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z angol színháznak nemes és dicsô-
séges hagyománya van, Simon

McBurney és a Complicite nem része en-
nek; saját tradíciót teremtettek, ettôl vál-
nak olyan különlegessé, olyan értékessé”1

– nyilatkozta Peter Brook némi kajánság-
gal, mikor a kortárs brit színház kiemel-
kedô csapatáról kérdezték. A Complicite
bô két évtized alatt maroknyi fiatal alter-
natív társulásából nem csupán Nagy-Bri-
tannia meghatározó mûhelyei közé emel-
kedett, de világszerte is ismertté és elis-
mertté vált. Mire a groteszk paródiákkal
jelentkezô mozgásszínházat beskatulyáz-
hatták volna, az friss szemlélettel fordult a
drámairodalom klasszikusaihoz, és inven-
ciózus prózaadaptációkkal vértezte fel ma-
gát. Közben ügyelt arra is, nehogy a szó
színházának halálos ölelésébe keveredjen,
ezért újra és újra meghökkentô esemé-
nyekbe merült, zenés színházzal kísérlete-
zett, vagy más médiumba (tévé, rádió,
film) tett kirándulást. Repertoárjának mû-
faji skálája és stílusa olyan sokrétû és vál-
tozatos, hogy aligha illeszthetô bármiféle
hagyományba: elôadásai nemcsak minden
más színházéitól, de egymástól is külön-
böznek. Ismertetôjegyük a játék kaval-
kádja, amely a színház valamennyi kom-
ponensét képlékenynek tételezi, és fel-
oldja a zárt formákat. Tágan értelmezett
teatralitás fon körbe popkultikonokat,
magas mûvészet kacérkodik népszínházi
elemekkel. A Complicite színpadán gon-
dolatserkentô, közvetlen és érzéki színház
születik, amely a nézô fantáziájára épít.

GYÖKEREK

A Complicite 1983-ban alakult, London-
ban, Theatre de Complicite néven. A nem-
rég angolosított francia elnevezést az át-
menetinek gondolt szigetországi jelenlét
indokolta. Brook csipkelôdése azonban
már azt mutatja, hogy sikerült gyökeret
eresztenie. A korabeli híradások még négy
alapítót említenek, de honlapjukon már
csak az angol Annabell Arden színész-
rendezô, Simon McBurney, a jelenlegi mû-
vészeti vezetô, valamint Marcello Magni,
az olasz származású színész, koreográfus,
drámatanár és zseniális bohóc szerepel
(a kanadai Fiona Gordon színésznô ma-
radt ki).

Mindannyian elvégezték Jacques Lecoq2 színházi iskoláját, és az ô hitvallása – „Tout
bouge!”, azaz „mozgás az egész” vagy „minden mozgás” – meghatározó volt az indulás-
nál. Iskolájában a Complicite leendô alapítói az improvizációt és a mozgást tanulmá-
nyozták, s olyan eszközkészlet kialakítására fokuszálhattak, amelynek segítségével a
dráma, a színészi játék, sôt a színház valamennyi alkotórésze, tehát a drámaszöveg is a
mozgás törvényei alapján szervezôdik. A megközelítés a színész testi játékát hangsú-
lyozza, de a színház- vagy mûvészettörténeti formák és stílusok keveredésével átrendezi
a színház belsô arányait is, hiszen a színház átváltoztatóképességét emeli ki.3

A francia mester pedagógiája az iskola növendékeit nem a „Lecoq-módszer” követeivé
akarja nevelni, hanem a saját mûvészi útjuk elindításához nyújt segítséget. „Olyan szín-
házat akartam csinálni, amilyet még nem láttam – emlékezett vissza McBurney4 az alapí-
tásra. – Azt éreztem, hogy a színház csak egy bizonyos meghatározott osztály számára
vonzó, egyfajta zárvány. Teljes egészében a színdarab ideája vezérelte, de engem, a fiatalt,
a színház határai és a jelentése izgatott. […] Vajon [a színház] a kulturális elit mentális
ínyenckedését szolgálja, vagy egy alapvetô fontosságú dolog?”5 A válasz keresése össze-
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A határok tágítása

Naomi Frederick (Izabella) és Paul Rhys (Angelo) a Szeget szeggel-ben 

1 Cavendish, Dominic interjúja: Sunday Telegraph, 2003. január 11.
2 Jacques Lecoq (1921–1991) a sporton és a testnevelésen keresztül került kapcsolatba Artaud és Barrault

színházi nézeteivel. 1945 után színészkedni kezdett, fizikai tréninget tartott a Comédiens de Grenoble
társulatának, és megismerkedett Copeau gondolataival. 1948-ban Olaszországba ment, a pantomim és a
maszk használatát kutatta, kidolgozta az „Új mozgás” elméletét. Strehler meghívta, hogy tanítson a Piccolo
Teatro iskolájában. 1956-ban visszatért Párizsba, és megnyitotta színházi iskoláját. Dolgozott Vilarral a
TNP-ben, és képzômûvészeket tanított. 1977-ben színházi iskoláját kiegészíti a LEM-mel (Mozgáskutató
Laboratórium) és a színpadi tervezéssel.  

