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két páros áll szemben: a két ördög, valamint a
Kisfiú és a Kutya. Az ördög esetében nyilvánvaló
a duális princípium: a fekete ördög testesíti meg
a Bűnt és a Gonoszt, míg a vörös ördög elmés
tréfacsináló, afféle krampusz; természetes,
hogy az ő jelenlétét érezzük erősebbnek és az ő
szerepét hálásabbnak. A Kutya és a Kisfiú in-
kább kiegészítik egymást: két félbemaradt,
csonka lény egymásrautaltságát játsszák el. Vé-
gül vannak egyedüli figurák is, éppen három (há-
romszoros magány): a „falusi asszonyság", a
Tengerentúli Férfi és Vipera úr; ez utóbbi két
szereplő felbukkanása cselekményszinten
éppoly indokolatlan, amilyen nehezen
magyarázható Stein darabjának egész
bonyolódása - viszont a színpad erőterében e
két férfialak nélkül nyilvánvalóan felborulna a
megszólalások egyensúlya.

Ennek az egyensúlynak megteremtése és fo-
lyamatos fenntartása, talán ez Wilson legna-
gyobb erőssége; én ezt legalábbis többnek ér-
zem a legkiválóbb ötleteknél, sőt a látvány és a
gesztusok iránti csakugyan páratlan fogékony-
ságnál is. Ezért e hatássorozatra építő előadást
nemcsak hatásosnak, hanem nagyhatásúnak is
tartom, függetlenül attól, hogy (mint egy igen
okos ember mondta a színház előterében) a

Doctor Faustus csupán ujjgyakorlatnak számít
Wilson rendezői életművében, nem is említhető
együtt a legendássá vált nagy rendezésekkel. Én
ezt nem tudom megítélni, a szóban forgó rende-

zéseket - A süketnéma pillantásától a Hamlet-

masináig és az Orlandóig - nem láttam. Viszont
meg tudom ítélni a Faustus-előadás helyi érté-
két, akár a vendégjáték helyére, akár a színpad-
ra mint színhelyre gondolunk.

Van az előadásnak egy kevéssé feltűnő, még-
is különlegesen sűrített pillanata. A három szí-
nésznő felkeresi az egyik (a legfőbb) Faustust, li-
basorban állnak a háttér előtt, és előadják há-
romfelé osztott mondókájukat. A leghátsó szí-
nésznő az előtte álló társnője kontyába beszélt
bele, mint valami testhezálló mikrofonba (és a
közönség nevetett). De ha csak egy pillanatig is
komolyan vesszük, hogy a három nőalak egy és
ugyanazon személy, akkor ez a punktuális ötlet
messze túlmutat önmagán: talán azt van hivatva
kifejezni, hogy a személyiség három arca közül
az egyik, az utolsó mindig önmagába beszél be-
le. (Csak emlékeztetőül: a régiek Hekatét, az éj-
szaka és a halál istennőjét ábrázolták háromfelé
forduló hármasszoborként; aligha feledhetjük,

Ott ült középen. Valahol a tizedik sor tájé-kán.
Végignézte az előadást, aztán még a taps
előtt, a sötétben kisietett. Bob Wilson. Magas,
mosolygós amerikai. Texasi. Egy ideje már
Európában él, legalábbis itt dolgozik. És
mindig dolgozik. Délelőtt még Münchenben
próbált. Aztán átrepült Pestre, a körút-ra, a
Madáchba. Ott mostanában csodákat lehet látni.
Emlékszünk még a Gaudeamusra? Most meg a
berlini Hebbel Theater.

hogy a Doctor Faustus, minden bohóciassága

ellenére, mégiscsak egy mítosz rekonstrukció-

ja.) Ezért aztán: lehetséges, hogy a Doctor

Faustus minden pillanata külön-külön ki van

számítva, hogy nemcsak a hibátlanul működő

világítást vezérli számítógépes program, hanem

a hibátlanul működő színészek is oly szigorral

vannak idomítva, hogy az már programozással ér

fel (különben ez nem így van: a színészek azt

mesélték, és nincs okom kételkedni benne,

hogy a próbák jó hangulatúak és oldottak

voltak), mindez lehetséges - az előadás

lényeges pillanatai azonban olyan

mélységekbe világítanak, ahol nincs ér-

vényben semmiféle kiszámítottság.

