
és komikusan próbálja megfiatalítani magát, messzirôl feketéllik
a festett haj, rikító színekben pompázik a bohócos kockás puló-
ver és nadrág. A közönség legnagyobb tapsát ô nyeri el a tánc-
párbajban. A vívásban is egyértelmûen ô gyôz. Az ivászat három
körbôl áll, és a lerészegedés fokozatait mulattató rendezôi és szí-
nészi ötletek illusztrálják. Az elsô pohár után Leonides egyházi
énekre, Simonides indiai szitár hangjára tér magához. A második
után az egész világ (vagyis a színészek) ugrál Leonides szeme
elôtt, míg Simonidesnek horrorisztikus látomása támad (szí-
nésztársai fojtogatják). Harmadszorra egy hosszú pipából kell in-
niuk. Simonides feladja. Gyôz a megfiatalodott Leonides. Csak
az öregségtôl való félelmet nem gyôzi le senki. A rendezô, Sean
Holmes inkább a komédia és a látványosság felé tolta el a tragiko-
média kényes egyensúlyát. A darabban benne van egy sokkal
ijesztôbb elôadás  lehetôsége is.

Mindhárom darab a stratford-upon-avoni Swan Színházban,
az Erzsébet kori színházak stilizált változatában kerül színre.

A három oldalról körülülhetô színpad és a színpadot körbefogó
galériák elônye, hogy a színészi jelenlét közvetlenebbül és köze-
lebbrôl érzékelhetô, jobban mûködnek a kiszólások és kikacsin-
tások. A nézô sokkal inkább aktív részese (bírája, tettestársa, szem-
tanúja) az elôadásnak, mint a proszcéniumszínházban. A rendezôk
kihasználják a közlekedôfolyosókat, a galéria egyes részeit, a zár-
tabb, bensôségesebb tér intenzívebb élményt biztosít a nézônek. 

A közeljövôben az RSC hasonló elrendezést szeretne kialakí-
tani az 1932-ban épült fô színházi épületben (Royal Shakespeare
Theatre) is. Megmaradna a homlokzat Art deco jellege, ugyanak-
kor a színpad és a nézôtér sokkal inkább az Erzsébet korabelire
emlékeztet majd a mostani legyezô alakú színpad és a moziszerû
nézôtér helyett. A munkálatok 2007-ben kezdôdnek. Amíg a
fôépület bezárja kapuit, egy ideiglenes, úgynevezett Courtyard
Theatre (Udvarszínház) várja a nézôket. Michael Boyd mûvészeti
vezetô szerint ez az ideiglenes színháztér már az új mintájára ala-
kul. Kísérleti terepként, prototípusként szolgál majd, tesztelve az
új lehetôségeket.
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reneszánsz festészet mesterérôl, Raffaellóról elnevezett tár-
sulatot, a Societas Raffaello Sanziót 1981-ben alapította

Romeo Castellucci nôvérével, Claudiával és feleségével, Chiara
Guidivel. Indíttatásukat nem feledve – Bolognában végeztek a
képzômûvészeti fôiskolán –, érdeklôdésük korán a befogadó kö-
zönséggel való közvetlenebb kapcsolat, a színház felé fordult.
Észak-Olaszországban, Cesenában telepedtek le, s mára a Socie-
tast Európa egyik leginnovatívabb társulataként tartják számon.
(Ezen az ôszön Romeo Castellucci a Velencei Biennále modern tö-
rekvéseket összegzô színházi fesztiváljának mûvészeti vezetôje.)
A Castelluccik elôadásról elôadásra egy intenzív színházi nyelv ki-
munkálásán fáradoznak, amely számos mûvészeti ágat, sôt, egy-
fajta összmûvészetként nem csekély filozófiai indíttatást is magá-
ban foglal. Claudia Castellucci színházelmélete teoretikus hátteret
teremtve alkotó részese az elôadások keletkezéstörténetének. A ki-
lencvenes években számos nagy, fôként drámai szöveget mutattak
be, így született 1992-ben a Hamlet, 1995-ben az Oreszteia, 1998-
ban a Julius Caesar, majd 1999-ben Céline regényébôl az akkori
avignoni közönséget igencsak megosztó Utazás az éjszaka mélyére.
Az általában a színházi produkció alapjául szolgáló közvetlen
irodalmi kiindulást az évek során Castellucciék fokozatosan el-
hagyták, ám ennek a „mankónak” az elvetése éppenséggel ébe-
rebb figyelemre, a látott-hallott világ intenzív megismerésére hívja
a nézôt.

