
brüsszeli Needcompany Isabella szo-
bája címû elôadásáról írott kritikák-

ban mind a fôszereplô Isabellát, mind az ôt
játszó színésznôt a monumentálishoz kap-
csoló jelzôkkel illetik. Viviane de Muynck Bel-
gium egyik legelismertebb színésze. Pályájá-
nak kezdete óta dolgozott a kortárs színház-
mûvészetben jelentôs sikereket elérô flamand
társulatoknál (Mannen van den Dam, De
Witte Kraai, Maatschappij Discordia), ven-
dégként a New York-i Wooster Group elô-
adásain is fellépett, s a hamburgi Schauspiel-
haus közönsége rendezôként is megismerhette.
Több mint egy évtizede dolgozik a Needcom-
panyval és Jan Lauwersszel, aki Isabella sze-
repét kifejezetten neki írta. Az Isabella szo-
bája áprilisi, trafóbeli elôadása kapcsán be-
szélgettem Viviane de Muynckkal. 

– A tegnapi elôadás részben angolul, rész-
ben franciául folyt. Ennek a társulat nemzet-
közi összetételét tekintve nyilvánvalóan prakti-
kus oka van, gyakran volt azonban olyan érzé-
sem, hogy a többnyelvûség az elôadás egyik
nélkülözhetetlen összetevôje.

– Valóban, a többnyelvûség a Needcom-
pany lételeme. Aki idegen nyelven játszik,
teljesen más közegbe kerül, hiszen minden
nyelvnek más a szerkezete, ritmusa, hang-
lejtése. A jelentés átültetése egy másik
nyelvbe mindig izgalmas útkeresés, a tisz-

telet kifejezôdése a nyelv iránt, ami a köz-
lendô sokkal mélyebb átgondolásával jár,
mint ha a színész az anyanyelvén játszik.
Ha idegen nyelven játszom, nagyon inten-
zíven foglalkozom a nyelvvel. Minden
egyes mondat jelentése attól függ, hogy ki
mondja, és milyen nyelven, milyen nemze-
tiségû közönségnek. Ugyanannak a meta-
forának két különbözô nyelvben más a
jelentése, hiszen különféle képek veszik
körül. A nyelv számomra egyébként in-
kább a képalkotás eszköze, semmint a je-
lentésátvitelé. Ez talán flamand sajátos-
ság, hiszen a flamand nyelv, különösen a
dialektusok, rendkívül képszerûek. 

– Ezek szerint a képalkotás iránti érzékeny-
ség flamand sajátosság lenne ebben a nemzet-
közi társulatban? 

– Igen, de ez nemcsak a flamand nyelv
képszerûségébôl, hanem Belgium különle-
ges pozíciójából, más kultúrák iránti érzé-
kenységébôl is fakad. A belgák folyamato-
san szembesülnek idegen kultúrákkal és
azok befolyásával, és a saját bôrükön ta-
pasztalják, hogy az univerzum nem egy-
nyelvû. Emiatt Belgium nagyon szürrea-
lisztikus ország, és ez is flamand elem a
társulatban. 

– Az Isabella szobáját még Belgiumban
sem flamandul adta elô a társulat…

– Azt hiszem, hogy ha flamandul játsza-
nánk, akkor az elôadás sokkal inkább ha-
sonlítana a klasszikus, teátrális színházra.
Persze flamandul feliratoztuk. 

– A feliratozás nemcsak nyelvi mankó, ha-
nem egyfajta kiegészítés, külön médium is az
elôadásban. 

– Valóban. Ez még hangsúlyosabb lesz
Jan Lauwers következô elôadásában, a
Lobstershopban, ahol a tipográfiának is kü-
lönleges szerepe lesz. Arra gondoltunk,
hogy minden szereplôhöz különbözô be-
tûtípust rendelünk, de végül úgy döntöt-
tünk, hogy csupán bizonyos szabályszerû-
ségek mentén fog változni a tipográfia. Ez
a játék egyben utalás egyik költônkre, Paul
van Ostaijenre és az úgynevezett „nyom-
daköltészetre”. 