Végezetül nem hallgathatok el egy szubjektív

megjegyzést. Alkatom és neveltetésem követ-

keztében mindenfajta zenei kompozíció (ha

csakugyan zeneként, nem pedig zörejként szólal

meg) érzelmileg kiszolgáltatottá tesz, vagyis le-

verő hatással van rám. Ezzel szemben az iko-

nografikus vagy nyelvi természetű lelemények

felismerése, majd a belőlük összeálló paradigma

értelmezése örömmel tölt el. Amivel csak azt

akarom mondani, hogy messziről, bal szemmel

nézve az előadást, szinte leküzdhetetlen bánat

és keserűség fogott el, jobb szemmel nézve,

közelről viszont kitűnően mulattam.

Gertrude Stein: Doctor Faustus Lights the Lights (a
berlini Hebbel Theater vendégjátéka a Madách Szín-
házban)

Zene: Hans Peter Kuhn. Világítás: Heinrich Brunke és

Andreas Fuchs. Jelmez: Hans Thiemann. Rendező és

díszlettervező: Robert Wilson.

Szereplők: Thilo Mandel, Christian Ebert, Thomas

Lehmann, Heiko Senst, Florian Fitz, Katrin Heller,

Wiebke Kayser, Gabriele Völsch, Christian Schmidt,

Anna Boettcher, Martin Vogel, Moritz Sonstmann.

A tapsnak, az ünnepnek már vége, a büfében
minden kész a banketthez, pezsgőspoharak, ka-
viár stb. Ide várja a magyar színház színe-java
Őt, a Rendezőt. De őt még eldugták egy titkos
szobába, ott „rendel", fogadja a szavára éhes in-
terjúvolókat. Idejében intézkedtem, egyes sor-
számot és a többieknél több időt kapok.

Beléphetek, a tévések még itt vannak, de már
szedelőzködnek - lámpák, zsinórok, kamera,
miegymás -, húznak el. Aztán másnap a Hír-

Jelenet a Doctor Faustusból
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adóban lesz egy db mondat, nem emlékszem
pontosan, talán: „Jó, ha van ilyen színház is."
Mindezt ő mondja. Különben igaza van, tényleg
jó. Vagy ahogy fentebb utaltam rá, maga a cso-
da.

Robert Wilson már az általam átnyújtott
SZÍNHÁZat lapozgatja. Mintha érdeklődéssel...
Be-karikázza a nevemet. Kicsit kínos az egész.
De akkor is. Pilinszky meg minden,
mondhatnám magamnak. Én inkább a Death,
Destruction & Detroitra gondolok, amit valaha
volt szerencsém látnia Schaubühnén. Azóta
tudom, hogy ez a pasas fantasztikus, az egyik
legnagyobb. Legalábbis számomra. Közben
mindenféléket hoznak: üdítőt, bontót, poharat,
hamutartót. Robert Wilson mindegyiket külön
udvariasan meg-köszöni.

- Minta Kutya a darabban: „Thank you. Thank
you. Thank you..."

 Tényleg! De hát muszáj megköszönni a
dolgokat. Különben is vendég vagyok egy idegen
országban, idegen helyen. Igyekszem.

 Nem hiszem, hogy nagyon kell
igyekeznie, nyilván rengetegszer volt hasonló
helyzetben, millió interjút adott. Gyors kérdés,
gyors válasz. Előregyártott válasz, kapásból
előhúzható vala-melyik fiókból.

 Hát igen. De azért sose lehet tudni.
Meglátjuk.

 Az előadásai is előregyártottak? Úgy ér-
tem, készen vannak már a fejében, tudja, látja
őket, amikor elkezdi a próbákat?

 Nem, általában nem. Jelen esetben meg-
kértek arra, hogy tanítsak egy osztályt a Berlin
keleti részében működő Ernst Busch művészeti
főiskolán. Úgy gondoltam, rendezek velük egy
darabot, és közben foglalkozhatunk mindenféle
kérdéssel: a világítással, a jelmezzel, a színé-
szettel, a díszlettel.

