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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
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 Valóban olyan előadásokat igyekszünk
létrehozni, amelyek elütnek a professzionális
szín-ház szemléletétől. A professzionális
színházban dolgozók a színház falain belül
gondolkodnak, én pedig a világban járva-kelve
egy szélesebb horizontot szemlélek. A
világmegváltás, a világ meg-változtatásának
szándéka - amely nagyon sok professzionális
színházban munkál - tőlem teljesen idegen. Bár
nagyon komolyan veszem a munkát, az
előadásnak nem kell komolynak lennie, hiszen a
humor és a játék nagyon fontos eleme a
színháznak.
 Németországban milyen fogalmat hasz-

nálnak az ilyenfajta színházcsinálási gyakorlat-
ra?
 Olyan ellentét nincs a professzionális és

a nem hivatásos színházak között, mint
amilyenről Magyarországon hallottam. Egyrészt
működnek államilag erősen szubvencionált vagy
a város által fenntartott hivatásos színházak,
másrészt léteznek úgynevezett szabad
professzionális színházak, mint amilyen ami
társulatunk is, ahol a tagok elsősorban
művészetből szeretnének megélni. (Az alternatív
színház elnevezés nálunk nem létezik.)
Harmadrészt vannak az amatőr színházak is
(bár ezt az elnevezést nem szívesen használják),
ahol a tagoknak „civil" foglalkozásuk van, tehát
nem a művészetből akarnak meg-élni.

Az a véleményem, hogy ha valaki oppozíció-
ból vagy alternatíva felmutatásának szándéká-
val akar színházat csinálni, akkor viszonylag
könnyű dolga van. Az olyan színházak, mint ami-
lyen a miénk is, amelyek ilyen célokat nem tűz-
nek ki, egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Egy
ilyen korszakban, amelyben mérhetetlen infor-
mációmennyiség zúdul a közönségre, nagyon
nehéz olyan témát találni, amelyről csak a szín-
ház eszközeivel lehet beszélni, és amely a nézők
számára is érdekes. A kelet-berlini színházak
például, amelyek mindeddig politikai alapállás-
ból működtek, most azzal küszködnek, hogy
megtalálják a helyüket, feladatukat. Az útkere-
sés jellemző azokra a színházakra is, amelyek
nem oppozícióból működnek, hanem
egyszerűen csak azt a közeget próbálják
leképezni, amely körülveszi őket.

Olyan időszakot élünk - nemcsak Keleten,
hanem Nyugaton is -, amikor a színjátszás szí-
vesen bújik az esztétizálás álarca mögé. A szín-
játszás válsága leginkább azzal függ össze,
hogy a bennünket körülvevő realitást, nem lehet
realista eszközökkel visszaadni. Ezért kell új for-
mákat, letisztult eszközöket találni. Nem látok rá
esélyt, hogy a nyelv önmagában képes legyen ki-
fejezni azokat az érzéseket, gondolatokat, ame-
lyeket a színháznak most közvetíteni kellene. A
nyelv ugyanis fogalmakban gondolkodik, és

Kovács István a Térszínház Arisztophanész-
előadásában (Nyúlászi András felvétele)

ezek kiüresedtek, nem lehet velük mondani
sem-mit. Ezért kerül a színjátszásban előtérbe a
mozgás, a vizualitás, a látvány.
 Milyen benyomásokat szereztél Kazinc-

barcikán?
 Amikor először jártunk itt, egyedül mi

kép-viseltük azt a fajta színházi szemléletet,
amelyről beszéltem. Azóta jelentős fejlődést
tapasztalok,

a magyar társulatok is elmozdultak ebbe az
irányba. A mostani fesztiválon már a legtöbb
előadás a látványra, a vizuális elemre helyezte
a hangsúlyt, és kevésbé a dialógusokra. A szö-
vegközpontúság, az egységes lefutású történet
elmesélése szinte teljesen hiányzott a találko-
zóról. A mostani produkciók a táncszínház, a
mozgásszínház, a performance felé mozdultak
el. De nem mindegyik előadás győzött meg ar-
ról, hogy a társulatok már teljes egészében bir-
tokolják ezt a formát. Több gyenge produkciót is
láttam.
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Szólhatna A Béke rólunk is: egy háborúk szaggatta

világ istenei ellen ágálókról, a pusztulás által

körülölelt szigeten nyugalmat, jólétet kajtatókról.

