
írja: „A kád talán a földet jelképezte. Az is-
tennô dobogott rajta, bottal ütötte, és köz-
ben hangos zajokat keltett: ezek az akciók
arra voltak hivatva, hogy felébresszék és
elôcsalják a kád alatt sejtett, alvó vagy
rejtôzködô lelket vagy szellemet, hogy az-
tán a közelben lévô isten láthatatlan, szent
testéhez irányítsák.” Origuchi mindebbôl
azt szûri le, hogy a dobbantás és ütögetés
akciója nem irányul szükségképpen a go-
nosz ellenségek eltaposására vagy meg-
semmisítésére, hanem – ellenkezôleg – az
energiájukat akarja mozgósítani, mégpe-
dig az emberi élet aktivizálásának céljából.
Az eljárás eredményeképpen olyan hatás
lép fel, amely az exorcizmushoz hasonla-
tos: vagyis ha magunkévá tesszük a gonosz
szellemét, módunk lesz leküzdésére. Ami-
kor a nó és a kabuki színészei oly sûrûn
dobbantanak a színpadon, eljárásuk szo-
rosan kötôdik ehhez a hagyományhoz.

Az ôsi japán színpadok sírokon vagy sír-
halmokon, tehát a holtak lelkének feltéte-
lezett lakhelyén épültek. Ez a gyakorlat ve-
zetett ahhoz a máig élô szokáshoz, amely-
nek értelmében nó-színpad csak akkor
épülhet, ha a közremûködôk elôzôleg lyu-
kat vájtak a földbe, vagy valamilyen edényt
temettek el benne. Ezt a szokást nemcsak a
technikai hatás élteti – az üreges föld tud-
niillik visszhangosabbá teszi a dobogás za-
ját –, hanem az illúziókeltés igénye is: az
elôadás azt akarja elhitetni, hogy a színész
képes a föld vagy a földbe visszatért ôsök
szellemének felkeltésére, ily módon e szel-
lemek energiáját is magáévá téve. A kongó
hangzás erôsíti a szellemekre való reagálás
fizikai érzetét. A színpadra lépô színészek-
nek még ma is szükségük van az ilyen il-
lúzióra – mert hiszen teljességgel termé-
szetes és szerfölött becses illúzió, ha azt
hisszük, hogy lábfejünkön keresztül érzé-
kelhetjük a szellemek energiáját, és testünk
feltöltekezhet ezzel az energiával. A nó éppen
azért istenáldotta mûfaj, mert mindmáig
ápolja és élteti ezt a gondolatot. A sírokat
és sírhalmokat tekinthetjük anyaméhnek
is, amelybôl mindnyájan születtünk – eb-
ben az értelemben a föld maga is „Anya”.
A színészek pedig, amikor szerepüket vál-
lalják, abból a feltételezésbôl indulhatnak
ki, hogy integráló személyiségként az egész
emberiséggel kapcsolódnak össze.

Meglehet, hogy nem felsôtestünkkel,
hanem testünk alsó felével – egészen pon-
tosan a lábfejünkkel – fejezhetjük ki a leg-
tudatosabban a minden fajra egyaránt jel-
lemzô fizikai érzékenységet. A lábfej az em-
beri test utolsó megmaradt része, amely a
szó szoros értelmében érintkezik minden
emberi tevékenység megtartó bázisával: a
földdel.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS ANGOLRA 
FORDÍTOTTA: KAZUKO MATSUOKA.

MAGYARRA FORDÍTOTTA: 
SZÁNTÓ JUDIT  

Lecoq-iskola által kínált képzés két évet fog át, amelynek során a hallgatók két pár-
huzamos úton haladnak: egyrészt az improvizációt és annak szabályait tanulmá-

nyozzák, másrészt a mozgás technikáját és analízisét. Ezt a kettôs utazást öntevékeny
elemek egészítik ki, amelyek keretében a hallgatók saját színházi munkája kisebb produk-
ciókban ölt formát. 