 Visszatérve a kérdésemhez: mit „tud"
már, amikor az első próbára belép?

 Néha semmit. Itt annyit tudtam, hogy
érdemes lenne a Faust-problémával foglalkozni,
hiszen az minden diák számára ismerős. En
azonban Gertrude Stein változatát választottam,
mégpedig angol nyelven. Ők ezt a változatot
nem ismerték, angolul pedig nem tudtak.

 Pedig ezt a művet talán nem is lehet
lefordítani.

 Szerintem sem. Stein zeneművet kompo-
nált szavakból. Őszintén szólva fogalmam sem
volt arról, hogyan is kellene hozzákezdeni. Két
héten át csak terveket készíttettem velük, ho-
gyan képzelik el a teret, a ruhákat. Ezeket meg-
néztük, megbeszéltük, és lassan kialakult az el-
képzelésünk a látványról. Nekem legelőször arra
van szükségem, hogy lássam a teret. Ha ez meg-
van, akkor már tudok azon gondolkodni, mi is tör

ténjék ebben a térben. Stein szövege szabad
kezet ad, sokféleképpen feldolgozható. Én
valami-féle balettet képzeltem. A rajzok, a
tervek elkészítése után következett tehát a
munka a színészekkel, és ebben a munkában
döntő szerepel

kapott a mozgás. Hol én mutattam be valamit,
„demonstráltam", hol az ő improvizációikra ha-
gyatkoztam.

- A színészi munkát említi, mégpedig a mes-
terséget tanuló diákokkal kapcsolatban. Eszem-
be jutnak viszont korábbi produkciói, melyekben
színészi gyakorlattal egyáltalán nem rendelkező
személyek kaptak meghatározó szerepet. Gon-

Robert Wilson
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dolok itt például Raymond Andrewsra, a süket-
néma fiúra, akit A süket pillantásából ismerhe-
tünk, vagy egyik kedvenc színészére, az autista
Christopher Knowlesra, aki később Parsifalt is
eljátszotta. Ki háta színész - és ki nem az?
 Úgy gondolom, hogy a színház forma,

amely elvileg bárki megszólalását lehetővé teszi.
Azén produkcióimban sokszor játszik együtt az,
aki előzőleg soha nem lépett színpadra, vagyis
semmiféle színészi gyakorlata nincs, és az, aki
tökéletesen felkészült „profi". Most éppen a
müncheni Kamaraszínházban próbálok, ott is
hasonló a helyzet. Szeretem látni, amikor érzé-
keny, noha különböző felkészültségű személyi-
ségek találkoznak a színpadon.
 A színészi képesség érzékenység dolga

tehát?
 Nem egészen erről van szó. Számomra

az a fontos, hogy a személy önmaga legyen.
Jól meglegyen a bőrében. Álljon a lábán. Az
ilyen ember tudja megszólítani a közönséget.
Ebben az értelemben másodlagos, hogy az
illető képzett színész-e vagy „csak" valaki az
utcáról. Ha én találok valakit az utcán, akit be
tudok építeni az előadás egészébe,
összefüggésrendszeré-be, mégpedig úgy, hogy
ott, abban a helyzetben otthonosan mozogjon,
akkor ezzel megtaláltam a legmegfelelőbb
megoldást. Ez pedig nem diploma kérdése.

- Talán azért is megfelelő az ilyen személy,
mert könnyebben elfogadja a Wilson-rendezé-
seknél oly nyilvánvaló tényt: a színész csak egy
elem az előadásegészen belül.
 Ez nem azén rendezéseim sajátossága.