A rendezôi színház egyfajta szélsô értéke az, hogy a színpadi
(hangzó) szöveg megszûnik létezni, és az elôadás magára a szín-
padi helyszínre születik: csak ott szólalhat meg. Innen ered az is,
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hogy az itt bemutatandó avignoni elôadások egyikére egy valós
gyárcsarnokban került sor, vagyis a produkció csak az ôt létre-
hozó hellyel együtt értelmezhetô. Leszámolva a re-prezentáció-
val, a színpadon a mû a festô vásznán megjelenô színekhez-for-
mákhoz hasonlóan létrejön. A Castelluccik kiáltványa szerint a
színháznak nem is a felismerésrôl, hanem éppen az ismeretlenbe
vezetô útról kell szólnia. A színház alkímia: elemei kalkulálha-
tóak, ám a létrejött anyag több, mint a recept szerint felhasznál-
tak nyugtázó felismerése. A szövegtôl való megfosztottság erôs
tragikumot képes megidézni, a kimondott szavak hiánya keltette
nyitottság a nézôt késztetheti arra, hogy „megírja” a kortárs tra-
gédiát. A színház így egy, a saját idejébe vezetô utazássá válhat.
A Societas legújabb vállalkozása, a Tragedia Endogonidia soroza-
tának tizenegy megvalósult állomása során valóban új színpadi
nyelvként ünnepelt látvány- és hangzásvilág született. Ez a nyelv
szöveg helyett egy hosszas próbafolyamat során kikristályoso-
dott, hiperpontos forgatókönyvet igényel, amely a színpadon
magától értetôdô természetességgel, mégis precízen születik
meg. Vagyis létezik egy mögöttes szöveg, amely anélkül lesz jelen-
valóvá, hogy elhangoznék.

A Tragedia kezdô, illetve tizenegyedik, befejezô részét a társulat
székhelyén, Cesenában mutatták be. A közbensô epizódok Ro-
meo Castellucci megvallása szerint esetlegesen: városok, fesztivá-
lok, színházi meghívások függvényeként jöttek létre. A sorozat
ekképpen az ismeretlenbe tett utazást tematizálja. Alkotója sze-
rint nem az éppen adott helységrôl kívántak szólni – mint,
mondjuk, Pina Bausch utóbbi, országok ihlette rendezései –, a
címben és magában az elôadásban mégis óhatatlanul helyet kérô
város inkább értelmezési keretként szolgál. A kortárs tragédia
megírhatóságát kutató projekt, a Castelluccik európai vándorútja
számadás a mai világról, mégpedig olyan képi és hangzó, leg-
többször szöveg nélküli nyelven, amely vagy egyszerûen nem ért-
hetô a nézô számára, legfeljebb bosszantja, vagy pedig zsigeri
módon hatalmába keríti ôt. Visszatérô motívumok sora szól az
ember világbavetettségérôl, elhagyatottságáról, hitérôl-hiteha-
gyottságáról. A 2002-es A #2 Avignon után a 2005-ös, Jan Fabre
fémjelezte Avignoni Fesztiválon a Societas két város-epizóddal, a
B #3 Berlinnel és B #4 Brüsszellel, illetve két önálló életre kelt, ki-
nagyított jelenet-elôadással, a XII–XIII. Crescitákkal szerepelt. Jól
illett az idei fesztivál összképébe a Castelluccik képviselte eszté-
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tika, mely a színház egy lehetséges útja-
ként a korábban inkább koreográfusnak
titulált teremtô-rendezôket kiemelten mu-
tatta be. Egyes kritikusok úgy summázták a
2005-ös Avignont, hogy a szöveg helyét a
testek vették át. A Societas avignoni meg-
hívása sorozatuk kiragadott darabjaival a
maratoni vállalkozás komplexitását kí-
vánta érzékeltetni, egyébként a teljes
elôadásfolyamról készült filmet a nyáron
többször is levetítették a fesztiválon. Ro-
meo Castellucci pedig csak a jelen pillanat
vonatkozásában látja lezártnak nagysza-
bású tervét, a tragédiafolyam továbbírása
igazából konkrét meghívások függvénye. 

Castellucci szerint a színház – az élet-
hez legközelebb álló mûvészetként – húsból
épül fel, így lép túl a másodlagos irodalom
státusán. A sorozat epizódjai a tragédia
kezdôpontját, megszületését mutatják, a
felfokozott, feszült várakozást; színészi
testek és fények, illetve a zene erôterében
névtelen figurák menete bontakozik ki. Az
endogonidia a reproduktivitásra utal, így a
(tragikus) vég folytonos újrateremtése ad-
ja a cím egyfajta magyarázatát. Számtalan
rendszeresen visszaköszönô ikon idézô-
dik meg, sokszor bibliai vagy akként is ér-
telmezhetô alakok tûnnek fel. Ugyancsak
állandó mozzanata a magát folytonosan
újraíró tervnek az a törekvés, hogy a né-
zôt tegye az elôadás tragikus fôhôsévé.
A brüsszeli epizód nem is – a különben
számos alkalommal megidézett – Krisz-
tus alakjával operál, hanem egy próféta-