Kezdetben a néma pszichológiai játékot vizsgáljuk. Ezután, egy semleges állapotból
(amely a nyugalom és kíváncsiság keveréke) kiindulva, a természet dinamikájának kuta-
tásával kezdetét veszi a tényleges képzési út. Az utánzó test segítségével fedezzük fel a ter-
mészetes elemeket, anyagokat, állatokat, színeket, fényeket, hangokat és szavakat, késôbb
pedig a karakterrel való játékot gazdagítjuk velük. A színjátszás különbözô szintjeit fej-
lesztjük ki az expresszív és karaktermaszkokkal való ismétléstôl az absztrakt maszkokig,
formákig és struktúrákig. A stílus korlátai egy eltérô valóságot hoznak létre. Az improvi-
zációk tematikus sorozatát a mozgás elemzésén alapuló technikai rész követi. A gyakorla-
tok az emberi test érzékelô- és kifejezôkészségét fejlesztik (fizikai és vokális felkészülés,
színházi akrobatika, a fizikai cselekvések vizsgálata). A képzés elsô része foglalja magában
a költészeti, festészeti, zenei bevezetést is. 

Az út második szakasza a gesztusnyelv tanulmányozásával kezdôdik. Ez készíti fel a
hallgatókat arra, hogy felfedezzék a dramatikus területek teljes skáláját, egymáshoz való
viszonyukat és részüket az egyetemes költôi tudatosságban, valamint arra, hogy a színját-
szás különbözô szintjeit állítsák fel. Ez a geodramatikus utazás – ahogyan én nevezem –
három dimenzióban fedi le az alapokat. Öt elsôdleges területen alapszik, amelyek továb-
biakat generálnak, és amelyek mindegyikét a színháztörténetben általánosan elfogadott
elnevezéssel illetjük:

1. melodráma (nagy érzelmek),
2. commedia dell’arte (emberi komédia),
3. buffó (a groteszktôl a misztériumig),
4. tragédia (kórus és hôs),
5. bohócok (burleszk és abszurd),
ezekhez adódnak még a komédia változatai. 
A különbözô területeken alkalmazott technika keretet biztosít a színjátszásnak, a dra-

matikus szövegek hozzárendelése pedig növeli a kreativitást.
A gyakorlatok felhasználásának eltérô módjai jelennek meg minden egyes szinten:

• a fejlesztô módszer, a legegyszerûbbtôl a legösszetettebb felé haladva,
• az átvitel módszere, a fizikai technikából a dramatikus kifejezésbe (a fizikai cselekvé-

sek dramatikus indoklása/igazolása, a természetes dinamika átfordítása karakterekké 
és szituációkká),

• a gesztusok kitágítása és szûkítése, az egyensúlyi helyzettôl a légzésig,
• a színjátszás fokozatai és szintjei,
• a gesztus és a hang összekapcsolása,
• a mozdulatok, véletlenek és kerülôk ökonómiája,
• átjárás a valóságosból az imagináriusba,
• a játéknak és szabályainak felfedezése (azoknak a szabályoknak, amelyek magából

a játékból kelnek életre),
• a térbeli, idôbeli és mennyiségi korlátozás módszere.
Egy elôadásban bemutatott választott téma tanulmányozása, illetve egy technikai vizs-

ga (húsz mozdulat összefûzése) jelzi az elsô év végét. A második év befejeztével a hallga-
tók megkapják a jogosítványt arra, hogy önállóan dolgozzanak.

A második évben a kurzus során vizsgált témához kapcsolódó bemutatókra kerül sor.
Ezek mindegyike a hallgatók önálló munkája, amelyeket egy-egy nyilvános esti elôadásba
rendezve mutatunk be, egy évadon belül három alkalommal.

Az emberi test által megnyilvánuló mozdulat az állandó vezetônk az életbôl a színházba
vivô úton.

2 0 0 6 .  F E B R U Á R ■ 55 99X X X I X .  é v f o l y a m  2 .  s z á m

J a c q u e s  L e c o q  

A képzés útja1

1 A fordítás alapjául szolgáló szöveg: The Educational Journey. In Jacques Lecoq: The Moving Body, Teaching Cre-
ative Theatre. Transl. David Bradby. Methuen, London, 2002, 14–24. 

A

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z

A
 

S
Z

Í
N

É
S

Z



az új mûvek dinamikus színháza

Az iskolának az a célja, hogy új mûvek fiatal színházát hozza létre, olyan elôadásnyel-
veket alakítva ki, amelyek a színész testi játékát hangsúlyozzák. Folyamatosan ösztönözzük
a kreatív munkát, nagyrészt az improvizáción keresztül, amely a darabírásnak is elsôdle-
ges megközelítése. Az iskola tekintetét a mûvészi színházra szegezi, de a színházi nevelés
szélesebb magánál a színháznál. Munkám valójában mindig kettôs célt szolgál: ér-
deklôdésem részben az életre, részben a színházra összpontosít. Mindig olyan embereket
akartam képezni, akik mindkettôben jól érzik magukat. (Talán utópisztikus) reményem az,
hogy a hallgatóim teljes életet élnek az életben, és teljes mûvészek a színpadon. Sôt, ez
nem csupán a színészképzés kérdése, hanem mindenfajta színházmûvészeti nevelésé:
a szerzôkre, rendezôkre, látványtervezôkre ugyanúgy vonatkozik, mint a színészekre.