Ez a színház sajátossága. A színház így is, úgy
is

közös munka, együttműködés. Ebbe beletartozik
a fényeket szabályozó technikustól a zenekari
árokban üldögélő zenészig mindenki. Kétségte-
len, hogy az én munkáim szándékom szerint
rendkívül összetettek, és hogy csak a
legegyszerűbb példát mondjam: a hang és a
látvány koránt-sem egymás illusztrálására,
dekorálására szolgál. „Meg akarlak ölni ! " - ez a
mondat millió változatban elhangozhat, attól
függően, hogy közben mit látunk a színpadon. Ez
ugyan közhely, mégis azt tapasztalom, hogy a
hagyományos színház-ban minden - fény,
díszlet, jelmez - a szöveget „szolgálja". Ez a
Nyugati Színház nagy korlátja: a színházra mint
irodalomra gondolunk, a színház egyenlő a
szöveggel. Pedig amit látunk, az lehet teljesen
független is attól, amit hallunk. Minden elemnek
megvan a maga saját ritmusa, önálló, sajátos
felépítése. Ilyen értelemben nálam a fénysugár
is szereplő, adott esetben akár főszereplő. A
szövegnek is látvánnyá kell válnia. Néhány évvel
ezelőtt a Bali-szigeteken jártam, és láttam ott
egy tizenhárom éves lányt, aki háromszázhetven-
öt-féle módon tudta mozgatni a szemeit. Mint va-
lami szemkoreográfia. Megtanulta. Nemzedékről
nemzedékre hagyományozódott át ez a tudás.
Nos, az ottani színháznak nincs sok köze az úgy-
nevezett irodalomhoz. Ez az, amit mi nem tudunk,
sem itt, Európában, sem otthon, az Egyesült Álla-
mokban.

Nálam mindig a látvány a kiindulópont. Ezért
először rengeteg vázlatot készítek a térről, mint
egy építész. Aztán majd ebbe a térbe
belehelyezem az élő embert. De amíg nincs tér,
addig hogyan születhetne meg az élet?

- A rendezők többségénél, szinte mindenki-
nél a szöveg a kiindulópont. A szöveg maga az
ötlet. Önnél mi előzi meg a rajzokat, mi az, amiből
az első vázlat megszületik?

 Bármi lehet. Valójában nem tudok a kér-
désre válaszolni, mert nem tudok - nem tudunk
- semmit az alkotás folyamatáról. Ez titok. Ho-
gyan születik az ötlet? Nem tudom. Vegyünk egy
családot öt gyerekkel. Az öt közül az egyik érzé-
keny és kreatív, a másik négy nem az. Miért?
Azonos szülők, azonos környezet, azonos isko-
la... Akkor miért csak azaz egy?! Nem tudjuk. Az
ötlet, az úgynevezett ihlet miből születik: olvasok
egy könyvet, vagy csak úgy kinézek az abla-
kon...
 Néhány évvel ezelőtt láttam egy előadását,

és utána e/képzeltem ezt a varázslatos világot
teremtő Robert Wilsont, a művészt. Aztán
megláttam a fotó ját, rajta egy mosolygós,
csendes átlagamerikai. Olvastam a texasi
kisvárosról, ahol felnőtt: békés, konzervatív,
álmos hely. Átlag. Akkor hogy van ez?
 Hisz' ha tudnám! Olyan családban nőttem

fel, amelyik nem ismeri sem a színházat, sem a
képzőművészetet, úgymond, nem művelt. Ott
van például a nővérem. Nem érdekli a színház,
talán életében nem volt színházban. Erre vagy
arra a sorsra születni kell. Aztán, ha kiderül, mivel
születtünk, azt továbbfejleszthetjük, és találha-
tunk másokat, akik segítenek ebben a fejlődés-
ben.
 Ha kiderül!
 Hát igen. Bámulsz egy gyereket, ahogy raj-

zol, és meglátod benne a lehetőséget. Nem min-
denkit bámulnak persze. Ott elvész ez a lehető-
ség.
 Vagyis valószínűleg sok-sok kicsi Bob Wil-

son rajzolgat most valahol, csak éppen őket nem
veszi észre senki.
 Ez velem is sokáig így volt. Nagyon gyen-

