
GEORGES BANU: Úgy tûnik, hogy a 2005-ös Avignoni Fesztivál,
amelynek mûvészeti igazgatója volt, a szokottnál nagyobb mûvészi koc-
kázatot vállalt, holott ez a konszenzust felrúgó magatartás mintha el-
tûnt volna az európai színpadokról. Milyen szerepe van az ön gondolko-
dásában a kockázat vállalásának?

JAN FABRE: Természetesen minden a kockázat típusától függ:
hogy szellemi, fizikai vagy társadalmi jellegû-e. Én azt teszem,
amit mondok, azonos vagyok cselekedeteimmel. És nem beszélek
másként akkor sem, amikor rendezek, amikor a munkatársaimhoz
fordulok, vagy amikor filozófiai, politikai vagy szociális témákról
vitatkozom. Szerintem a színházban igen kevés mûvész vállalja a
kockázatot, mert mindenki túlságosan kötôdik egy intézményhez.
Néha az a benyomásom, hogy annyira áthatja ôket a hely szelleme,
ahol bemutatják elôadásukat, hogy emiatt sokszor megszelídítik,
közérthetôbbé, elfogadhatóbbá teszik munkájukat. Zavarba ejtô
világban élünk. Sok színház- és fesztiváligazgató azt mondja a
mûvészeknek: „Kérem, ne sokkolja, ne provokálja a közönséget!”
És sokan alkalmazkodnak ehhez, s a könnyebb utat választva kel-
lemes elôadást hoznak létre, amelyrôl mindenki jókedvûen távo-
zik. Számukra csak a túlélés fontos. Kevesen vállalnak valódi koc-
kázatot. Avignonba olyan alkotókat hívtunk meg, akiknek saját
világuk van, akik elsôsorban mûvészek, s csak másodsorban ren-
dezôk, tehát akik valóban vállalnak kockázatot a színházban,
amelyre ez tényleg kevésbé jellemzô, mint a képzômûvészetre vagy
a performanszokra.

G. B.: Úgy gondolja, hogy a színházban nehezebb kockáztatni?
Azért-e, mert ez a mûvészet közvetlen viszonyt feltételez egy csoporthoz,
és mûvészi gyakorlata egy szociális térben jön létre és nyilvánul meg?

J. F: Természetesen. A képzômûvész elôbb hozza létre a mûvet,
és csak ezt követôen lép be a szociális-ideológiai térbe, vagyis a ga-
lériák és múzeumok világába. A színházban a mûvészek leginkább
az ideológiai tér keretei között dolgoznak, és így a mûvüket áthatja
a hely szelleme. És ez érzôdik is. Egy rajzot vagy egy szobrot csak
akkor állítanak ki, ha az már elkészült. Én például eladtam olyan
rajzomat vagy szobromat, amelyet húsz évvel ezelôtt készítettem,
és akkor a kutyának sem kellett. A színházban ez elképzelhetetlen:
egy elôadást nem lehet konzerválni. Számos kollégám alkalmaz-
kodik a helyhez, hogy létrehozhassa mûvét, ezért eleve megszelídí-
tik munkájukat. Vegyük például A síró test címû párizsi elôadáso-
mat: a Le Figaro nagyon lehúzta, a Théâtre de la Ville pedig a kö-
vetkezô évben lemondta két produkciómat. Az elôadásról beszél-
tek a belga parlamentben, Olaszországban, Hollandiában – csak
azért, mert az egyik jelenetben a színészek pisiltek. Túlságosan ra-
dikálisnak találtak. A helyzet nemigen változott. Húsz évvel
ezelôtt is problémát jelentettem, és ma is problémát jelentek. 

G. B.: Próbáljunk meg különbséget tenni provokáció és kockázat kö-
zött. Ön megkülönbözteti a két fogalmat? 

J. F.: Soha nem azért csinálok szobrot, rendezek vagy írok, hogy
provokáljak. A provokációt mindig a másik fél észleli. Ha a be-
fogadó nem elég járatos a színháztörténetben vagy a mûvészettör-
ténetben, akkor az utalások a semmibe hullanak, és a befogadó
képtelen megfejteni azt, amit a mûvek közölnek. Ez a legfôbb
probléma. Azt akarom elérni, hogy a nézô fel tudjon idézni egy ké-
pet vagy gondolatot, eszmét, de a provokáció gondolata távol áll
tôlem.