3 www.ecole-jacqueslecoq.com (az internetes források 2006-07-10-ig).
4 Simon McBurney (1957) értelmiségi családból származik. Saját elmondása szerint döntô hatással volt rá az

édesanyjával játszott gyerekkori színház. Bölcsésztanulmányokat folytatott a Cambridge-i Egyetemen, mel-
lette színészkedett, és dramaturgként is közremûködött a Cambridge Footlights társulatában. Jelenleg a
Complicite vezetése mellett tévé- és filmszínészként is tevékenykedik, epizódszerepet játszott például
A mandzsúriai jelöltben és az Anyeginben.

5 www.complicite.org/about
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kapcsolódott a globalizáció kora kulturális identitásának fellelésé-
vel, populáris elemeinek felhasználásával, a popkultúra és a fo-
gyasztói társadalom világában nevelkedett generációk megszólítá-
sával, de nem akarta elveszíteni a klasszikus dimenziókat, az érté-
ket és a minôséget sem.

KÉSZÜLT: A TÁRSULAT ÖTLETEI ALAPJÁN

A négytagú gárda elsô elôadását egy cserkészkunyhóban pró-
bálta, s az Almeida Theatre-ben mutatta be Put It On Your Head
(Tedd a fejedre, 1983) címmel. Tengerparti fantáziák elevened-
tek meg a színpadon, hogy beszámoljanak „arról a társadalmi
agóniáról, amely az angolokat a strandon elfogja”.6 A színpadi
történés jelzésszerû díszletek közt zajlott. Testi jelenlétre épülô,
ritmikus jelenetek követték egymást. Az elôadás stílusában a cir-
kusz, a színház és a burleszk elemei keveredtek. A munkát nem
segítette irodalmi alap, a laza képekbôl kirajzolódó történet
improvizációkból fejlôdött ki.

Hasonlóan épült fel az 1980-as évek végéig készült elôadások
zöme. Általában a zajló élet valamely aspektusát ragadták ki, és
harsány-vásári hangütéssel tárták a közönség elé. Többek között
volt irodai életmódot karikírozó pantomim (Anything For A Quiet
Life – Bármit a nyugodt életért, 1986), a fogyasztói  társadalom
álmainak paródiája (More Bigger Snacks Now – Több nagyobb
snacket, 1985), de született elôadás a táplálkozás (Foodstuff –
Élelmiszer, 1986) és a családi körben töltött karácsony (Please,
Please, Please – Lécci, lécci, lécci, 1986) hátrányainak vizsgálatá-
ról is. A mozgásszínház elemein alapuló jelenetek általában egy
reális kiinduló szituáció groteszk eseménysorba való torkollását
mutatták be, s így sajátos megvilágításba helyezték az elôadás tár-
gyául szolgáló emberi/társadalmi jelenséget. A legnagyobb sikert
a több felújítást is megért A Minute Too Late (Egy perc késés,
1985) aratta, amely arról szólt, milyen abszurd hivatali helyze-
tekbe és gyászszertartásokba keveredik a kisember (Simon
McBurney), miután elvesztette feleségét. A naturális részletek
szürreális túlzásokba csaptak át, bôségesen átitatva fekete hu-
morral. A templomi rituálé résztvevôinek fájdalom sújtotta pózai
testnevelési gyakorlatokká változtak. Az anyakönyvi hivatalnok
jelenete a monoton alaphelyzetbôl a legvadabb farce-ba fejlôdött,
ahogy az unott fickó egyre vadabb önfeledtséggel püfölte képze-
letbeli bélyegzôjével a halotti bizonyítványokat, mígnem ámok-
futó ôrjöngésében porig rombolta az irodát. A másik két szereplô
(Jos Houben és Marcello Magni) nemcsak embereket, hanem tár-
gyakat is megszemélyesített. Ez a szemlélet alapozta meg a
Complicite legendáját.

SZÍNÉSZ ÉS JÁTÉKA

A Complicite korai elôadásaitól ügyelt arra, hogy a közönség
ne legyen elszeparálva a színpadtól. A társulat már nevében
(complicite = „cinkosság”) figyelmeztetett, hogy olyan elôadá-
sokra készül, amelyek a nézôt a játszó „bûntársává” avatják. Min-
den produkció megpróbálta oldani elôadó és befogadó viszonyát:
a színészek kiszóltak a közönséghez, pénzt kunyeráltak, tüzet
kértek, éreztették, hogy a színház közös játszótér. A Please, Please,
Please a két oldalt egybe is csúsztatta: úgy kezdôdött, hogy egy
szószátyár nô a nézôtéren meglepetésének adott hangot, meny-
nyire emlékezteti a díszlet saját lakására, saját karácsonyára. Me-
nekülni próbált a színházból, de eközben a színpadra keveredett,
és ô, Linda Kerr Scott lett az Anya nevû szereplô. 