szerû szakállas figurával, talán Mózessel, aki mintegy a teljes egyéniségvesztés egyete-
mes elszenvedôjévé válik. Az elôadás színpadképe majdnem üres tér, egy nyitott kocka
belülrôl szinte teljesen semleges, szürkéskék márványlapokkal fedett padlózata és há-
rom felállított fala. Lehet kiállítóterem, szálloda vagy épp repülôtér, esetleg valamilyen
közintézmény elôcsarnoka. Hideg neon berreg. Egy csinos, fityulás fekete hölgy komó-
tosan betolja tisztítófelszerelését, lassan felmossa a padlót. A ráérôs tempó nem nélkü-
lözi a precizitást, ahol nem bizonyul elegendônek a mop (makulátlan tisztának látszik
ugyan minden egyes kocka), a lány külön szert spriccel, lehajol, lehel, dörgöl. Végül
hosszas percek alatt kimért-lassan hatalmas kört rajzol a felmosófával, leüt egy pöttyöt
a közepébe – kezdôdik a varázslat. A második képben egy U alakú párnába szorított cse-
csemô meglepô nyugalommal veszi tudomásul a tornacsarnokba gyûlt népes nézôtöme-
get. Mögötte egy kockaautomata helyezkedik el, amely képes a pislogásra, illetve bizo-
nyos hangok, magánhangzók ejtésére. E gépi oktatóprogramot követôen Mózes csattog
be a színre, szakálla-haja egybenôtten, kikeripiros-narancs virágos bikiniben. Az immár
az elôadás alapritmusának tetszô komótossággal ölt magára mindenféle, erôsen a kü-
lönbözô vallásokra utaló ruhadarabot: zsidó imaszíjat, iszlám szövegek fedte kendôt és
a katolikus papok hordta stólát, majd minderre rávarázsolja  a belga rendôregyenruhát,
s midôn végül helyet foglalna egy széken, letérdel, s a semlegességével tüntetô kockasor
mintha siratófallá válna. Majd újabb rendôralakok lépnek színre, egyikük leveti egyen-
ruháját, precízen összehajtogatja a széken, és alsónadrágban a földre kuporodik. Társa
gumibottal ütlegeli (látványosan mögötte a padlót) – a nézôt szinte arcul csapja a tehe-
tetlen, beavatkozásra módot nem adó figyelem. A rendôr, mintha hamburgert locsolna
ketchuppal, néha rálötyböl a kuporgó alakra a mellette elhelyezett palackból egy kis mû-
vért. Az alak hullazsákba kerül, az általa behozott csomagot azonban kicipzározzák, és
két félköríves tábla, az Ószövetség parancsolatai öltenek testet az immár vakító neon-
fényben. A zsákon át hôsünk mikrofonba nyögdécsel, majd egy fenyegetô vudulátomás
veszi kezdetét. Elszabadul a pokol? Besötétedik, Bosch-szerû alakok – egy orrszarvas
manó, valamint egy fehér s egy fekete hölgy, fekete krinolinba burkolva – a fekete mágia
rítusával a zsák tartalmát szervekre trancsírozzák. Varázslatot végeznek hajjal s vérrel,
csúcspontként pedig a fejjel lefelé belógatott, meggyalázott és áldozati hajfürtökkel bo-
rított, befeketített kôtáblák úsznak be a térbe. Zárásként a Mózes bácsika végsô önfel-
adásként rácsos kórházi ágyba menekül, mûtôzöld takaróját riadtan-belenyugvással
húzza magára – az irracionális világ abszurd tora gyôzedelmeskedett szegényen. A gépi-
egyenruhás kockavalóságot, a steril mindennapok hideg kegyetlenségét barokk pompá-
val írja felül a látomások világa, a fekete szeánsz. Nincs megnyugvás.    
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A színpadon szereplô személyekrôl általában mint színészekrôl beszélünk. Ám a meg-
rázó elôadást követô tapsviharban megható módon a társulatot alkotó család sorakozik
fel. A regimentnyi szereplô közül sokan viselik a Castellucci nevet, a kisbabától a nagy-
papáig. A Brüsszelben a legfiatalabb szereplô, a közönséget feltûnôen nyugodtan toleráló
csecsemô is Castellucci (a tapsrend alatt már mamája karjában gôgicsél), akárcsak a
Crescita XII kisfiúja, Sebastiano, de a társulatvezetô Romeo édesapja is. 