– Jan Lauwers korábbi alkotásaival ellen-
tétben az Isabella szobája optimista kicsen-
gésû, és egy kerek történetet mond el. A recen-
zensek szerint az elôadás többek között ennek
köszönheti hatalmas sikerét. 

– A lineáris cselekmény nagyon sokat
számít, annak ellenére, hogy eleinte egyál-
talán nincs könnyû dolga a közönségnek,

hiszen rengeteg információt kap, és meg
kell találnia a helyét ebben az epikus törté-
netben. De az a tény, hogy a darab egy szo-
bájában üldögélô öreg hölgy életérôl szól,
mindenképpen hozzáférhetôbbé teszi az
elôadást. Az Isabella szobája olyan pillanat-
ban keletkezett, amelyben a közönség újra
a történetek felé fordult. 

Az emberek arra is rettenetesen vágy-
nak, hogy a világot félelem nélkül szemlél-
hessék. Valóban derûs az elôadás hangu-
lata, és ezért is lett a darab alcíme: Laugh
and be gentle to the unknown (Nevess és légy
kedves az ismeretlenhez). Az emberek ma-
napság egyre jobban bezárkóznak és
visszahúzódnak, ezzel szemben Isabella
nem a veszteségein vagy az elszalasztott le-
hetôségein, hanem az álmain keresztül
szemléli a világot, amelyekrôl ráadásul
tudja, hogy soha nem fognak megvaló-
sulni. Mindennek ellenére nagyon kíván-
csi és nyitott marad. Ez közös bennem és
Isabellában, hiszen mindkettônkre igaz,
hogy életünk legizgalmasabb, legfonto-
sabb találkozásait a nyitottságunknak kö-
szönhetôen éltük meg. Nagyon boldoggá
tett, hogy Jant ilyen személyiség megfor-
málására inspiráltam. 

– Budhanton, vagyis a szemlélôdés, a nyu-
galom és a szenvedély eszméjének kiteljesítésé-
hez szükséges az, hogy Isabella megöregedjen?  

– Ahhoz, hogy Budhanton eszméje élet-
filozófiává válhasson, túl kell lenni bizo-
nyos életkorok nehézségein. De Isabellá-
nak már fiatal korában megvolt a képessé-
ge erre a nyugalomra és szenvedélyességre.
Vannak emberek, akik ezt sosem fogják el-
érni, mert már fiatalon is öreg emberek-
ként gondolkoznak. Isabella lelke nem
öregszik együtt a testével. Egyik legszebb
élményem az Isabella szobája kapcsán az
volt, amikor egy nôtôl azt hallottam, hogy
az elôadás felszabadította az öregedéstôl
való félelem alól. Az is megelégedéssel tölt
el, hogy Jan és én végsô soron egymás mel-
lett öregszünk, és hogy ezt a folyamatot
megmutatjuk a közönségnek. 

– Az Isabella szobáját megtöltô afrikai
mûkincsek valódiak, hiszen a gyûjtemény Felix
Lauwersé, Jan apjáé volt. Mi lesz a sorsuk
ezeknek a tárgyaknak, ha lemegy az utolsó elô-
adás? 

– Visszakerülnek Jan családjához, és el
kell dönteniük, mihez kezdjenek velük.
A darab éppen ebbôl a döntési helyzetbôl
született, és Isabella az elôadás végén
ugyanezzel a dilemmával szembesül. A csa-
lád leginkább azt szeretné, ha a gyûjte-
mény egyben maradna, és múzeumba ke-
rülne, ugyanazzal a mottóval, mint az
elôadásban: In Memoriam Felix Lauwers.

– A produkció nemcsak hommage à Felix
Lauwers, hanem tiszteletadás a kulturális
kontextusukból kiemelt tárgyaknak is. 