Másrészt a színészi játék a komoly munkától az önfeledt, csa-
pongó gyermekjáték irányába mozdul el – anélkül hogy pongyo-
lább vagy elkent lenne, inkább a teatralitás tág határait hangsú-
lyozza. A játékmód nem korlátozódik egyetlen színészi iskola
vagy stílus követésére, hanem mindig az adott elôadáshoz igazo-
dik, legtöbbször a realista és a stilizált gesztusok egymás mellé
szerkesztésével. A színészek nemcsak szereplôket formálnak
meg, hanem tárgyakat, növényeket vagy állatokat is. Az alakítá-
sok hangsúlyos színpadi kontextusba ágyazódnak: egy-egy hely-
zet a színházi nyelv biztosította lehetôségekkel élve többletje-
lentéssel ruházódik fel, és/vagy tisztán színházi pillanat szüle-
tik. Az A Minute Too Late egyik jelenetében, amikor a három férfi
egyre vadabbul vitázott, a hangjuk fokozatosan kutyaugatásba
váltott át, végül a testük is kutyává görnyedt. A The Three Lives of
Lucie Cabrol (Lucie Cabrol három élete, 1995) egy svájci paraszt-
asszony küzdelmes életérôl szólt,7 és ennek minden részlete – a
vidéki figurák, a ház körüli állatok, a mezei munka, sôt maga
a mezô is – megelevenedett a színpadon. A nô szobájában ka-
pirgáló tyúk egy látogatás erejéig plébánossá lényegült. Lucie
(Lilo Baur) úgy szántott a hegyoldalban, hogy a színésznô az
oldalára döntött asztallapon bottal vezetett két, lovat játszó szí-
nészt, akik a maguk után húzott ekével forgatták az ugar buckáit,
vagyis az asztallapon forgolódó többi színészt. Máskor láthatat-
lan gyümölcsöt és gombát szakított a játszók széttartott ujjai
prezentálta bokrokról és tövekrôl, avagy a kezek tövisként kap-
dostak a palló-ösvényen haladó parasztember nadrágjába. 

A kitágított színészi játék szervesen illeszkedik az elôadásba, a
díszlet- és helyszínváltásokat is eljátsszák vagy jelzik a mozgatott
rekvizítumokkal. Valóban a színész áll a központban. Ezért
mondja McBurney, hogy az elôadás a színészek és nem a rendezô
kezében van, mert az elôbbiek teszik láthatóvá és hallhatóvá a je-
lentését. Ehhez „a színésznek birtokolnia kell az elôadást/ dara-
bot. De ahhoz, hogy birtokolni tudja, a teremtményévé kell vál-
nia. Bensôségesen részt venni a folyamatban úgy lehet, ha magad
alakítod.”8 E birtokbavétel sikere a próbákon áll vagy bukik.

EGY PRÓBAFOLYAMAT

Ahogyan nincs rögzítve a színészi stílus, nincs véglegesített
munkamódszer sem. Az adott elôadás anyaga diktálja a folyama-
tot, az egyetlen kritérium az alkotók közösségi munkája. A tár-
sulat összetétele az angol színházban meghatározó szériaját-
szásnak megfelelôen változó: akad, aki csak egy elôadásban vesz
részt, de a többség visszatérô munkatárs. Különbözô országok-
ból származó, más-más kulturális háttérrel rendelkezô színé-
szek, írók, rendezôk, világosítók és hangosítók, díszlet- és jel-
meztervezôk, technikusok, zenészek dolgoznak együtt, és vált-
ják egymást. Az intenzív sürgés-forgás következtében fokozott
mûvészi energia és hatásos effektusok koncentrálódnak a pro-
dukciókban. 

A próbák legtöbbször képhez, hangulathoz, tárgyhoz vagy szö-
veghez kötôdô improvizációsorral indulnak. A Light (Világosság,
2000) kiindulópontja az volt, hogy egy, a sötétségtôl elváló férfi-
hang vezessen a XIV. századi Svédországba.9 McBurney rendezé-
sét Torgny Lindgren10 regénye ihlette, amely arról szólt, hogyan
borítja fel egy pestisjárvány katasztrófája egy középkori svéd falu
társadalmi szabályait.

Az aktív próbák két hónapig tartottak. A rendezô rajzokon
mutatta be, milyen kietlennek és kopárnak képzeli a színpadi
hangulatot, de ezenkívül sem a tér, sem a szöveg, sem az elôadás
formája nem volt elôzetesen rögzítve. Állandó résztvevôje volt
viszont a folyamatnak a hangtervezô (Emma Laxton), a világo-
sító (Paul Arditti), az adaptáció készítôje (Matthew Broughton)
és a díszlettervezô (Dick Bird). Mindent videofelvétel rögzített.