Az iskola egyedi vonása, hogy a lehetô legszélesebb és legtartósabb alapozást nyújtja,
minthogy tisztában vagyunk azzal, hogy a nálunk szerzett alapokat felhasználva minden
tanítványunk a saját útját fogja járni. A hallgatók, akiket képezünk, a színjátszás megér-
tését sajátítják el, és fejlesztik képzelôerejüket. Ez lehetôvé teszi számukra, hogy kitalálják
saját színházukat, vagy ha úgy akarják, a már leírt szövegeket értelmezzék új módon.
Az értelmezés a teremtés aktusának kitágítása.

Az improvizáció a képzési folyamat szíve, esetenként azonban összetévesztik a kifeje-
zéssel. Pedig az, aki kifejezi önmagát, még nem szükségszerûen kreatív. Ideális esetben
természetesen teremtés és kifejezés kéz a kézben, teljes összhangban jár. Sajnos sokan
abban lelnek örömet, hogy kifejezik önmagukat, „mindent kiteregetnek”, elfeledkezve ar-
ról, hogy nemcsak saját maguknak kell örömet szerezniük: a nézôkhöz is el kell jutnia az
örömnek. Számos tanár összekeveri ezt a két nézôpontot. 

A kifejezés és a teremtés aktusa közötti különbség az, hogy az elôbbi során az ember sok-
kal inkább egyedül saját magának játszik, mint bármilyen nézônek. Mindig olyan színészt
keresek, aki „ragyog”, aki olyan teret hoz létre maga körül, amelyben a nézôk is jelen van-
nak. Sokan magukba szívják ezt a teret, és így az élmény túlzottan priváttá válik. Ha a hall-
gatók jól érzik magukat a kurzus után, az jutalom számomra, de nem célom terápiát kínálni
a színház segítségével. Bármely teremtési folyamatról van szó, a létrehozott alkotás nem
tartozik többé létrehozójához. A teremtés aktusának célja olyan gyümölcs nevelése, amely
azután elszakad a fától.

Tanítási módszeremben mindig elsôbbséget adok a külsô világnak a belsô tapasztalás-
sal szemben. Önmagunk megvilágosodásának kutatása és a spirituális gyönyörûség ke-
véssé vonz munkánkban. Az ego fölösleges. Fontosabb azt megfigyelni, hogyan mozog-
nak a lények és a tárgyak, és hogyan tükrözôdnek bennünk. Prioritást kell adnunk a víz-
szintesnek és a függôlegesnek – akárminek, ami rajtunk kívül létezik, legyen az bármilyen
nehezen megfogható. Az emberek abban a viszonyban fedezik fel önmagukat, ahogyan a
külsô világot megragadják, és ha a tanuló különleges minôségekkel bír, azok meg fognak
mutatkozni a visszatükrözôdésben. Nem kutatom a kreativitás mély forrásait a pszicho-
lógiai emlékekben, amelyek esetében „az élet kiáltása az illúzió kiáltásával vegyül”. Job-
ban szeretem azt látni, amikor nagyobb a távolság a színész saját egója és a megformált
karakter között. Ez lehetôvé teszi a színész számára, hogy még jobban játsszon. A színé-
szek rendszerint rosszabbak az olyan darabokban, amelyek túl közel állnak a saját kér-
désfeltevéseikhez. Ilyenkor sajátos üres hangon beszélnek, mert a szöveg egy részét meg-
tartják maguknak, és nem képesek azt a közönségnek továbbadni. Sem a hit, sem az azo-
nosulás nem elég – az embernek hitelesen kell tudnia játszani. 