ge tanuló voltam. Rossz volt a helyesírásom,
nem tudtam még összeadni sem, egyszóval po-
csékul teljesítettem minden hagyományos,
„akadémikus" tantárgyból. Én voltam az utolsó
az osztályban. Nem volt egyetlen tanár sem, aki
bármilyen irányba tereit, bátorított volna. Aztán
egyszer csak csináltam egy előadást, az elke-
rült Párizsba, és a franciák felfedeztek. De elő-
zőleg soha eszembe nem jutott, hogy én valaha
is színházat fogok csinálni. Fogalmam sem volt,
mihez kezdjek, hiszen minden területen gyen-
gén teljesítettem. Viszont mindig keményen
dolgoztam. Martha Graham, a híres amerikai
koreográfus, aki nemrég, kilencvenhat éves ko-
rában meghalt, azt vallotta: gyakorlat által tanu-
lunk. Fiatal koromban találkoztam vele. „Mr.
Wilson, mihez akar kezdeni?" - kérdezte. Ez
még jóval azelőtt volt, hogy elkezdtem foglal-
kozni a színházzal. „Ha elég hosszú ideig és
elég keményen dolgozik, rá fog bukkanni vala-
mire" - mondta. És így lett.
 Végül mégiscsak szerencsés volt, hiszen

idejében kiderült az irány, és „rábukkant valami-
re", a színházra. Én negyvenhárom éves elmúl-

Wilson a próbán
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tam, és még mindig nem tudom az irányt. Lehet,
hogy nem dolgozom elég keményen.

 Ez a dolog mindenkinél különböző.
Vegyük például az építészeket: negyvenhárom
évesen még sehol nem tartanak, jóval később
kezdődik el az úgynevezett alkotói korszakuk.
Vagy ott volt az amerikai festő, Arshile Gorky.
Éveken át Picasso modorában festett. Semmi
különös. Aztán élete végén, amikor már nagyon
idős volt, elszakadt Picassótól, és fantasztikus
képeket festett. Szóval van remény.

 Köszönöm. Térjünk vissza Bob
Wilsonhoz, pontosabban az előadásokhoz.
Gyakran álmodom, de ezeket az álmokat
reggelre többnyire el-felejtem. Az ön előadásait
látva az az érzésem, hogy ön nem felejti el az
álmait.

 Ez változó. Volt egy időszak az
életemben, amikor megpróbáltam őket leírni. Az
éjszaka kellős közepén megpróbáltam
felébredni, hogy azonnal rögzíthessem őket.
Mostanában nincs szükségem erre. Ugyanis
számomra valójában a munka az álom ideje.
Rendezés közben álmodom. Elkészítem a
rajzokat, az építész pontosságával felvázolt
kereteket. Aztán teljesen intuitív módon
folytatom. Megint csak Martha Graham jut
eszembe: „A test nem hazudik. A testben
bízhatunk." Sokszor, amikor nem tudom, hogyan
lépjünk tovább, lehunyom a szemem, és meg-
kérdem magamtól: „Bob, mit érzel, mi lenne a
helyes?" Az érzéseimre, a sokszor megmagya-
rázhatatlan érzéseimre hallgatok, azok nem
csapnak be.

 A test nem hazudik - vagyis az intuíciót
követő alkotási folyamatra nem kérdezhetek rá:
miért? Miért így és nem másként?

 A kérdést fel lehet tenni, válaszok is
akad-n a k - bár nem igazán szeretem, amikor
egy mű-vész meg akarja válaszolnia miérteket.
Gyakran

Jelenet Gertrude Stein darabjából

ő maga sem tudja, mit miért tesz. Egyébként is,
teljes egészében soha nem fogjuk fel, mit is cse-
lekszünk. Shakespeare sem fogta fel, mit ír. Ah-
hoz túl összetettek, kozmikusak a darabjai. Ha
én rajzolok, nem értem teljes egészében, mi is
születik a képen. Szerethetem azt, vagy szeret-
hetem bizonyos részleteit. Ennyi. Az ember soha
nem tanul meg tökéletesen semmit. Ha valaki el-
kezd Mozartot játszani, játszhatja élete végéig,
soha nincs készen. Gyermekként kezdjük a ta-
nulást, és soha nem érünk a végére.
 Erről eszembe jut sokat idézett kedvenc

mondása: „A fát csak azután lehet pontosan le-
mérni, miután kivágták. " Vagyis a rendezés azaz
időszak, amikor még nő a fa. „Le lehet-e mérni",
miután elkészült az előadás, megvolt a bemuta-
tó?
 Nem hiszem. A színház tovább él az emlé-