A próbamunka egyik részét drámajátékok képezték. A „státus-
játékban” pár színésznek egy és húsz közé esô számmal jelzett

6 www.complicite.org/reviews
7 Lásd bôvebben Bérczes László: Egy pár cipô. SZÍNHÁZ, 1995. június.
8 www.complicite.org/about
9 Vö. Steven Canny Rehearsing Light. In Light. London, Oberon, 2000. 85–103.
10 Torgny Lindgren (1938) svéd származású világhírû költô és író.
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státusa szerint kellett egy szituáció viszonyait létrehoznia, a töb-
bieknek pedig ki kellett találniuk, kinek hányas a státusa. „Rit-
musgyakorlatok” fejlesztették a koncentrálóképességet. A körben
álló színészeknek egymás után négyszer kellett felugraniuk, a so-
ron következônek pedig az elôzô harmadik ugrásánál bekapcso-
lódnia. Azután ketten egyszerre kezdték az ugrást, és kettesével
kellett bekapcsolódni, így folytatták tovább ötig, majd visszafelé
csökkentve az ugrálók számát. A kialakított ritmusok jelenetbe
épültek. A „térben való mozgás gyakorlatánál” a színészek körbe-
sétáltak, hogy ráleljenek saját ritmusukra és gyorsaságukra. Meg-
állás után, közös átérzés alapján egyszerre kellett megmozdul-
niuk, majd egymás után, végül kettesével, egészen ötig, és vissza.
A „mozdulatgyakorlatban” rá kellett lelni egy élettelen tárgy testi
kifejezésére. Például a színészek megfigyelték, ahogyan egy üveg
a földre esik, majd megpróbálták mozdulatban kifejezni a zu-
hanó és földnek csapódó üvegnek, sôt a benne lévô víznek a lé-
nyegét. A gyakorlat tiszta és tömör kifejezéseket hívott elô a szí-
nészekbôl, pontosította gesztusaikat. Végezetül, a „feszültség
szintjei gyakorlat” segített a modorosság leküzdésében és a tisz-
ta hangképzésben. Az alacsony, a nyugodt, a semleges, az éber,
az izgatott, a szenvedélyes és a tragikus állapotokat kellett bemu-
tatni az alakított figurán, de úgy is, hogy a színész szájában kü-
lönbözô tárgyak voltak. 

A játékokkal párhuzamosan a társulat négy részre osztotta a
regényt, s a meghatározó mozzanataiból kiscsoportos jelenetek
készültek. Közös elemzések során ezek alapján döntötték el, ho-
gyan építkezzen az elôadás. Egy hónap múltán kezdték a jelene-
tek végleges rögzítését. A karakterek, a szöveg nagy része és a tér
még mindig nyitottak voltak, de a rendezô döntései már kezdték

formába önteni az elôadást. Az utolsó hét egész napos próbái
még mindig a változtatás jegyében zajlottak. A technikai beállítá-
sok három nappal a premier elôtt kezdôdtek, a társulat rutinos
munkatársainak részvételével. 

A színészek eleinte a középkori falu hangulatát keresték: fel-
idézték a fizikai robotolást, a keresztény rituálék iránti csodálatot
és félelmet, igyekeztek naturális hûséggel megjeleníteni a falu éle-
tét. A kialakított történet szerint egy falubeli a maga megálmo-
dott szerelmét keresi, de üres kézzel tér haza, illetve egy döglött
nyúllal, amely pestisben hullott el. Felüti fejét a járvány, s a lako-
sok közül csupán heten maradnak életben, ám többségük szá-
mára nem léteznek többé morális értékek. A színészek használati
tárgyakat és a velük keltett hangokat vonták be a játékba, erôsza-
kot és zûrzavart kifejezô mozgássorokat állítottak össze, amelyek
kontrasztot képeztek ugyan a regény stílusával, de megjelenítet-
ték a falu felbolydulását. A megszületett helyzetek akkor váltak
kellôen plasztikussá, amikor a halált megkomponáló képeket az
aratás, a kopácsolás, a süvítô szél és a villámlás hangjaira, pana-
szos koráltöredékekre, vonóshangokra alapozták. A félhomályos,
lejtôsre kialakított játéktér sivár deszkaszínpad volt, amelybôl
pallók hasadtak ki, és formáztak holttesteket, koporsót vagy sze-
dett-vedett kuckókat, s meghatározták a darab fizikai nyelvét.
A jelmez is ehhez igazodott: foltos vásznak, sáros rongyok borí-
tották a nyomorultak testét. Felvetôdött, hogy a darab bábokkal
kezdôdjön, így a szörnyû haldoklást fél ember nagyságú, groteszk
marionettek (bábkészítô Simon Auton) jelenítették meg. A túl-
élôket már színészek játszották. Improvizációk születtek a „disz-
nóságról”, hiszen a regény lényegét elállatiasodott figurák hor-
dozták. Blasius (Joseph Alessi), a mutáns sertés-ember végül fél-
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meztelenül, sárral bekenve jelent meg, mellsô lábak helyett két
csontra támaszkodott. Kidolgozták a kétségbeesés motiválta tet-
teket is. Blasius felfalt egy csecsemôbábot. Avar (szintén Alessi)
megerôszakolta a lányát, Adlát (Bronagh Gallagher). Más a házi-
állataival közösült, vagy rablógyilkos lett. Az egyetlen józan em-
ber, az asztalos Könik (Tim McMullan) és felesége, Eira (Lilo
Baur) gyermekét elrabolták. Egyszerû, de elementáris effektekkel
élt az elôadás: például a gyermeke elvesztését sirató Eira fehér
masszával kente be az arcát, mintha könnyeinek sója száradt
volna rá vastagon. A jeleneteket narratív szöveg fûzte egybe, mi-
után megszületett a központi szereplô, a Narrátor (Dermot Ker-
rigan), aki távolságtartással figyelte a történteket. A fehér öltö-
nyös figura kezében mikrofonnal és plüssnyuszival, állandó vi-
gyorgás közepette tudósított a XIV. századi faluból. Illusztráló
szövegének csomópontjait bontották ki a szituációk, de a cselek-
vések nem ismételték szolgaian az elhangzottakat. Egyre inkább
a Narrátor vált a színpadi történések és karakterek irányítójává,
mert kifejezte a regény ábrázolta transzszerû állapotot. Végül ô
alakult a király követévé is, aki akasztások kényszerítôerejével ál-
lította vissza a rendet: az elhozott fény pusztítóbbnak bizonyult
a sötétségnél. 