A kockázatnak ehhez semmi köze, az inkább a kutatással van
kapcsolatban. Mûvészként mindig a terra incognita érdekel. És azt
gondolom: „tessék, itt van egy tanulmányozásra érdemes téma, én
még sosem foglalkoztam vele.” Ezért csinálom, amit csinálok.
Ebben van szellemi és fizikai kockázat is. A színészeimmel és a
táncosaimmal most például a test nedveinek tanulmányozásába
fogunk. Milyen például a húgyhólyag? Mi gyakorol hatást a ve-
sékre? A fogalmak biológiai értelemben vett kutatásáról van itt
szó. Egyszer csak olyan terepen találom magam, amelyen még
soha nem jártam. És ezzel kockázatot vállalok. A másik fél pedig
feltehetôen provokációt gyanít. 

Mûveimben nincs szó lázadásról vagy tiltakozásról, mert a for-
rásuk mindig a kíváncsiság. Ha a világot mûvészként szemléljük,
akkor magunkba tekintünk, és azt kérdezzük: „Mit keresek ezen a
világon? Hogy mûködik a testem? Miért reagálok így vagy úgy?
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an Fabre, a kortárs színház- és képzômûvészet fenegyereke, 1958-ban Antwerpenben született, azóta is ott él és dolgozik. Pályája kezdetén
egyszemélyes performanszokkal, mûvészeti akciókkal hívta fel magára a közönség figyelmét. Az 1980-as évek elején az úgynevezett „com-

modity art” hatása alá került, és fôként a pénz és a mûvészet kapcsolatának témáját dolgozta fel a legkülönbözôbb módokon. Ekkoriban tett kí-
sérletet arra, hogy a performansz-elôadásokat bevigye a színházba. Az igazi áttörést és nemzetközi elismerést az 1984-ben a Velencei Biennálén
bemutatott A színházi balgaság dicsérete címû elôadása hozta számára. Mestereinek a flamand festôket, de leginkább Magritte-ot, Joseph
Beuyst, valamint Artaud-t, Bob Wilsont, Dosztojevszkijt, Witkiewiczet, Bondot és Heiner Müllert tartja.

Jan Fabre Az utópia keresése címû szobra
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Miért vagyok ilyen vagy amolyan?” Ez inkább egyfajta vizsgálódás
és kíváncsiság. Csak egy organikus gondolatból kiindulva csele-
kedhetünk. Én ellenzem a destrukciót. És soha nem tagadnám
meg a mûvészetet, a szépséget.

G. B.: Egyfelôl olyan XIX. századi fogalmakat használ, mint „mú-
zsák”, „könnyek”, úgy beszél a szépségrôl, ahogy a preraffaeliták, más-
felôl pedig a Bahtyin-féle kettôsségbôl adódó feszültség – amely szerint
az altestibb populáris kultúra, a testiség felforgatja, kikezdi a magasabb
rendû értékeket – határozza meg munkáját.

J. F.:  A könnyek története címû elôadásnál a következô mondatból
indultam ki: „Amikor átérzünk valamit, az életünk tragikus fény-
ben jelenik meg; amikor gondolkodunk, komikusban.” Ez a dua-
litás valóban jelen van a munkáimban. És az is igaz, hogy egy-
szerre kötôdöm a mához és a múlthoz. Meggyôzôdésem, hogy
üzenetet közvetítek, és így adhatok valamit a világnak.

Egyfelôl tragikus mûvész vagyok, mert átérzem, empátiával ke-
zelem a dolgokat. A helyzetem a képzômûvészetben vagy a szín-
házban úgyszintén tragikus: nem tartozom egyetlen csoporthoz
vagy divatos irányzathoz sem, az elmúlt huszonöt évben mindig
egyedül dolgoztam. Másfelôl komikus mûvész vagyok, mert gon-
dolkodom, analizálok, távolságtartással, iróniával figyelem a dol-
gokat, amit ne tévesszünk össze a cinizmussal. Sok mai színházi
és képzômûvészeti alkotásban a cinizmust – ahogy a polémiát is –
fegyverként használják. Tôlem ez távol áll.

KATIA ARFARA: Nagyon gyakran épít arra a feszültségre, amely
egyrészt egy rettenetesen lassú ritmus, másrészt az energia, dinamizmus,
hevesség közt teremtôdik. Miben látja a különbséget az ön és Bob Wil-
son munkája között, különös tekintettel az idôhöz kialakított viszo-
nyukra?