kezetben. Ma délelőtt befejeztem Münchenben
az utolsó jelenetet - és rádöbbentem, most va-
gyok az elején, most kellene kezdenem. Van egy
folytonosság. Ebbe beleszületünk, és minden lé-
pésünk ennek a már meglévő folytonosságnak a
pici része.
 Benne vagyunk ebben a folytonosságban,

vagyis életünk soha nem mérhető le.
 Tökéletesen soha. Az idő folyamatában

meg-megértünk egyes dolgokat, az idő elárul
ezt-azt a világról. És vannak, akik rálátnak a vi-
lágra: a filozófusok. Persze ők sem foghatják fel
a világot, az életet a maga teljességében.
 Túl távol kerülhetnek mindentől.
 Ez igaz, de azért sokat tanulhatunk tőlük.

Szókratész mondta, hogy a csecsemő minden-
tudással születik. Sokszor eszembe jut ez. A tu-

dás eleve bennünk van. Amit teszünk, ennek a
tudásnak a kibontása, felfedése. Persze rakódik
ránk tudás kívülről is.
 Régóta Európában élés dolgozik. Rakott-e

valamit Európa arra a tudásra, amivel annak ide-
jén, 1941-ben megszületett?
 Bizonyosan. Másfajta műveket hoztam

volna létre, ha nem élek Európában, ha nem já-
rom be a Távol-Keletet és Dél-Amerikát. Minden
élmény beépül abba a szótárba, amiből építke-
zem, amiből a gondolataimat, képeimet felépí-
tem.
 Azt mondtam, Európában él - valójában

mindig úton van. Jelent így valamit az a szó: ott-
hon?
 Hogyne! Texast jelenti. Ott születtem.
 De mikor érzi magát otthon?
 New Yorkban, a saját lakásomban. Csak-

hogy szinte soha nem vagyok ott. Megszoktam
már, hogy úton vagyok.
 Láttam egy filmet a Civil WarS munkálatai-

ról. Önt legtöbbször útközben lehetett látni: ült
egyedül a repülőgépen, otthon volt.
 Igen„ csodálatos érzés ülni a repülőn, és

bámulni kifelé. Ilyenkor látni igazán, mekkora a
tér. Különben néha azért eljutok New Yorkba, de
ott rövid időn belül azt érzem, mozdulnom kell.
Továbbmenni. Ide is ezért jöttem ma este. Soha
nem voltam még ebben az országban. Hadd kér-
dezzek valamit: az elmúlt néhány évben sokat
változtak itt a dolgok?
 Igen.
 Jobb lett?
- ...nem. De igen. Nem tudom.
 Ismerik itt a munkáimat? Gondolom, nem.
 Nem nagyon. Illetve közvetítéssel. Ám a

közvetítő nem akárki: volt egy nagy költőnk, Pi-
linszky János.



▲ BOB WILSON ▲

 Hát persze! János. János és Sheryl. Akkor
valamit csak tudnak rólam. A Faustot pedig biz-
tosan ismerik. Szóval valami azért csak eljutott a
nézőkhöz.

 Eljutott, mégpedig - persze itt most csak

saját tapasztalatomról beszélhetek - megdöb-
bentő élményként. Ön nem szereti a pszicholo-
gizáló, úgynevezett realista színjátszást...

- ...nem nagyon.

- ...némi leegyszerűsítéssel azt is mondhatjuk,
hogy Bob Wilson színháza a forma színháza.

 Tulajdonképpen igen.

 Nos, azt tapasztaltam, hogy ez a forma teli
van emócióval. Egyszerre van benne humor és

majdhogynem szentimentalizmus. Végignevettem

az előadást, de a végén kicsordult a könnyem.
Lehetséges persze, hogy én vagyok túl-ságosan

szentimentális. Végül is a Doctor Faustus egy
emberi élet: valaki megszületik, aztán meghal.
Kezdetben azt hiszi, mindent tud, övé a fény,
ostoba magabiztossággal söpri félre a sorsot,

aztán szép lassan mindent elveszít, teljesen
elbizonytalanodik. Elköveti a bűnt is, eljut a nem
tudáshoz, akár azt is mondhatjuk, bölcs lesz. Ott
áll egyedül, bűnösen - és meghal.