DRÁMÁK A RENDEZÔ KEZÉBEN

Az Almeida Theatre nyolcszor nyolc méteres színpada fogadta
be az (egyébként mindmáig) állandó játszóhely nélküli társulat
legtöbb korai elôadását. 1988-ban egész évadot kaptak az addig
elkészült produkciók. Ugyanabban az évben, Az öreg hölgy láto-
gatásának bemutatójával az addig mozgásszínháznak elköny-
velte társulat egyszerre nemcsak hangsúlyos szerepet szánt a

színpadi dialógusnak, hanem egyenesen a brit színház funda-
mentumára, az írott drámára építette elôadását. A mozgás és a
groteszk játékmód nem szorult háttérbe, sôt, a játékos appará-
tus és a szarkasztikus lát(tat)ásmód11 Dürrenmatt elképzelését
szolgálta, mert a gülleniek kapzsiságból elkövetett gyilkosságát
nem sötét színekkel, hanem humorral ábrázolta. Ezzel az
elôadással a társulat átlépett a „fringe”-bôl a „mainstream”-be, az
elôadás 1991-es felújítását ugyanis a Nemzeti Színház fogadta
be, egyszersmind elfogadott színházi tényezôvé avatva a Comp-
licitét. 

Eddigre nyilvánvalóvá vált, hogy a társulat a „rendezôi szín-
ház” jegyeit hasznosítja. A Complicite a színházat nem interpre-
táló, hanem autonóm mûvészetnek tudva a drámai mûveket sza-
badon felhasználható nyersanyagnak tekintette, amelybôl a
maga (vagyis a rendezô) önálló színpadi mûalkotását teremti
meg, s a klasszikus szövegekhez kötôdô színházi tradíciót meg-
kerülve, a köréjük rakódott felesleget elhagyva közvetlenül
szembesít velük. Mintha elôször olvasná a drámákat, a felmerülô
kérdésekre „itt és most” kíván reagálni. Közvetlenül aktualizált a
Téli regében (1992): az Idô Time magazinnal járkált, a csehor-
szági jelenetek egy ír birkanyíró fesztiválon zajlottak. A Help! I’m
Alive (Segítség! Élek, 1990) Ruzante Il Bilora címû drámáját és a
commedia dell’arte elemeit igazította a mához. Az amerikai tár-
sadalom jelent meg az Arturo Ui feltartóztathatatlan emelkedésében
(2002), melynek fôszerepét Al Pacino alakította. 

A többnyire romantikus meseként értelmezett Szeget szeggel
(2004) is kegyetlen olvasatát tárta fel McBurney rendezésében.

Az idô zaja 
S a r a h  A i n s l i e  f e l v é t e l e

11 Vö. Upor László: Világszínház az egész. Palatinus könyvek, Budapest,
2000, 77–81. Ugyanerrôl lásd SZÍNHÁZ, 1991. július. 



2 0 0 6 .  S Z E P T E M B E R ■ 55 99w w w . s z i n h a z . n e t

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z

A sáros és szûk színpadon minimális díszletben (Tom Pye) zöld
lézerrel vetített rácsok formázzák a börtöncellákat, a rabok ruhája
pedig a guantanamói rabok narancsszínû kezeslábasát idézi,
amely manapság a hatalom elnyomottainak kedvelt jelképe az an-
golszász világban. A hátsó falra pornójeleneteket és egy night club
történéseit vetítik, illetve amikor a szenteskedésrôl esik szó,
George W. Bush portréja tûnik fel. Az alakokat hatalom- és
szexuális vágy motiválja. Angelónak (Angus Wright) erekciója
támad a kihívóan viselkedô Izabella (Naomi Frederick) látogatá-
sakor, s szinte a nyílt színen erôszakolja meg. Végül Izabella még-
is elmenekül, s Angelo onanizálással csillapítja felhorgadt vágyát.
A Herceg (David Troughton, a 2005-ös felújítástól McBurney)
azért állítja félre Angelót, mert maga is megkívánta a lányt. Az
elôadás végén dupla szerelmi ágy ugrik elô a falból, és kétség sem
maradt, hogy a Herceg azon fogja magáévá tenni Izabellát.
Shakespeare drámájából úgy formáltak aktuális politikai üzene-
tet, hogy tagadták az erkölcsi fordulat lehetôségét.

