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Miért fogadta el, hogy a workshop témája,
alapja Bábel története legyen? Miért fogadta el,
hogy egyáltalán legyen témája? Hiszen az ön
előadásai nem előre megírt történet nyomán
jönnek létre. Feladta vol-
na a színházról vallott nézeteit?

- Szó sincs róla. Csakhogy itt, Magyarorszá-
gon más volt a feladat. Azért hívtak, olyan
előadás létrehozására kértek, amely alkalmas
különböző nemzetekhez tartozó emberek össze-
fogására. Bábel története pedig erről is szól: az
összefogásról és természetesen a szétszóródás-
ról. Fontos volt számomra, hogy megtudjam,
miként lehet más-más közegből érkezett fiatalok-
kal felépíteni valamit, amit aztán, mondjuk,
előadásnak hívhatunk. Bábel története azért is
izgalmas, mert azt feszegeti, ami számomra is
nagyon fontos, örök kérdés: hogyan tudunk mi,
emberek ártatlanok maradni?
 A munka java részét közös gyakorlatok te-

szik ki. Ön felvet egy témát, aztán a színészek
csoportokba verődve kitalálnak hozzá egy moz-
gássort vagy zenét. Ezek a gyakorlatok közelebb
visznek az előadáshoz?
 Inkább úgy mondanám, hogy nem témákat

vetek fel, hanem irányokat jelölök ki. Azt kérem,
hogy agyagból formáljanak az arcukra a nők
álarcot, s azt, hogy ez számukra és a másik
ember számára mit jelent, milyen mozgássort,
milyen hangsort indít el - azt teljes mértékben
rájuk bízom. Ha azt kérem, hogy készítsenek a
táborban található hulladékokból hangszert, s
szólaltassák meg, akkor azt kérem, hogy találják
fel újra a zenét. Ha azt kérem, hogy bontsanak
elemeire egy mozgássort, akkor azt szeretném,
hogy lássák: egy-egy mozdulat mit fejez ki. Az
előadás egészén ilyenformán nem gondolko-
dom. Az majd szabad ötletekből felépül. A kur-
zusnak egyébként nemcsak a közös gyakorlatok,
hanem a beszélgetések is fontos részét képezik,
hiszen ezeken derül ki, hogy mit gondolunk a
bábról és a bábszínházról mint mindent megmu-
tatni képes művészetről, vagy az, hogy mit gon-
dolunk az utcaszínházról s a színháznak az élettel
való kapcsolatáról.
 Miközben irányokat jelöl ki, nem is válogat,

nem is rendez?
 A szó hagyományos értelmében nem rende-

zek. Az előadás ugyanis nem az én előadásom,

hanem azoké, akik részt vesznek benne. Meg kell
engednem, hogy az előadás a maga útját járja,
be kell fogadnom a résztvevők ötleteit, megoldá-
sait, hiszen a különböző életfelfogásoknak érvé-
nyesülniük kell.
 S miről árulkodnak ezek? Jelent-e valamit,

hogy kelet-európai emberekkel dolgozik együtt?
 Az első héten az alapvető benyomásom az

volt, hogy ezek az emberek - akár bosnyákok,
akár magyarok - hihetetlenül zártak. Alig merték
megmutatni magukat, alig mertek feloldódni a
gyakorlatok során. Miközben - számomra is ér-
dekes ellentétként- magánemberként, a gyakor-
latok után a legteljesebb nyíltsággal közeledtek
egymáshoz, nyoma sem volt az óvatosságnak,
félszegségnek. Kelet-európaiságuk később is
megmutatkozott, például abban, hogy hogyan
jelenítették meg az életünket megrontó démono-
kat. Sokkal nyitottabbá váltak, megszabadultak a
gátlásaiktól.

- Hogyan fogadták, hogy ön politikai program
nélkül, de mégiscsak politikai színházat csinál?
 Először is azt tisztáztuk, hogy mit értek én a

politikai színház fogalmán. Olyan színházra gon

dolok, amely azzal politizál, hogy felmutatja a
társadalomnak, amelyben élünk, a démonait, s
ezekkel a démonokkal, romboló hatásukkal
szembesíti a közönséget. Azt azonban, hogy ki-
nek mi a démona, s ennek milyen nevet ad,
nyomornak hívja, közönynek, üzletnek, kénye-
lemnek vagy valami másnak - az már nem tőlem
függ, hanem attól, aki nevet ad neki. A fiatalok
életről alkotott fogalmát számomra az világította
meg legjobban, hogy mit tagadtak, tehát mit
jelenítettek meg démonként. A közönyt, a nyo-
mort, a médiát. A démonok megjelenítése egyéb-
ként az előadásnak is fontos mozzanata, hiszen
túl azon, amit önmagukban jelentenek, arra is
utalnak, amiről az, előadás szól. Arra, hogy mi
történt Bábel után, milyen állapotban van a világ,
milyen állapotban vagyunk mi benne Bábel után.
Alapvető célunk ez a felmutatás, ezért nincs az
előadásnak hagyományos értelemben vett kez-
dete, közepe és vége.
 Ez azt is jelenti, hogy az előadás egyszeri és

megismételhetetlen, hiszen például új szereplők
bevonásával más és más démonok jelenítődnek
meg?
 Valóban így van, ezért is biztattam arra a

színészeket, hogy a munka végeztével alkossa-
nak csoportokat, s a maguk elképzelései szerint
építsék tovább vagy formálják át az elkészült
előadást. S az már' az ő előadásuk lesz, s azoké,
akiknek eljátsszák.
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