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Az Andaxínház 1990-ben alakult Geltz Péter és
Zsalakovits Anikó vezetésével. (A társulat
nagy része korábban az Artus tagja volt.) Első
előadásuk, A fanatikus zenekar Ernst Jandl
versei alapján készült. A költeményekhez ké-
peket, zenét és mozdulatokat társítottak. Az
előadásban felismerhetők a mozgás- és a
táncszínház elemei, de a felhasznált formákat
széttörve, szétszedve építették be a produkci-
ójukba. Ők maguk gesztusszínháznak neve-
zik ezt a kanonikus formákon túllépő színházi
nyelvet. Második előadásukat Mindig ugyanaz
a... címmel októberben mutatták be.

- Hogyan jellemeznétek törekvéseiteket?
GELTZ PETER Nem akartunk hagyományos
értelemben vett mozgásszínházi előadást létre-
hozni, hiszen szöveg, zene és mozgás komplex
egységében gondolkodunk. Az is gesztusérté-
kűvé válhat, hogy, mondjuk, egy vers milyen ér-
zeteket vált ki az emberből. Nem biztos, hogy ez
mozdulatban vagy táncban nyilvánul meg. Le-
het, hogy csak elvontabb síkon jelentkezik, pél-
dául abban, hogy megszólal egy ének, vagy el-
hangzik egy verssor. Első bemutatónk etűdök
láncolatából, érzetekből létrejött akciók és kon-
taktusok sorozatából áll. Első része versekre
komponált gesztusok és mozdulatok füzére, a
második pedig egyetlen versnek kórusműszerű
előadása. Ascher Tamás értékelésében a sze-
münkre vetette, hogy nincs fejlődés az elő-
adásban. Pedig a produkció kísérleti jellege ép-
pen abban áll, hogy nem úgy építkezik, mint egy
hagyományos értelemben vett színdarab,
amelynek van eleje meg vége, eljut valahonnan
valahová, valami kilátás vagy kilátástalanság
születik meg a végére. Itt nincsenek figurák, nin-
csenek karakterek. Nem is lehet tehát hagyomá-
nyos értelemben vett jellemfejlődésről beszélni.
Szerintünk azonban tartalmi fejlődés érzékelhe-
tő az előadásban. És az is érezhető, hogy van va-
lami jelentése a produkciónak. Értelmezhető
gondolatilag, sőt politikailag is.
 Ez mit jelent?
 Kazincbarcikai fellépésünk után beszél-

tünk egy Boszniából érkezett, mostari illetőségű
férfival. Azt mondta, hogy az előadás
rettenetesen aktuális volt számára. Ha egy
embernek, aki onnan jön, ahol iszonyatos
dolgok történnek, fontos a darabunk, akkor
egyértelmű az időszerűsége. Pedig mi nem erről
akartunk beszélni, és jóval korábban is csináltuk
az előadást. Valószí-

nűleg azonban megéreztük, hogy a világban
benne van a szörnyűségeknek, a háborúnak és
az erőszaknak a lehetősége.

- Milyen feltételek között működnek ma az
alternatív és amatőr színházak?

NÉMETH ISTVÁN Szerintem nincs is amatőr
színház. Ez a fogalom megszűnt létezni. Lehe-
tetlen, hogy valaki értékes előadásokban vegyen
részt úgy, hogy közben mással is foglalkozik. Ez

a fajta színházcsinálás egyszerűen elévült. Így
nem lehet elsajátítani, illetve megfelelő szinten
művelni a ma leginkább érvényesnek tetsző
komplex színházi nyelvet, a szöveget, zenét,
mozgást egyesítő színházi formát. Nincs is iga-
zából igény az amatőr színházra. Arra van igény,
hogy színvonalas műsorok szülessenek, hogy a
csoportok olyanfajta színházi produkciókat hoz-
zanak létre, amelyek mást fejeznek ki - és
másképpen, mint ami az állami színházakban
látható. Az a kérdés, hogy tud-e egy
társulatformában és tartalomban mást nyújtani.
Ha tud, akkor alternatív színházról
beszélhetünk, ha nem tud, akkor antiszínházról
van szó. Szerintem más megfogalmazás nem
létezik.