Más mûvek rafináltabb frissítésen estek át. A Székek (1997)
például figyelembe vette Ionescu intencióit, de kiegészítette ôket
vetített háttérrel, és úgy kezdôdött, mintha a nézôtér csónakban
evezve közelítené meg a helyszínül szolgáló világítótornyot. 

A kaukázusi krétakör (1997) brechti jegyek nélkül is Brecht
szellemét szolgálta. Paul Dessau songjai helyett a rendezô Simon
McBurney zenész öccse, Gerard komponált kísérôzenét grúz mo-
tívumokból. Az egzotikus dallamok teremtettek miliôt, mert dísz-
let alig volt. A Nemzeti Színház Olivier Termének tere erre az
évadra kör alakúvá változott az In-The-Round ciklus keretében,
ezért a publikum úgy helyezkedhetett el Cseidze körül, ahogy a
történetmondót üli körbe a hallgatóság. A plafonról selyem-
ponyva hullt alá sátorszerûen, amelyre filmbejátszásokat vetítet-
tek. Fekete-fehér filmhíradórészletek mutattak önfeledt pioníro-

kat a darab keretjeleneteiben. Amikor Acdak színre lépett, Brecht
képe tûnt fel, utalva a legendára, mely szerint az író magáról min-
tázta a sajátos törvényszolgát. Mindenki több szerepet játszott:
például a menekülô Gruséból (Juliet Stevenson) lett a menekülô
Nagyherceg is. Acdak (McBurney) farce-ba illô bohóc volt – aho-
gyan Brecht jellemezte: a bíró olyan illúziók nélküli intellektuel,
mint Shakespeare clownjai. Amikor Gruse a folyón készült át-
kelni, a hullámzó vizet guggoló színészek jelenítették meg. Egy-
más után vízszintesen tartott botokat emeltek fel-le, majd a bo-
tok kiegyenesedtek, s az üldözô katonák lándzsáivá váltak, végül
függôhíddá álltak össze, amelyen átlépkedve Gruse elmenekül.
Közvetlen teátrális eszköz Gruse viszontagságainak érzékelte-
tése: egy vödör vizet zúdítottak rá, és megdobálták sárral. A pan-
tomimikus erôvel megjelenített szituációk eleve elidegenítô effek-
tusként funkcionáltak.12 A kis Micheilt elôször párna prezentálta,
késôbb fehér játék baba, majd bunraku-báb, amely helyett moz-
gatója sírt, s fehér maszk takarta az arcát, amit végül valódi kisfiú
tépett le magáról. A végkicsengés is hû maradt Brechthez. Acdak
világa egy átmeneti, írott törvények nélküli aranykort jelenített
meg, de a végén az elôadás nyilvánvalóvá tette, hogy ez a világ
megszûnt. Errôl énekelt volna a kis Micheil, de hangját elnyomta
a völgy birtoklása fölött vitatkozók kiabálása. 

HATÁRESETEK

A hagyományos színházi tereken és mûfajokon túllépô elôadá-
sok azt mutatták, hogy bár a Complicite helyzete legalizálódott,
esze ágában sem volt belesimulni az unalmas színházi fôsodorba.

Mnemonic (Emlékeztetô) 
S a r a h  A i n s l i e  f e l v é t e l e

12 Vö. John Peter írása. Theatre Record, 1997. április 9–22.
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Továbbra is szem elôtt tartotta Lecoq tanítását, hogy a játszónak
„ragyognia” kell, s olyan teret kell létrehoznia, amelyben a nézô
is jelen van, s a színházi élmény nem válik öncélúvá.13

Politikai éle volt a Genoa 01 (2002) címû elôadásnak, amely az
olasz Fausto Paravidano drámája alapján készült, s a genovai G8
csúcstalálkozót kísérô globalizációellenes tüntetés részt-
vevôinek brutális bántalmazásáról szólt. A színészek íróállvá-
nyok mögött állva olvasták fel a darab szövegét, amelyet Bush és
Blair beszédeinek részletei és vetített filmmontázsok egészítet-
tek ki (például vérzô tüntetôk közé lövetnek, ezt öltönyös politi-
kusok higgadt tanácskozásának képei váltják). A Vanishing Points
(Tûnô pontok, 2005) felidézte, milyen szerepet játszottak Lon-
don életében a bevándorlók hullámai. Hajdani német betele-
pülôk emelte épület volt a sétálós elôadás helyszíne. A nézôk az
elsô terem falán videoinstalláción London panorámáját s a be-
vándorlók gyorsított áradását láthatták, majd a tárgyaikat lehe-
tett szemügyre venni egy másik szoba kiállításán, s nôi hang me-
sélt, miközben a padlóra szórt erdei humuszon haladt a publi-
kum újabb helyiségbe, ahol a menekült-tematikához kapcsolódó
élô performanszt nézhette végig. Zenés esemény volt a Pet Shop
Boys Meets Eisenstein (A Pet Shop Boys találkozása Eizenstein-
nel, 2004). A Trafalgar Square-en felállított mozivásznon a
Patyomkin páncélos pergett, s a Pet Shop Boys saját elektronikus ze-
néjével kísérte. A produkciót közel huszonötezren tekintették meg. 