– Így van, óda Afrikához és a mûvészet-
hez. És óda a mûvészethez való viszonyunk-
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hoz is, mely ebben az esetben igencsak illu-
zórikus. Folyamatosan a kezünkbe vesszük
ezeket a mûkincseket, az elôadásban ren-
geteget beszélünk róluk, de valójában sem-
mit sem tudunk e tárgyak lelkérôl, fogal-
munk sincs, mi történt, amikor például a
harci maszkot valaki felvette Bakongóban.
Jant mindig is izgatta, mi motiválhatta az
apját, hogy ilyen gigantikus méretû kollek-
ciót gyûjtsön össze anélkül, hogy mélyeb-
ben érdekelnék maguk a mûtárgyak. Még
az archeológus vagy az etnográfus is csak
egy kisebb terület szakértôje, és még így
sem értheti meg ezeket a tárgyakat. A mû-
kincsek nagy része olyan orális tradícióhoz
kötôdik, amely a mi generációnk elôtt, a
globalizálódó nyugati kultúra térhódításá-
val megszakadt és háttérbe szorult. És nem-
csak Afrikában, Európában is. Talán ezért
is lett újra fontos a történetmesélés, hogy
az így keletkezett ûrt betöltse.  

– Ezért fontos az elôadásban a közös ének-
lés is? 

– A közös éneklés ugyanahhoz a közös-
ségi élményhez kötôdik, mint az orális tra-
díciók. Gondoljon bele, manapság már a
gyermekeinknek sem éneklünk, mert vala-
miért nevetségesnek érezzük. Korábban az
emberek énekeltek különbözô életkorok-
hoz, átmeneti rítusokhoz kötôdô népdalo-
kat. Ma már ezek csak a könyvekben élnek,
a néprajzkutató néha összegyûjt egy kötet-
nyit, kiadja, de ezzel vége. Nem éneklünk,
és a dalok, amelyeket mégis meghallga-
tunk, rendkívül bárgyúak, csupaszok, és a

tartalmuk egy mondatban összefoglalható. 
– Elôfordult már, hogy a közönség elkezdett

énekelni? 
– Volt már rá példa. Gyakrabban meg-

esik, hogy a nézôk a záró dal alatt elkezde-
nek ritmikusan tapsolni. Sokan pedig a
színházból kifelé menet dúdolgatják a ref-
rént. Ehhez persze magunkkal kell ragad-
nunk ôket, elvégre nem egy rockkoncerten,
hanem színházban vannak, ami eleve fe-
gyelmezettebbé, ellenállóbbá teszi az em-
bereket. Ez érzékelhetô volt a tegnapi elô-
adás során is. A magyar közönség sokkal
visszafogottabb volt, hiszen nem csak
ösvényt kellett találnia Isabella szobájá-
nak labirintusában, ebben a furcsa tájban.
A nyelvi megértés külön koncentrációt,
egy egészen más gondolati folyamatot igé-
nyelt. Franciaországban, ahol a nyelv
„akadálytalanul” áramlik a közönség fü-
lébe, az elôadásnak sokkal inkább szubjek-
tív jellege volt, és jóval többet nevetnek.
Tegnap, úgy érzem, inkább az együttgon-
dolkodás, a gondolati tartalom volt a
hangsúlyosabb. Az elôadás ritmusa is sok-
kal lassúbb volt, sokszor egy kicsit kivár-
tam, hiszen tudtam, hogy a feliratokat a
társulat egyik tagja kezeli, aki nem tud ma-
gyarul. 

– Nekem úgy tûnt, hogy az elôadás, minden
felszabadító ereje ellenére nagyon fárasztó volt. 

– Mi is sokkal jobban elfáradtunk, mint
máskor. Ez talán a tér nagyságától is függ.
A kisebb színpad miatt több a feszültség az
elôadásban. Minél nagyobb a tér, annál

nyugodtabbnak, kiegyenlítettebbnek tûnik
a színpadi mozgás. Az Isabella szobájának
Avignonban volt a bemutatója, és tizen-
nyolc méter széles színpaddal számoltunk
– a táncosok lényegében egy hatalmas üres
kör centrumában mozogtak. Sokan alábe-
csülik az építészeti elemet, pedig az idôér-
zékelés is a tér nagyságától függ. De pont
ettôl, a különbözô körülményekhez való
alkalmazkodástól válik minden elôadás iz-
galmassá, és így mi is frissek tudunk ma-
radni.  