 A pokolba jut. Azt mondja: „Boy... dog... I
will kill you." Aztán elköveti a bűnt, és így szól:
„They are dead. The boy and the dog are dead."
Ez számomra tiszta emóció. Egy érzés vala-
honnan nagyon mélyről. „They are dead. I will go
to hell." Ez valahonnan belülről, mélyről fakad
fel. Persze nem megmutatva, illusztrálva, mint a
hagyományos színházban. Az többnyire
felszínes, sekélyes érzést közvetít. Ezt én nem
akarom. A valódi érzelemhez kell azaz erő,
amivel távolságot tartok, eltartom magamtól a
dolgaimat. Hogy aztán mintha egy tükörbe néz-
nék, lássam és kimondjam, mi történik. Ez a
Doctor Faustus egy huszonegy éves fiú. Ször-
nyű, megrázó látni egy huszonegy éves fiút,
amikor azt mondja: „I will go to hell. I will die."
Tisztán, pontosan, távolságból mondja ezt.
Gertrude Stein írja: „Az érzések terét meg kell
előbb tisztítani, hogy aztán megtölthessük valódi
érzelemmel." Ezt sokszor nem tesszük meg.
Csak erőszakoljuk, gyömöszöljük az érzést a
zűrzavarra. De ez hamis dolog, mert csak rá-
kenjük a felületre, és nem a mélyből hozzuk fel.
Néha azzal vádolnak, hogy a színházam üres és
kiszámított forma. Ez nem igaz. A színházam
csupa érzelem. Emóció, semmi más.

(Ide kell még néhány mondat, már csak a távol-
ságtartás miatt is. Elköszönünk, kezet rázunk.
„Aztán csak dolgozzon keményen, meglátja, rá-
talál" - mondja még, amikor már a kilincset fo-
gom. Közben mosolyog. Mosolygós, szelíd texasi
pasas. Bob Wilson.)

ORSÓS LÁSZLÓ JAKAB

WILSON ÉS A CIPŐM
vendéglátó. Foglaljak helyet talán itt vagy mégis
inkább ott, és ő teszi fel az első kérdést: „Hogy
tetszett az előadás?"

Doktor Faustus felkapcsolja a villanyokat.
Hatalmas, üres tér, függőlegesen és
vízszintesen is mozgó háttérfüggöny,
különböző színűre világított nagy, üres
felületek. Két kellék: egy zsinór-padlásról
belógatott gerendaszerű test, melynek alsó
lapja világít, és egy magas, vékony vasru-
dakból készült szék.

Tizenöt fiatal színész van a színpadon,

jórészt egyszerűjelmezekben. Elindul a zene,

felmegy a színpadot lezáró, palatáblára

emlékeztető, krétával teleírt függöny, és

innentől az előadás végéig olyasvalami

történik, mintha valaki másfél órára nyitva

hagyott volna egy ajtót, ami mögött emberek

jönnek-mennek, megállnak, beszél-nek,

énekelnek, majd egyszer csak becsapódik az

ajtó, lemegy újra a függöny. Minden marad a

Wilsonnal a színházról

Ül Robert Wilson a Madách Színház protokollter-
mében. Feketében van, egészen rövid a haja, tá-
volról kövérkés, kissé öregedő az arca. Közelről
azonban meglepően fiatallá teszi a tekintete.
Élénk, valódi érdeklődést sugárzó a szeme. Fi-
gyel - ez a munkája. Lassú és részletező a te-
kintete - erre építette egész színházfelfogását.
Minek is ezen annyira meglepődnöm? Persze le-
het ez akár rutin is: a kérdéseket figyelemmel vi-
szonzó nagy művészé. Ül a sok koszos huzatú
plüssfotel között, a poros gobelin alatt, azt mond-
ja, hogy fáradt, de kibújik belőle az előzékeny

Jelenet Bob Wilson rendezéséből