Az elôadást létrehozó alapelem a hang. Ezért is kelt gyanakvást, amikor a Crescita XII-
höz érkezve a fogadó hölgy megkérdez néhány kókadtabb fesztivállátogatót, nem szív-
betegek-e véletlenül, mivel a hanghatások végzetes kimenetelû reakciót is elôidézhet-
nek. Van min szorongani tehát, bár elôre tudjuk, hogy a növekedést jelentô cím egy alig
húszperces kitartott jelenetet takar. Hófehér nyitott kockában kosárlabdát bûvöl egy
tízéves forma fiúcska. Ücsörög rajta, dobálja, focizik vele, lelkesen, majd nyûglôdve ját-
szik. Talán egy játszótársra vár? Aztán hirtelen elhatározással a hátsó falhoz lép, és egyre
határozottabban suttog egy keresztnevet (a sajátját, állapítom meg a színlapból): Sebas-
tiano. A kórházi fehérség éjfeketébe vált, s bekövetkezik a riogató effekt: az elôbb meg-
határozhatatlan zaj éles helikopterzúgássá nô, melyet félelmetes erejû szélvihar kísér,
határozottan újrafésülve a közönséget. Amikor már a láthatatlan jármû tényleges érinté-
sét várjuk az arcunkon, hirtelen minden elcsitul, kivilágosodik. Csak a labda marad egy fény-
csóvában a színpadi üres fehér kockában, amely azonban kicsit megdôl az egyik sarok
felé. Idegesítô gépi berregés kíséri a nézôk kifelé tartó lépteit is. Újra csak az érzéki való-
ságon túliról ad jelet ez az elôadás-szkeccs is. Eljátszadozhatunk egyes-egyedül bár-
meddig boldogan-búsan, de valójában az addig nem tapasztalt hívása, sôt elôidézése vonz.

A Crescita XIII címû elôadás a már említett gyárcsarnokban kapott helyet. Négy mun-
kás ügyködik, sokat szöszölnek, az egyik egy falécet fûrészel, akkurátusan méricskéli,
kimegy, visszatér. A többiek fémeket kalapálnak, az egyre riasztóbb ipari zajok szinte
testté válnak, az alig észlelhetôtôl az elviselhetôség határáig fokozva. Közben a munká-
sok uzsonnáznak, majd a „mûszak” végeztével átöltözve elköszönnek. Egy öregebb úr-
nak láthatóan nem sietôs a dolga, egy fémlapot lyukasztgat, majd ô is útra kel. Követ-
jük. Az elôadás ez alkalommal „sétáló színház”. Szinte ismerôsként köszöntjük a fehér
nyitott kockát. Balra fent, mintha egy medencébe készülne ugrani, egy dobbantón fiú
ácsorog, a bácsi mérges-kimérten többször fekete festéket loccsant rá. Átellenben, a
kocka bal alsó csücskében pedig egy fekete csuklyás alak a történések marionettjeként
csuklik össze. Aztán látjuk a bácsit a gyár galériáján elvonulni, míg a nyitó kép mûhelye
feletti üvegkalitka irodájába ér. Egy fekete, nagyszoknyás-fátyolos nôalak hátrál a látó-

terünkbe, kimért-lassan, dacosan, végig
háttal az üvegfalat üti makacsul. A férfi,
változatlanul a munkásoverallban, mint-
ha magyarázkodna – netán bocsánatért
könyörög? Egy második fekete özvegy
úszik be az üvegkalitkába, elôbb hallga-
tásra inti hôsünket, ajkára forrasztva mu-
tatóujját, majd határozottan a kijáratot
mutatja neki. A férfi ehelyett hátralép, ki-
bújik overalljából, s mezítelenül ácsorog,
mindenkinek háttal. Alatta a gyárcsarnok
fémzajszintje az elviselhetetlenséget ost-
romolja, epilepsziás rohamhoz hasonlón
ténylegesen remeg néhány fémrúd, mi-
közben egy kísérô hölgy kitessékeli a pub-
likumot. A lelkiismeret fájdalmas világa
rajzolódik ki a gyárkörnyezetben, egy
pontosan nem körvonalazott bûn utáni
fojtott vezeklést látunk, egyelôre megvál-
tás nélkül. 

A mindennapokban jelen levôt reveláci-
óként felmutatva, majd a megmagyarázha-
tatlan felé nyitva tragikus megismeréshez
vezetnek e Castellucci-elôadások. Az óra-
mûpontos, hideg esztétikumú képek inti-
mitásukban érintik meg a nézôt; az ember
törékenységérôl, elesettségérôl szólnak a
csendtôl az üvöltésig fokozott hangská-
lán. A Societas provokatív gesztusokkal
teli kortárs moralitások festôje.

A társulatról megjelent könyv: Bruno Tackels:
Les Castellucci. Les Solitaires Intempes-
tifs, 2005. 
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