A Strand használaton kívüli metróalagútjában játszódó The Ver-
tical Line (A függôleges vonal, 1999) címû performanszt a Chauvet-
barlang14 felfedezése inspirálta. A nézôket audiovizuális installáció
fogadta, amely a különbözô korok mûvészetét kapcsolta össze egy-
mással élet és halál tükörképeként. A szereplôk arca például egyip-
tomi halotti maszkként jelent meg a metró aknájának falán, s pár-
huzamba került a barlangrajzokkal. Ezután a nézôk matracokra
hevertek a kihalt állomáson, s így hallgatták például az ismertetést
a Kr. e. harmincezer évvel állított korzikai menhirekrôl, a szél zú-
gása közepette. Végül a metró alagútjának sötétjében az elôadók
újrajátszották a barlangkutatók élményeit: a nézôk körül suttogtak,
ziháltak és örömkiáltásokat hallattak, közben képek villantak fel, s
így haladt a menet a világosodó járat végéig.

Több elôadás tett kísérletet a zenés színház határainak kitágí-
tására. Hangzás és látvány egymást kiegészítô és magyarázó egy-
séget alkotott a The Noise Of Time (Az idô zaja, 2000) címû ze-
nés produkcióban. McBurney rendezése Sosztakovics életébôl
és zenéjébôl vett momentumokból épült fel, de nem lineárisan,
hanem allúziók során át, képek és hangok reprezentációjában,
melyeket utolsó mûve, a 15., E-dúr vonósnégyes egészített ki. Az
elôadás kezdetekor a pódiumon egy vonósnégyes tagjai foglaltak
helyet, de mikor a húrok közé csaptak volna, elsötétült a szín-
pad, taps hangzott fel, s egy hang közölte, hogy a vonósnégyes
közvetítését hallottuk. (Mivel a kvartett ténylegesen csak a má-
sodik részben jutott szerephez, az elôadás egészét csak az em-
lékképek felidézésével lehetett összeállítani.) A taps elültével egy
megvilágított széken detektoros rádió tûnt fel, s különbözô ko-
rok hírfoszlányait lehetett hallani. Újabb három rádió tûnt elô
és „perdült táncra”, miközben Sosztakovics visszaemlékezései,
beszéd- és zenefoszlányok szóltak felvételrôl. A nézô olyan ké-

peket generálhatott a sötét színpadra – a felvételek határain be-
lül –, amilyeneket akart. „A tartós hiány szüli a látottakat, ame-
lyek nem illusztrálják a hallottakat, hanem kiegészítik és ellen-
pontozzák ôket, miáltal a látvány és a hangzás recepciója szink-
ron, mégis külön zajló folyamattá válik, a köztük lévô kapcsola-
tok megteremtése pedig egyértelmûen a befogadó feladatává.”15

Az elôadásban szereplô négy színész munkája többnyire szintén
sötétben maradt. Ôk mozgatták a rádiókat, de a kezükben lévô
zseblámpák fénye csak a tárgyakat világította meg. Amikor fel-
hangzott a Pravda hírhedt támadása (Zene helyett káosz) a for-
malistának tartott zeneszerzôk ellen, négy szürke kabátos, kala-
pos figura alig bírt talpon maradni a színpadon támadt szélvi-
harban. A kabátokból s a kalapok alól azonban hiányzott az élô
ember, ugyanakkor Sosztakovics és hozzá közel álló emberek
alakját vetítették rájuk. A zeneszerzô ellentmondásos és kínzó
viszonyát a kommunista rezsimhez egymásba montírozott vetí-
tett és színpadi kép mutatta be. Önkritikájának felhangzásakor
a falon zsúfolásig telt, tapsoló termet lehetett látni, elôtte, a
színpadon pedig számtalan széket, rajtuk viszont csak négy férfi
és egy cselló foglalt helyet, amelyen egyikük játszani próbált, de
az darabjaira hullott. A hangszert nem lehetett összerakni, ki-
táncoltak vele, ám közben felborultak a székek, romhalmazzá
lett a színpad, s az idôs zeneszerzô véleménye volt hallható:
semmi áron sem élné újra az életét.16 Végül Sosztakovicsnak a
halálhoz való közeledését érzékítették meg . A hátsó fal felemel-
kedett, s a színpad csillagos égbolttá vált, ahol Gagarin Soszta-
kovics dalát énekelte az elsô ûrutazás során. A zajok kavargása
után az ûr képét hosszú csend kísérte, elôkészítve, hogy Soszta-
kovics utolsó vonósnégyese a zeneszerzô rekviemjeként csendül
fel. Az elôadás végül hagyta teljes nagyságában kibontakozni a
zenét, mégis több volt ez, mint egyszerû koncert. A hangok ér-
zéki mintába illeszkedtek. A dallamok hullámzása összhangba
került a fény-árnyék változásokkal, az arcokról és a fényesre csi-
szolt hangszerekrôl visszaverôdô fény vibrálása megteremtette a
hangok érzetét, a zene színházi formát öltött. 