J. F.: Bob a barátom, és nagyon tisztelem a munkáját. A nagy kü-
lönbség kettônk között az eltérô kulturális hátterünkbôl adódik.
Bob Wilson amerikai mûvész; én európai vagyok, flamand. Egé-
szen másfajta oktatást kaptam, mint ô. Engem az apám tanított:
Van Gogh, Dürer és Rubens rajzait mutatta meg, de Boschéit is, és
újra és újra le kellett másolnom ôket, amíg csak meg nem értettem,
hogy egyfajta genetikus kulturális vonal köti össze ôket. Így tanul-
tam meg, hogy idô kell ahhoz, hogy az emlékezetünkbe véssünk
valamit, és ahhoz is, hogy megtanuljunk vagy megtanítsunk vala-
mit. Az idô eszköz, amely lehetôvé teszi, hogy módosítsuk a tartal-
makat, vagy felidézzük a dolgok szövetét alkotó különbözô rétege-
ket. Ez az idô olyanfajta megközelítése, mint amikor egy flamand
primitív festô képét nézzük, és lassan megértjük azt az idôt, amely
kikényszerítette a mû létrejöttét. 

Mibôl születik az eredetiség? Abból, ha valaki megpróbál lemá-
solni valamit, de nem sikerül. Amikor egy színész meg akar ta-

nulni egy szöveget, vagy egy táncos el akar sajátítani egy mozdula-
tot, egy másik színészt, illetve táncost kell utánoznia. De mivel
neki más a testfelépítése, a fizikai kondíciója, a múltja, hiába adja
tehetsége legjavát, mégsem tudja lemásolni a másik mozdulatát.
És ez a balsiker teszi ôt egyénivé, eredetivé, autentikussá. A mûvé-
szetben – és ez érvényes mindenfajta kézmûvességre is – ki kell
tapogatni az anyagot, meg kell érinteni és érezni kell a dolgokat.
Kérdéseket kell feltenni önmagunknak arról, hogy mi ez, hogyan
jött létre, és meg lehet-e csinálni. Ez az alap. Így tanul a gyerek is,
amikor utánozza anyját, apját. Nem elegendô látni, tapasztalni is
kell!

G. B.: Ön sok performanszot csinált. Ebben a mûfajban az alkotóele-
mek között nincs hierarchia, a szöveg, a zene, a tánc egyenrangú szerepet
kap. Ön szívesebben mellôzi a hierarchiát, és ezért kedveli a performan-
szokat? Az imént arról beszélt, hogy a terra incognita felé halad, ugyan-
akkor mégsem egy tabula rasából indul ki.

J. F.: A munkámat alapjában véve a kíváncsiság határozza meg:
a szöveg, a tartalom és a forma iránt. Sosem valamilyen hierarchia
alapján közelítek ezekhez. Az általam választott forma mindig a
tartalomból nô ki, ennek a szükségszerûségnek engedelmeske-
dem. Azt hiszem, a mûvész, hogy úgy mondjam, a saját mûve rab-
szolgája. 

G. B.: Úgy tûnik, a 2005-ös fesztivál az „új romanticizmus” jegyében
fogant, az ön, de a többi meghívott munkái is valamilyen módon a ro-
manticizmushoz kapcsolódnak. Szerintem Artaud volt a színház utolsó
nagy romantikusa. Ma egyre nagyobb az igény, a vágy, hogy ismét ráta-
láljunk. Mi az ön viszonya Artaud-hoz?