Egy elôadó improvizációjára vagy gyakorlatára adott elsô válaszom az, hogy megfigye-
léseket teszek, amelyek nem keverendôk össze a véleménnyel. Ha egy autó defektet kap,
az nem vélemény, hanem tény. Megfigyelem. Véleményeket csak késôbb, a valóság meg-

figyelésére alapozva lehet megfogalmazni.
A tanulók által körülvett tanár megfigyelé-
seket tesz. Ennek során érzékelem, hogy a
hallgatók elôre látják, mit fogok mondani.
Az én dolgom az, hogy megfogalmazzam a
megfigyelést, de ezt mindenkivel meg is
kell osztanom. Nincs sok értelme annak,
hogy a tanár egy improvizáció után azt
mondja: „örömet okozott”, vagy „nagyon
tetszett”. A különbözô embereknek más-
más dolgok tetszenek. A megfigyeléshez
azonban az embernek feszült figyelmet kell
tanúsítania az élô folyamat iránt, miköz-
ben megpróbál annyira tárgyilagos lenni,
amennyire csak lehetséges. 

A kritikai megjegyzések, melyeket az em-
ber egy munka kapcsán tesz, nem a jót pró-
bálják meg elválasztani a rossztól, sokkal
inkább a megfelelôt és igazat attól, ami túl
rövid vagy túl hosszú, azt, ami érdekes, at-
tól, ami nem az. Ez elbizakodottságnak
tûnhet, de bennünket csakis az érdekel,
ami pontos és igaz: egy mûvészi szemszög,
egy érzés, egy színkombináció. Mindezen
esztétikai elemek megtalálhatóak bárme-
lyik tartós mûalkotásban, annak történeti
dimenziójától függetlenül. Bárki rájuk
érezhet, és a közönség mindig tökéletesen
tisztában van azzal, ha valami pontos és
igaz. Talán nem tudják, hogy miért az, ne-
künk azonban tudnunk kell, hiszen mi
végeredményben szakemberek vagyunk. 

Megjegyzéseim mindig a látott mozdu-
lathoz kapcsolódnak. Miért halványult el a
mozdulatnak ez a része? Miért éreztük úgy,
mintha egy másik mozdulat örökké tar-
tana? Ezek puszta megfigyelések, egy élô
struktúra szolgálatába állítva. Minden élô
szerkezet egy mozdulatból alakul ki, amely
emelkedik, aláhull, és amelynek saját rit-
musa van. Ezt az organikus folyamatot
minden improvizációban tetten érhetjük.
Ebben az értelemben iskolánkról elmond-
ható, hogy a látás nevelését biztosítja.
Bárki javasolhat témát egy improvizáció-
hoz – az ilyenhez sokkal nehezebb meg-
jegyzéseket fûzni a késôbbiekben. Ez sok-
kal inkább a közös megértés elérésének
kérdése, mint a tudásanyag átadásáé. Az
éleslátás emeltebb szintjére kell eljutnia
mesternek és tanítványnak egyaránt. A mes-
ter megfogalmaz valamit a tanítványai szá-
mára, amit nélkülük sosem lett volna képes
kifejezni – az ô elkötelezettségük és kíván-
csiságuk segíti az új meglátások születését.

Természetesen a hallgatóknak is kell
hogy legyen saját nézôpontjuk. Munkájuk-
ban kifejezésre kell jutniuk ideáknak és vé-
leményeknek. De mi hasznuk ezeknek az
ideáknak, ha nem a valóság az alapjuk?
Ugyanez a jelenség megtalálható a festé-
szetben: Corot, Cézanne vagy Soutine
mindenfajta fát képes volt lefesteni, átvál-
toztatni vagy megragadni egy különleges
felületet, szokatlan fényt, de ha „A Fa”
nincs ott, semmi sem történhetett volna.
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Mindig visszatérünk a természet megfigye-
léséhez és az emberi valósághoz. Erôsen
hiszek az állandóságban, a „fák fájában”, a
„maszkok maszkjában”, a tökéletes har-
móniát összefoglaló egyensúlyban. Belá-
tom, hogy ez a hajlamom akadállyá válhat,
mégis szükség van rá. Egy elfogadott sem-
leges vonatkozási pontból kiindulva a ta-
nítványok felfedezik saját nézôpontjukat.
Természetesen nem létezik abszolút és
egyetemes semlegesség, ez pusztán vágy-
álom. Ez az, ami a hibát érdekessé teszi.
Hiba nélkül nem lehetséges az abszolút.
Lenyûgöz a földrajzi és a mágneses sark
közötti különbség. Az Északi-sark nem tel-
jesen esik egybe a valódi északkal. Van egy
kisfokú eltérés, és szerencse, hogy ez az el-
térés létezik. A hiba nemcsak elfogadható,
hanem egyenesen szükséges az élet folya-
matosságához, feltéve, hogy nem túl nagy.
A nagy hiba katasztrófa, a kicsi nélkülöz-
hetetlen a létezés megerôsítéséhez. Hiba
nélkül nincs mozdulat. Csak a halál. 