– Úgy tudom, hogy férfi szerepeket is ját-
szott. 

– Igen, már hétszer is, ezek közül a leg-
fontosabb Übü király és Macbeth volt. A kö-
zönségnek ez merôben szokatlan, de van-
nak társulatok, például a Discordia, ahol ál-
talában fel sem merül a nemek kérdése a
szereposztásnál. Szeretek férfi szerepeket
játszani, már csak azért is, mert oly elkese-
rítôen kevés igazán érdekes nôi szerep van a
kánonban. Másrészt egy ilyen elôadás értel-
mezése sokkal izgalmasabb lehetôségeket
teremt, hiszen mindenképp túllép a pszi-
chológiai realizmuson, mert nem redukálja
az elemzést a férfi-nô kapcsolat bonyodal-
maira. Ha nô játszik férfi szerepet, a nézô ki-
billen alapvetô pozíciójából, ami, voyeuriz-
musa miatt, alapvetôen férfias. A vak Isa-
bellát azért szeretem, mert – bár igazi nô –
erre a kizökkentésre ô is képes. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: 
RÁDAI ANDREA
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igyázat: ez a mostani vérbeli színházi
botrány volt. Napokig, nem, hetekig tar-

tó izgalom, minden reggel új szenzációs hírek
és kommentárok, szónoklatok és ellenszónok-
latok a kulturális rovatokban, egyszer csak
mindenkinek véleménye lett. És a következ-
mények egyelôre beláthatatlanok. Úgy lehet,
az egész német nyelvû rendezôi színház vita
tárgyává válik. Még a „Bild”-Zeitung is elkö-
telezte magát, holott máskor nem viszi túl-
zásba a színházról való tudósítást: F. J. Wag-
ner kolumnista „uborkalevet” talált a ren-
dezôk fejében. Barátaink, ismerôseink megint
egyszer mesterségünket tették szóvá: ugye,
maga is színikritikus? Nahát, mondja már
meg, mirôl van tulajdonképpen szó.

Az események, melyek február 16-ának
estéjén a Schmidtstrasse 12-ben, a Schau-
spiel Frankfurt egyik játékhelyén végbe-
mentek, megannyi interjú és rekonstrukció
után (lásd a következô oldalakon található
dokumentációt is) már túlnyomórészt is-
mertnek tekinthetôk. Gerhard Stadelmai-
ernek, a Frankfurter Allgemeine Zeitung
kritikusának, aki részt vett Ionesco A nagy
vérfürdôje Sebastian Hartmann rendezte
elôadásának bemutatóján, némi huzavona
után kitépték kezébôl a spirálos jegyzetfü-
zetét, ölébe dobtak egy kelléket (nevezete-
sen egy kasírozott hattyútetemet), majd
mialatt a termet elhagyta, még elég ocs-
mány szitkokat is kiáltottak utána. Ennek
során Thomas Lawinky színmûvész elég je-
lentôs mértékben lépett ki szerepébôl – és
valószínûnek tartom, hogy ebben a hely-

zetben senki, még a mûvészetet és valósá-
got a játékszituáción belül egymásba úsz-
tató színházak legelszántabb barátja sem
cserélne a kipécézett kritikussal. 

Egyfelôl. Másfelôl Stadelmaier kolléga
sem olyan képviselôje céhének, aki geszti-
kus értelemben véka alá rejtené vélemé-
nyét. A nézôtér áhítatos csendjébe hasító
leereszkedô cöcögése, jól hallható lélegzet-

A nagy vérfürdô
■ A  S T A D E L M A I E R - Ü G Y :  M I T  S Z A B A D  A  S Z Í N I K R I T I K Á N A K ?  ■

Összeállításunk a Theater Heute 2006. áprilisi számá-
ban megjelent anyag rövidített változata. (A Szerk.)
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