J. F.: Artaud szerintem az utóbbi száz év egyik legnagyobb mû-
vésze és gondolkodója. Szellemi vezetô. Nem hagyott maga után
módszert. Figyelje meg, hogy az utóbbi negyven-ötven évben
Peter Brook vagy Grotowski megközelítései végül „módszerré” áll-
tak össze, amelyeket azóta meghaladott az idô. Ez Artaud-ra nem
érvényes. Az ô gondolkodása sokkal megtermékenyítôbb, mert fi-
lozófia, amely abban segít, hogyan viselkedjünk, milyen viszonyt
alakítsunk ki a világgal. Nekem ez a fontos. Huszonöt éve dolgo-
zom színészekkel, táncosokkal és fiatal mûvészekkel, és nem
„módszert” akarok adni nekik, inkább magatartási mintát szeret-
nék nyújtani. Az évek során többen elhagyták a társulatot, saját
csapatot alakítottak, és az enyémtôl nagyon eltérô stílusú elôadá-
sokat hoztak létre. Mert én nem módszert, nem technikát tanítot-
tam nekik – az utóbbiak különben is hamar elavulnak. Hát én ezt
tanultam Artaud-tól, akinek a mûveiben nagyon világosan jelen
van az igazi rebellis gondolat szabadsága és anarchiája. A tech-
nika, annak elsajátítása éppen ezt a szabadságot szûkíti le. És itt
visszatérnék a dualitáshoz. Egyfelôl nagyon szigorú szabályokat
fogalmazok meg a színészeimnek és a táncosaimnak, de ezekbôl
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A könnyek története 
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kiindulva megteremthetik a szabadságukat. Másfelôl olyan maga-
tartásformát adok át nekik, amellyel szét is zúzhatják az általam
megfogalmazott szabályokat.

K. A.: Artaud neve elválaszthatatlan a kegyetlenségtôl.
J. F.: Artaud-t rosszul értelmezik. Nála a kegyetlenség a mûvész

ôsi magatartása önmagával szemben. Vagyis a mûvész a saját szel-
lemét, saját testét használja céltáblaként, kutatása tárgyaként. Sa-
ját magával legyen kegyetlen. Én ezt „személyes kegyetlenségnek”
nevezem. Ha a színész vagy a táncos igazán komolyan veszi mûvé-
szi feladatát, ez rengeteg fizikai és szellemi energiát igényel tôle. 

G. B.: Artaud azt szerette volna, hogy minden elôadás kivételes ese-
mény legyen. Ma viszont egy elôadást többször kell eljátszani. Mintha
feloldhatatlan ellentét feszülne az egyediség és az ismétlés fogalma kö-
zött. Önt azonban egyformán érdeklik a performanszok, azaz az egy-
szeri produkciók és az ismétlésre építô színházi elôadások. Munkájában
mi a viszony a kettô között?

J. F.: Az egyik nincs meg a másik nélkül. Vegyük például azt a
performanszot, amelyet Marina Abramoviccsal csináltunk. Sze-
mélyesen, mentálisan és fizikailag is jelen kellett lennem, éreznem
kellett és el kellett viselnem bizonyos dolgokat. Az ilyen tapaszta-
lataimat azután átadom a színészeimnek és táncosaimnak. Bizo-
nyos értelemben övék a „repríz”. És ebben a munkában néhány jó
táncos és színész valóban a „személyes kegyetlenségbôl” merít.
Mindkét megközelítés alapvetô és lényeges.

K. A.: Ugyanakkor húsz évig, 1982–2001 között hûtlen volt a perfor-
manszhoz. Miért? 

J. F.: Ekkoriban magánperformanszokat szerveztem, azonban
hivatalosan nem hirdettem meg ôket. A performansz során a mû-
vész tényleg saját magával konfrontálódik, és ennek nincs keres-
kedelmi értéke, szemben a képzômûvészeti alkotásokkal, amelye-
ket egyre növekvô áron lehet eladni, vagy a színházi elôadásokkal,
amelyeket ötvenszer-százszor lehet eljátszani. Egy performanszot
nem lehet eladni, reprodukálni – és ez fontos aspektus a szá-
momra. Ilyenkor újra tizennyolc évesnek érzem magam, amikor
minden támogatás és segítség nélkül kellett boldogulnom. Egy ga-
léria felkérésére dolgozni egyfajta biztonsági hálót jelent. Az elké-
szült mûvet egy bizonyos ideológiai kontextusban mutatják be, ezt
pedig a hatalom támogatja anyagilag. A performansz viszont
mind fizikailag, mind mentálisan elszakít mindettôl. Az utcán az
emberek nem ismernek fel, és nem is adnak két- vagy háromezer
régi belga frankot egy rajzomért. Ha nem szeretnek egy rajzot, azt
megmondják. Ilyenkor tehát kivonom magam a mûvészet gazda-
sági szabályai alól, számomra ezt jelenti a performansz. Azonkí-
vül a hagyományok itt nincsenek kodifikálva, mint a színházban,

a táncban vagy a képzômûvészetben. Ez a mûvészet nélkülözi a
történelmi referenciákat, szabályokat; ezért tarthat különleges ér-
deklôdésre igényt a performansz, amely a számomra szellemi és fi-
zikai utazás. Nagyon sokat tanulok ezekbôl, és ez teszi lehetôvé,
hogy másféle irányt mutassak a színészeimnek. 