Jelenet A fanatikus zenekarból (Andaxínház)
(Szathmáry-Király Ádámné felvételei)
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SALAKOVITS ANIKÓ Ezt a darabunkat gya-
orlatilag a saját pénzünkből csináltuk meg. Ké-
őbb azonban elnyertük vele a fővárosi önkor-
ányzat nívódíját. A mostani pályázatunkra vi-

zont újból elutasító választ kaptunk. Újból a
ulláról indulunk. Ez elég furcsa. Az egyik évben
ívódíjjal jutalmaznak, a következő évben meg
emmit nem adnak. Ez kizárja a folyamatos
unka lehetőségét.

Tapasztaltuk már, hogy a kuratóriumi tagok
okszor nem is tudnak rólunk. Többnyire mindig
gyanazok döntenek - azoknak a javára, akiket
ár hét-nyolc éve ismernek. Az új társulatokat

edig meg sem akarják ismerni. Hiába küldjük el
meghívókat, nem jönnek el az előadásainkra.

ÉMETH ISTVÁN Általában olyan emberek
öntenek a kuratóriumokban, akik nem járnak

lyen helyekre. Akkor milyen jogon ítélnek meg
ársulatokat? Szerintem csak úgy születnének
iteles döntések, ha minden évben a pályázatok
lbírálásakor rendeznének egy bemutatósoro-
atot, valamiféle fesztivált - mindegy hogy hol -,
hol minden támogatást igénylő csoport fel-

épne. Ott ülnének a kuratóriumi tagok is - mint
gy zsűri-, végignéznék az összes előadást, és
gy valóságos benyomások, hiteles információk
lapján dönthetnének, hogy kinek adnak pénzt
s kinek nem.

ELTZ PÉTER Tavaly történt meg először,
ogy jelentős mértékben támogatták az alterna-

ív színházakat. Azt ígérték, hogy ez folyamatos-
á válik, hogy jobban odafigyelnek majd a szín-
áznak erre a rétegére is. Ebben bizonyára volt
zakmai megfontolás is, hiszen innen várható
alami új, ami az egész magyar színházi életet
elfrissíthetné. A támogatások kiszámíthatósá-
a, rendszeressége magabiztosabbá tenné a
soportokat. Ha viszont megszakad vagy kiszá-
íthatatlanná válik a támogatás, akkor nagyon

ehéz érdemi munkát végezni, mert pénzek után
ell kajtatni a társulatoknak.

- Van-e fogékony közönsége annak a fajta
zínháznak, amit ti is képviseltek?

ÉMETH ISTVÁN Ha abból indulok ki, hogy
izonyos alternatív és táncszínházi előadások-
ak milyen nagy nézettsége van a Petőfi Csar-
okban, akkor azt mondhatom, hogy van erre

gény. Az már más kérdés, hogy a különböző
nformációhordozók segítségével, a tévén,
ádión, sajtón keresztül (és itt a szakmai lapokra
s gondolok) eljut-e a közönséghez ezeknek az
lő-adásoknak a híre. Ezekről a bemutatókról
zinte sehol sem esik szó. Akkor hogyan
álhatna értékmérővé az, hogy, mondjuk, csak
tven ember jön el az előadásunkra?
SALAKOVITS ANIKÓ Tíz előadás után már
incs közönsége a darabnak. A Lágymányosi
özösségi Házban meg a Szkénében lehet csak

átszani. Elég szűk az a réteg, amelyik érdeklődik
kísérletező színházak iránt. Gyarapszik ugyan,

de nem látványosan. Meg aztán biztosan nem is
olyan izgalmasak ma az ilyen jellegű bemutatók.
Nagyon sokan elmentek külföldre azok közül,
akik jó előadásokat csináltak. Alig maradtunk
né-hányan.
GELTZ PÉTER Ugyanazokat az arcokat látjuk
évek óta. Új társulatok nem nagyon alakulnak. Mi
sem vagyunk újak, mert korábban már más cso-
portokban dolgoztunk. Nincsenek igazán jó

Költészet és mozgás. Ernst Jandl nonszenszhez
közeli versei és főleg a kontakt tánc elemeiből épít-
kező mozgássor. Dzsesszalapú kitűnő zene és
René Magritte szürrealista vízióinak színpadi le-
nyomata. Beskatulyázhatatlan produkció. Nem
egységes. Az első fele Jandl költészetének ihleté-
sére készült szellemes etűdök füzére, a második
az emberiség pusztulását, az ember megalázását
expresszíven bemutató egyetlen hatalmas költe-
mény szavalókórus-szerű előadása. Ami az első
részben a mozgásokat jellemzi, az hatja át a máso-
dikban a szövegmondást: a zeneiség. Ívek, motí-