Mégis mintha Arisztophanész (Arany János

fordításában is) más nyelven beszélne, mint mi.

Úgy tetszik. A színjátszás inai eszközkészletével

szinte lehetet-len megközeliteni a görög

komédiaszerző színpadi világát. A profanizált

szertartásokból es napi érdekességű viccekből,

kiszólásokból álló
színdarabokból mintha egyaránt kikopna a gesztus

és a humor. Nagy feladatot vállaI

tehát maciara az. aki mégsem színi történelemként.

hanem eleven színházként közelít

Arisztophanészhez.

Ezt a lehetetlent kísérli meg a Térszínház. Bucz

Hunor rendezése - mivel az eredeti

rekonstruálhatatlan - sajátos színházi nyelvet kreál,

melyben stilizáció és játékosság keveredik. A

darabból kikopott humort a színpadi szellemesség

igyekszik pótolni. A legszellemesebbek és

legelevenebbek az előadásban a maszkok.

Sokszor valóban karaktert

árszegi Tibor (1959) egyetemistaként került
özelebbi kapcsolatba a színházzal a Szegedi
gyetemi Színpad társulatában. Gimnáziumi

anárként Törökszentmiklóson szervezett
soportot. Az ártatlan vállalkozást azonban
éhány próba után betiltotta az iskolaigazga-

ó. Jelenleg Jászberényben él, a Tanítóképző
őiskolán tanít irodalmat. Főiskolásokból
zervezte a Pont Színházat. Első előadásukat
oszorkányszombat címmel mutatták be.

Hogyan jött létre a csoportotok?
- Legalább három évig tartott, míg végre rá-

zántam magam, hogy társulat kialakítását kez-
eményezzem. Jászberénybe költöztem, tájé-
ozódnom kellett, ki kellett hevernem korábbi
salódásokat. Aztán nagyon óvatosan szóltam
éhány főiskolásnak, javasoltam nekik a közös
unkát. Evidens volt ugyanis számomra, hogy

elük fogok dolgozni, hiszen úgy vélem, csak
zokkal lehet igazán színházat csinálni, akikkel
alamilyen formában együtt is él az ember.
Korábban már készítettem akciókat, perfor-
ance-okat. Ezek is - mostani előadásunkhoz

asonlóan - a testre mint alapanyagra épültek.
zonban mindig úgy éreztem, hogy ezekben sok
indent nem tudok megoldani, más problémá-

at pedig egyszerűen megkerültem. Teljesen

kölcsönöznek a figuráknak. A maszk miatta színészi

játék súlypontja természetszerűleg a testtártasra es

a gesztusokra helyeződik át. A túlhangsúlyozott

pózokból és groteszk mózgásokból érdekes - de

nem minden részletében megoldott - kommunikáció

születik. Igazán akkor működnek az ötletek, amikor

a színpadon megtörténik az átváltozás Arakor a

színen lévő tárgyak és eszkök hirtelen új funkciót

kapnak. Ilyenpéldául a ganajtúró bogár

megjelenítése (az etetésére szolgáló teknőből

alakul ki a háta, a kerítés deszkáiból a szárnyai)

vagy a kő elgörgetésének színpadi megoldása.

(Sajnos az előadás jóval hosszabb, mint amennyi

színpadi ötlet van benne.)

Értjük a rendezői szándékot, mégsem hal a

felismerés (a magunkra ismerés) erejével az ötlet: a

Beke csak láthatatlanul jelenik meg, a Szürettel

kötött esküvő is légiessé omlik: az üresen mosolygó

álarc alatt csak üres fátyol van. Erre a testetlen

örömünnepre kimerevedő kép zárja az előadást

ösztönösen és technika nélkül csináltam min-
dent. Nem jöttem rá például arra, hogyan lehet
könnyen, szinte izommunka nélkül felemelni a
másik embert. Akkor még nem tudtam, hogy ha
így teszek, a mozdulat jelentéstartalma is bő-
vebb lesz. Szüntelenül azt éreztem, hogy valahol
a közelben kell lennie annak, amit keresek, még-
sem találom. Mintha jó helyen járnék, de még-
sem tudok továbblépni. Úgy gondolkodtam, kon-
centráltabb és kitartóbb munkával, mint amilyet a
színházi műhelymunka követel, talán fölfedez-
hetek valami mást.