K. A.: Beszélne rituáléfelfogásáról?
J. F.: Azt hiszem, mûveimben mindig az eltûnést, a halál ritua-

lizálását fogalmazom újra. Minden alkotásom a halálra való fel-
készülés körül forog. Sokszor látogatok el régi temetôkbe; ezekben
jobban érezni a halál jelenlétét, mint az úgynevezett múzeumok-
ban. A temetô számomra az élet, az alkotás ünnepi színhelye. Ins-
tallációimat, képzômûvészeti alkotásaimat, írásaimat manifesztu-
moknak tartom, amelyek rendeltetése az élet mint a halálra való
készülés ünneplése. Olyan ez, mintha egy nagyon szép síremléket
hagynék magam után, amely tanúsítja, hogyan gondolkodtam,
hogyan cselekedtem.

K. A.:  Mit gondol Joseph Beuys mondásáról: „A halál tart ébren”?
J. F.: Ez bizony így van. Különben Beuys nagyon fontos mûvész

a számomra, egyik mesteremnek tartom. 
G. B.: Ön szerint mi a fontos a flamand mûvészetben: ami konkrét,

materiális, vagy a karneváli jelleg?
J. F.: Szerintem  az ünnep, a „farsangiság” és a „fizikalitás” ér-

zékelése a fontos. Számos flamand festô ünnepli az életet, miköz-
ben próbál menekülni a hatalom szorítása alól. De van egy másik
fontos tényezô is a flamand mûvészetben: ahogy a mûvészek újjá-
szervezik a teret és az anatómiát. Itt az élet másfajta ünneplésérôl
van szó: arról, hogy az életet még szebbé tegyék.

K. A.: Gyakran mondja magáról, hogy a szépség „szolgája”. Nem fél
attól, hogy esztétizálja a szépséget?

J. F.: Nem, mert a szépség felhívás a szabadságra. A szépség egy-
fajta anarchia, amely túllép a realitáson és a moralitáson. Szerin-
tem az igazi szépség soha nem esztétizáló természetû. Mindig je-
len van, ha a forma visszatér az alapokhoz. A szépség távolságot
tart minden ideológiától. Ez nekem nagyon fontos. 

G. B.: A kockázatban benne rejlik a lázadás… a harc valami ellen.
De azért is lehet lázadni, hogy megvédjünk valamit. Mi a lázadás sze-
repe a mûveiben? Ki ellen hadakozik, mit véd általuk?

J. F.: Mûveimet nem lázadásnak tartom, inkább manifesztu-
moknak. Így az a négy darab, amely az Avignoni Fesztiválon sze-
repelt – Vér vagyok, A könnyek története, A plágium királya, A vesztés
császára –, manifesztum, amelyekben kifejtem gondolataimat,
azt, ahogy az életet és a világot látom. Nem szállok szembe a létezô
valósággal, megelégszem ennyivel: „Íme itt egy másik lehetséges
világ.” Ez olyan, mintha a saját Jeruzsálememet úgy építeném fel,
hogy a házak elrendezése az én életmódomnak, gondolkodásom-
nak feleljen meg. Ennek pedig semmi köze a korízléshez. Ha sze-
retek egy fotelt, kevéssé érdekel, hogy divatos-e.

G. B.: A munkáiban nagyon sok a feszültség…
J. F.: És a konfliktus. Persze fel lehet építeni egy házat és bezár-

kózni oda és gondolkodni. De ha kimozdulunk otthonról, vagy
televíziót nézünk, mindenféle konfliktussal szembesülünk. Ha ezt
nem akarjuk, jobb, ha remetének állunk. Különben szobrászként
remete vagyok. Sôt, azt is mondhatnám, hogy szobrászként olyan
vagyok, mint a laboratóriumi asszisztens. De színházi emberként
inkább postás vagyok. Kiviszem a leveleket, amelyek nem mindig
aratnak tetszést, járom az utcákat, világokat fedezek fel. Ha az
elôbbit a pincében csinálom, az utóbbit fent az utcán. Szeretek be-
zárkózni a pincébe, a föld alá, de szeretek kint mászkálni, üzene-
teket átadni, beszélgetni emberekkel… Nem tudnék máshogy élni.
Szükségem van mind a kettôre. 
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