznapi
közönséggel? Egyáltalán: szükség van-e erre a
kapcsolatra?
 Hogyne lenne szükség rá! A színház két

tényezőre épüI: a színészre és a nézőre. Ha
valamelyiket kivesszük, a rendszer működés-
képtelen.

 A kapcsolat létrejötte vagy hiánya befo-

lyásolja-e a színészt?
 A színész olyan, mint a sebész. Arra

koncentrál, hogy a legprecízebben használja a
szikét, és ne sértse meg a testet, amelyet ope-
rál. Őt alig befolyásolja, mi történik körülötte.
Nagyfokú összpontosítással védi az operáció -
a produkció - minőségét.
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Az Odin Teatret Budapesten

 De a színházakban gyakran hallani, hogy
„ma jó vagy rossz közönségünk volt".

 Sokféle nézői reakcióval találkozhatunk.
Van, aki zavarban van, és alig meri nézni, mi
történik, van, akire nagyon erősen hat a játék,
van, aki közömbös marad... Olyan sokféle a
nézői válasz, hogy lehetetlen eldönteni, ki is a
„jó" néző. Egy dolog biztos: a csend az előadás
végén. Minél hosszabb a csend, annál va-
lószínűbb, hogy az előadás nyomot hagyott,
sebet ejtett.

 Tudomásom szerint ön megnézi az Odin
szinte valamennyi előadását. Jár más színhá-
zakba is?

 Természetesen. Ha valami érdekesről
hallok, elmegyek, megnézem. Olyan ez, mint az
olvasás. Nem azért olvasok, hogy művelt
legyek. Ha valami untat, félreteszem. Ugyanez
a helyzet a színházzal is. Ha a kérdések sorát
veti fel bennem, akkor érdekel. Teljesen mind-
egy, milyen fajta színházról van szó. Kérdések-
kel szembesítsen - ezt várom tőle.

 Az idők során csökken vagy nő a kérdé-
sek száma?

 Én úgy látom, hogy az idő egyre több il

lúziót szül, és közben egyre gyűlik körülöttünk
a pernye. De a kihűlt hamu nem válasz. A kér-
dések kérdések maradnak. Az a feladat, hogy
ezekre aktív, cselekvő válaszokat találjunk.
 Ilyen értelemben maguk az előadások a

válaszok.
 Inkább csak kérdések megfogalmazási

módjai.
 Előadásai szembeszegülnek a korszel-

lemmel, nem annak közlekedési szabályai
szerint haladnak. A hétköznapi életben tud így
közlekedni?
 Békés természetű vagyok, nehéz kihozni a

sodromból. Így aztán elközlekedem az út
szélén.
 Az új produkció, a Talabot alaptémája az

az ellentmondás, hogy az ember állandóan
úton van, és mindig hazavágyik. Elindul, hogy
megérkezzék - és azon nyomban újra indulni
kíván. Valamikor a hatvanas években Eugenio
Barba a Talabot nevű hajó fedélzetére lépett és
elhagyta otthonát. Lengyelországban dolgozott
Grotowskival, majd huszonhat évvel ezelőtt
megalapította Dániában az Odin Szín-házat.
 Úton vagyok, de van otthonom: a testem.

Ha megőrzöm az identitásomat, ha megtartom
magamat a saját ösvényemen, ha van egy ér

tékrendem, amelynek alapján igent vagy ne-
met tudok mondani, akkor mindenütt otthon
vagyok - legyen az Latin-Amerika, Dánia vagy
Magyarország. Otthon vagyok, mert őrzöm
magamat, a személyiségemet. És mindenütt
van néhány barátom. Ők az én szellemi
hazám. Lehetnek idősek, fiatalok, „műveltek"
vagy „tudatlanok". Nem földrajzi, hanem szel-
lemi kérdés ez. Új előadásunk ugyanakkor
szembesít a kérdéssel: miért hagyjuk el azt a
helyet, ahol születtünk? A központi szereplő
egy antropológus, aki előbb Indiába, majd Iz-
landba megy dolgozni. De végezhetné ezt a
munkát ott is, ahol felnőtt. Miért megy el? Per-
sze a Talabot, amikor összekapcsolja a sze-
mélyes élettörténetet és a történelem egészét,
más kérdéseket is felvet. Hogyan találjuk meg
saját helyünket ebben a folyamatban? A sokat
hangsúlyozott jelenlét ezt is jelenti: megtalálni a
helyünket. Egyetértek tehát: a jelenlét nem-
csak a „mutatványok" idején érvényes. Érvé-
nyes egész életünkre.
 Ez a hely Eugenio Barba számára az

Odin Színház.
 Így van. És remélem, hogy még további

huszonhat éven át jelen tudunk lenni a világ-
ban. És jelen lehet köztünk a néző is, aki az
előadásról energiával feltöltődve távozik majd.