Rolf Dennemann a gelsenkircheni Theater Fu-
sion vezetője. Színi tanulmányokat folytatott,
rendez, játszik, színdarabokat és kritikákat ír.
A csoport tagjai között vannak képzett színé-
szek és amatőrök is. A társulat magját alkotó
öt-hat ember régóta együtt dolgozik, de a kü-
lönféle produkciókhoz külső embereket is
meghívnak. Működésükhöz különböző városi
intézményektől kapnak támogatást, általában
egy-egy meghatározott előadásra. Ez több-
nyire csak a díszlet és a jelmez finanszírozásá-
ra elegendő. A városban és környékén, vala-
mint külföldi fesztiválokon lépnek fel
rendszeresen. Jelenleg öt előadást tartanak
repertoáron. Rolf most járt negyedszer
Kazincbarcikán.

- Hogyan jellemeznéd a Theater Fusion elő-
adásait, ha olyan embereknek kellene beszél-
ned róluk, akik nem látták azokat?

- Ez szinte lehetetlen feladat. Meg aztán
darabról darabra változik is az előadások
stílusa. Általánosságban azt mondhatom, hogy
engem a hitelesség érdekel. Az irodalmi,
kulturális hagyományok színpadra állításánál
sokkal fontosabb, hogy az a világ jelenjen meg
az előadásokban, amelyet mi magunk is nap
mint nap átélünk. Pél-

kurzusok, nem megfelelő a képzés, nincsen hát
igazán utánpótlás. Egymástól kell mindent el-
lesni, de ez sem igazán működik. Máshol a vi-
lágban már megvalósultak azok az iskolák,
amelyekben félelmetes erők, nemzetközi szin-

ten dolgozók, nagyszerű színházi emberek tö-
mörültek. Reméljük, hogy most tényleg az át-
alakulás korát éljük. Talán ezen a téren is lesz
változás.

vumismétlések, szaggatottság, dinamikaváltás,
ellenpontozottság. Gesztus, látvány. szó, hang
komplexitása. Nincs történet, nincsenek jellemek.
nincs lineáris dramaturgia. Képek és hangulatok
vannak, amelyek sajátos színpadi feszültséget su-
gallnak. S van profi eltökéltség, amely többnyire
profi kidolgozottsággal párosul.

Az Andaxínház tag ja i szám o s csoporttal dol-
goztak már, de így együtt új együttest alkotnak. El-
ső produkciójukkal berobbantak az alternatív szín-
házi világba, gesztusszínházinak nevezett stílusuk
azonban még csak alakulóban van. N. I.

dául a 111. Richárd olyan kulturális, történelmi
közegben játszódik, amelyről nem lehetnek
személyes benyomásaink. Inkább saját
világunk közvetlen tapasztalatait kell
feldolgozni a szín-padon. Az általam készített
előadások saját élményeimet próbálják meg
képi formában vissza-adni. A látványnak
bizonyos gondolatokat kell a nézőben
elindítania. Azonban mindaz, ami a nézőnek
előadás közben eszébe jut, nem feltétlenül
azonos azokkal a gondolatokkal, amelyekből az
előadás készítése közben én kiindultam. Abban
a pillanatban, amikor a kettő egybeesik, ami-kor
a színpadon történteket mindenki ugyanúgy
érti, amikor az előadás mindenki számára érthe-
tővé válik, abbahagyom a színházcsinálást. Hi-
szen ez azt jelenti, hogy amit mondok, azt már
úgyis tudja mindenki. Magyarán: nincs szükség
rá, hogy színpadi előadásokat készítsek. Szerin-
tem ugyanis a színház nem más, mint vélemé-
nyek, nézetek, nézőpontok (vagy éppen víziók)
ütköztetése.

- Három előadásotokat láttam eddig. A fel-
használt köznapi elemek összeillesztését és al-
kalmazását mindegyikben egy teljesen irracio-
nális logika határozta meg. Ez az abszurd humor,
ez a szemtelen játékosság elüt a professzionális
színház szemléletétől.

ROLF DENNEMANN

MOZGÁS, VIZUALITÁS, LÁTVÁNY

A FANATIKUS ZENEKAR