az állandóság keresése

Az improvizáció mellett az iskola má-
sik legfontosabb célja a mozgás analí-
zise. A mozgás több a távolság lefedésénél
A és B pont között. Az a fontos, hogy mi-
lyen módon fedjük le a távolságot. A ritmus,
a tér és az erô közötti viszony a tanításom
mélyén rejlô dinamika. A mozdulat törvé-
nyeit a mozgásban lévô emberi test alapján
kell megértenünk: egyensúly, az egyensúly
hiánya, ellenállás, váltakozás, ellensúlyozás,
akció és reakció. Ezek a törvények éppúgy
fellelhetôk a nézô, mint a színész testében.
A nézô pontosan tudja, mikor van egy jele-
netben harmónia vagy diszharmónia. A kö-
zönség közös testet alkot, amely felismeri
az elôadásban az életet vagy annak hiá-
nyát. A kollektív unalom annak a jele, hogy
az elôadás nem mûködik organikusan. 

A mozgás törvényei irányítják vala-
mennyi színházi szituációt. Minden írás-
mû mozgásban lévô szerkezet. Bár a témák
változhatnak (ezek az ideák birodalmához
tartoznak), a játék struktúrái a mozgáshoz
és annak változatlan törvényeihez kapcso-
lódnak. Ha az építész egy adott boltívet ter-
vez, de az ív túl széles lesz, az egész össze-
omlik. A színházban néha túl messzire
megy az ember, anélkül hogy tudná, vajon
nem omlik-e össze a szerkezet. A belsô élet
építészeinek kell lennünk. A külsô mozdu-
latok a belsô mozdulatokra hasonlítanak,
ugyanazon a nyelven szólalnak meg. Leg-
inkább ezeknek az állandóságoknak a köl-
tészete nyûgöz le, amelybôl az írás megszü-
letik.

Mindig azt a tanítási módszert kedvel-
tem, amely nyílt utánzást alkalmaz. Az
utánzás alapvetô cselekvés, nemcsak a szí-
nész, hanem az írás és az elôadás számára
is a drámai teremtés alapja. Számomra az
utánzás központi jelentôségû a színház-

ban: képesnek lenni arra, hogy valaki mást játsszunk, és látszólagos jeleneket megidéz-
zünk – ezek alkotják a színház lényegét. Sajnos a szó csapdává, korláttá, csökevényessé
vált. Így tisztáznom kell, mit értek utánzáson. Az utánzás, amint levált a színházról, azon-
nal megkövesedett. Magába zárult, és csak a virtuozitás hangsúlyozása tudott értelmet
adni neki. Végül a francia színház teljességgel elutasította, kiûzte magából, és különálló
mûvészeti formának tekintette. Az utánzás azonban alapvetô emberi, gyermekkori cselek-
vés: a gyerekek utánozzák a világot, hogy megismerjék, és hogy felkészüljenek az életre.
A színház játék, amely különbözô módokon csupán kiterjeszti ezt a cselekvést.2

Utánozni a szó szoros értelmében annyit tesz, mint megtestesíteni és ezáltal jobban
megérteni valamit. Aki egész álló nap téglákkal dolgozik, elér egy pontig, amikor már
szinte nem is tudja, mi van a kezében. Ha aztán megkérjük, hogy utánozza a téglával való
foglalatoskodást, akkor újra felfedezi a tárgy jelentését, súlyát és kiterjedését. Ez érdekes
tanulságokkal jár tanítási módszereinkre nézve: az utánzás egy módja annak, hogy meg-
újult frissességgel újra felfedezzünk egy dolgot. Az utánzás aktusa a tudás egy formájává
válik. Képzésbeli felhasználását nem szabad összekeverni az utánzás mûvészetével, amely
a maga legmagasabb rendû kifejezôdését a japán nó-színházban éri el, ahol a színész le-
gyezôjének rezegtetésével mímeli, hogy mérges. 