Közben Kremsben láttam a Jel Színház Co-
média Tempio-előadását, és beszélgettem a
társulat vezetőjével, Nagy Józseffel. (Ez az inter-
jú megjelent a Fordulatok című kötetben.) Olyan
gondolatokat sikerült ekkor megfogalmazni -
egyetlen óra alatt -, amelyekkel korábban éve-
kig vesződtem.

A következő lépésként eljött hozzánk a Jel
Színház egyik színésze, Sárvári József - akivel
annak idején együtt játszottam Szegeden -,
hogy technikai kurzust tartson nekünk. Hallatlan
türelemmel tanította végig a nyolc napot, majd a
technikailag legtehetségesebbnek bizonyult fiú
vezetésével ősztől folytattuk a munkát. Úgy
éreztük, most már eljutottunk egy olyan fázishoz,
amikor meg kell mutatni másoknak is, hogy mi-

lyenekké váltunk. A Boszorkányszombat „isko-
ladarab". A megtanult formai elemeket egy dra-
maturgiai szálra fűztük fel, így jött létre az elő-
adás. Nem tekintjük többnek, minta legelső állo-
másnak. Összhatásában azonban autentikus
színházi előadásként kell működnie, azaz
ugyanazt kell rajta számon kérni, mint bármelyik
előadáson. Csakis ránk tartozik, hogy milyen utat
járunk végig, és hogy ezen most éppen hol tar-
tunk. Ez nem érdekli a nézőt, és nem lehet ment-
ség az előadás hibáira.
 Előadásotok nagy sikert aratott

Kazincbarcikán. Egyesek viszont azt mondták
róla, hogy közelebb álla mutatványhoz, minta
valódi szín-házhoz.
 Igen, mert vannak - főleg a színészi

munkaterén - mesterségbeli hiányosságaink.
Az első évet a test alapú technikai
felkészülésnek szenteltük. Ha úgy tetszik,
ennek a vizsgaelőadását készítettük el. Tudjuk,
hogy a technika csak eszköz, és nem cél, amit
be kell mutatni. Csakhogy nem tudunk mindent
egy év alatt, pláne amatőr körülmények között,
megtanulni. A technikai képzés egyrészt a
színpadi nyelv meg-alapozásához szükséges;
másrészt a tréningek valójában arra kínálnak
alkalmat, hogy a gyakorlatok segítségével a
színészi létezéshez próbáljunk lehetséges
kezdőlépéseket találni. Hogy keressük,
kutassuk természetes létünket, hogy felfedezzük
magunkban a létezés legősibb, legmélyebb
rétegeit. Hogy elérkezzünk ahhoz a ponthoz,
amely minden létező számára közös. Hogy
megtaláljuk a természetes lényt magunkban.
Az ezt célzó gyakorlatok valójában az emberi
létezés gyakorlatai. A színészi jelenlét más út,
más munka. Az ennek kimunkálására irányuló
kurzust idén augusztusban tartjuk.
 Te most nem a megszokott értelemben

használod a „színész" szót.
 Valóban nem. Személyes tapasztalatok

alapján tudom - amikor Szegeden játszottam,
ezt vettem észre magamon -, hogy színészként
valahogy másként tekintek a világra. Azt gondo-
lom, hogy mindenütt, ahol léteznek még termé-
szetes emberi minőségek, mindenkiben benne
rejlik a „színész"-létnek, ennek a másfajta szem-
léletnek a lehetősége; csak elő kell hívni. Kicsit
eltúlozva azt is mondhatnám, hogy mindenki te-
hetséges. A művészet ugyanis alapvető, tehát
eredeti természetében nem különbözik az élet
más dolgaitól. Ma mára valláson kívül talán csak
a művészet őrzi a hajdani egységet, amit nem
érint ember és természet meghasadtsága. A
művészet a természettel alkotott egység állapo-
ta. A természetes létezés egyúttal művészi lét is.
Vagyis úgy vélem, értelmetlen a kettő megkülön-
böztetése, mert a művészet ebben az állapotban
nem különül el a létezés más szfériától. Ma,
ami-kor - éppen e kettéhasadtság miatt -
mesterségesen kell létrehozni a művészetet,
elfeledke-
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