Létezik az utánzásnak egy másik, rejtett formája, amely a mûvészet egészében megtalál-
ható. Minden igazi mûvész utánzó. Picasso képessége egy bika lerajzolására attól függött,
felleli-e önmagában az esszenciális bikát, amely szabadjára engedi kezének formáló gesz-
tusát. Utánzott. A festôk és a szobrászok kiemelkedô utánzó mûvészek, mert a megteste-
sítés hasonló aktusát mûvelik. Az utánzásnak van egy rejtett formája, amely különbözô
kreatív cselekvéseket hív életre a mûvészet egészében. Emiatt fordulhatnék a színház ta-
nításától az építészet tanításához, és így találtam ki az „építész-utánzót”. Létezô tereket
utánoznak, hogy jobban megismerjék ôket, azután azokat utánozzák, amelyeket építeni
fognak, azért, hogy épületeik megvalósuljanak.

Számomra az utánzás a színház szerves része, nem különálló mûvészeti forma. Az az
utánzás, amit szeretek, magában foglalja a dolgokkal való azonosulást annak reményé-
ben, hogy életre keltsük ôket, még akkor is, amikor szavakat használunk. Az olaszok értik
ezt. Erre akkor jöttem rá, amikor Vittorio Gassmant, Dario Fót vagy Marcello Morettit
néztem a Két úr szolgájában. A gesztusokat és szavakat egyaránt alkalmazó olasz komédia
inspirációként hatott rám, és a tanításon keresztül utólag újra felfedeztem. Ez megmagya-
rázza, miért nem tettem végül az iskolám nevébe az „utánzás” szót. Elôször az „Utánzás,
a színész képzése”, majd az „Utánzás és színház”, „Utánzás, mozgás, színház” kifejezést,
végül a „Nemzetközi Színházi Iskolát” használtam (École Internationale de Théâtre).

■

Az iskola nagy ereje a diákjaiban rejlik. Folyamatosan önmagukra vannak utalva, és fel
kell fedezniük a saját színházukat. Javasolhatunk ugyan témákat, adhatunk tanácsokat,
és ösztönözhetjük ôket azáltal, hogy korlátokat szabunk, de soha nem mehetünk mé-
lyebbre, amíg ôk maguk munkához nem látnak. A hallgatókhoz való viszonyunk mind-
azonáltal gyakran ellentmondásos. Meg kell hallanunk, amit mondanak, anélkül hogy
túlságosan odafigyelnénk. Viaskodnunk is kell velük, hogy a valódi költészet területére
vezessük ôket. Ezt olykor nehéz elérni. Amikor híján vannak a képzelôerônek, akkor a
szépség fantasztikus vízióival, a szépség ôrületével kell serkentenünk ôket. 

A tanárok is alkotótársak az iskola fejlôdésében. Minden tanár egykori diák, így aztán
közös nyelven beszélünk, és azonos vonatkozási pontokkal rendelkezünk, miközben
minden tanár hozzájárul saját személyiségével az eredményhez. A tudományos kíváncsi-
ság és tudásvágy hoz össze minket. Az iskolában közremûködô tanárok sorában Antoine
Vitez sajátos helyet foglal el. Egyedül ô nem volt a tanítványom. Elsô tanári megbízását
1967 és 1969 között kapta az iskolában. Megkértem, hogy a szöveg megközelítésén dol-
gozzon, amit mi megkülönböztetünk egy szöveg értelmezésétôl. Ezt az alapvetô felosztást
akkor is megtartotta, amikor késôbb a Conservatoire National d’Art Dramatique falai
közt tanított. 

Negyven évvel azután, hogy megnyitotta kapuit, az iskola a folyamatos kutatás hely-
színe maradt. Minden nappal, amelynek munkája hozzáadódik tapasztalatainkhoz, egyre
érdekesebbé válik a kutatásunk. Az újszerûség önmagában nem elengedhetetlen. Egyet-
len partszakasz mélységeinek feltárása felfedeztetheti velünk, hogy minden megtalálható
benne. 

Egyetlen vízcseppben megmerítheted az életed, és fellelheted az egész világot!

FORDÍTOTTA:  ROSNER KRISZTINA 
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2 Lecoq szerint az „utánzás” (mime) terminusa annyira leegyszerûsítô, hogy másikat kell keresni. Emiatt néha
a „mimism” kifejezést használja (amelyet Marcel Housse elemzett a Gallimard által kiadott, Anthropologie du
geste címû könyvében), amely nem keverendô össze a mimikrivel. A mimikri a forma reprezentációja, a mimism
a jelentés belsô dinamikájának keresése. (Lecoq angol fordítójának megjegyzése. – R. K.)
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