PRÓZA A LÁTVÁNYSZÍNPADON

A Complicite színpada a totális láthatóságra törekszik. A képi
kommunikáció különösen érdekes a prózai adaptációk esetében,
amelyekben a társulat az irodalom színpadi nyelvre fordításával
próbálkozik. 

A The Elephant Vanishes (Az elefánt eltûnik, 2003) címadó tör-
ténetszála egy japán menedzserrôl szólt, akit rabul ejt a reggelizés
közben olvasott hír: egy elefánt megszökött az állatkertbôl, és el-
tûnt Tokió külvárosában. Murakami17 novellája a harmincmilliós
metropolisz steril és beteges világát racionális képekben írta le,
de a realizmus mágiába is átcsapott. Az elôadás a nagyvárosi élet
elidegenedettségét ábrázolta, a high-tech környezetben élô csen-
des ôrültek bemutatásával: a színpadon hemzsegtek a képernyôk.
Amikor a menedzser kekszébe harapott, hatalmas robbanást ve-
títettek mögé. Az elefánt említésekor az egyik képernyôn ráncos
bôrbe ékelt szem tûnt fel. Négy szürke ruhás dolgozó fáradtan
dôlt négy oldalról a monitornak: négy lába lett az elefántnak.
Majd a szürkeruhások székekre rogytak, s az elefánt szeme ván-
dorlásba kezdett egyik képernyôrôl a másikra, a négy szék pedig
csúszott utána lábnak. 

Bruno Schulz18 írásai ihlették a The Street of Crocodiles-t (Kro-
kodilok utcája, 1992). Simon McBurney rendezôt lenyûgözte a
nyelvi kifejezés gazdagsága, a próbákon fennhangon olvasta a
lengyel eredetit, hogy a színészek a szavak hangzásának varázsa
alá kerüljenek. Az elôadás nem a történetfüzért akarta megjelení-
teni, hanem a Schulz mûvészetével való találkozás élményét, az
író képzeletével való alkotást kínálta fel a nézôknek. Fôhôse Jo-
seph (Cesar Sarachu), az író alteregója, aki a valóság/nácizmus

13 Vö. Lecoq, Jacques: A képzés útja. SZÍNHÁZ, 2006. február, 59–61.
14 Jean-Mary Chauvet találta meg a franciaországi Ardêches folyó vidékén a világ

eddigi legrégibb, kb. 32 ezer éves barlangrajzait 1994-ben.
15 Kékesi Kun Árpád: Tabló öt részletben. Criticai Lapok, 2002. IX–X. 41–42.
16 Uo.
17 Haruki Murakami (1949) rendezôként végzett, ma az egyik legnépszerûbb

japán író.
18 Bruno Schulz (1892–1942) lengyel származású galíciai zsidó író és festô, rajz-

és kézimunkatanár, a nácik áldozata. Kétkötetes életmûve alapján is világiro-
dalmi rangú szerzô. 
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elôl a múlt álomvilágába menekül. A valóság csupán keret, az
elôadás többi része az életrajzi részletek és a képzelet egyesülé-
sébôl született. Joseph emlékeiben szürreálissá válnak a történé-
sek: a színpad hátsó falára utca képét vetítették, többen függôle-
gesen sétáltak rajta (ahogy az 1994-es mûvész színházi vendég-
játék nézôi is láthatták Budapesten). Az „Augusztus” epizód-
ban, amely a hasonló címû novellából született, buja zene terem-
tette meg a rekkenô meleg délután atmoszférájának álmos, de-
kadens hangulatát. A bágyadtságot felerôsítette Joseph hangjá-
nak, az „anya” szónak a lassú visszhangzása. Állt a levegô, a
hangok is fennakadtak benne. A szereplôk lelassultak, mintha
melaszban mozognának. Más jelenetek más színházi formákat
idéztek. Az osztálytermi kép, mikor Joseph famunkára tanítja a
vásott tanulókat, a kopácsolás ritmusának monotonitásával
idézte A halott osztályt. Bevallása szerint Kantor ösztönzést ka-
pott Schulztól, most pedig az ô színháza gyakorolt hatást az író
prózáját megelevenítô színpadra. A lazán egymás mellé fûzött
képekbôl kirajzolódó cselekményt Joseph visszaemlékezései
szervezik: az elôadás struktúrája az agyban lejátszódó folyama-
tot modellálta. Ez a tematika a Complicite több munkájában is
visszatérô motívum, és volt produkció, amely egyenesen erre a
témára épült.

A SZÍNHÁZ TEREPE

A Complicite színházfelfogásának középpontjában mindig a
befogadó helyzetének, a nézô részvételének aktivizálása áll.

A Mnemonic (Emlékeztetô, 1999) szintén az agy bugyraiba
ereszkedett alá. Ezúttal a nézô fantáziája, gondolkodása vált
szerves részévé az elôadásnak; a rendezô, Simon McBurney ref-
lektor fénykörében beszélt arról, hogy az emlékezet mûködése
sohasem mechanikus visszakeresés, hanem kreatív folyamat, a
képzelet játéka. Széket hozott, s elmesélte: a bútordarab valaha
az apjáé volt, már használták a Székek címû elôadásukban, majd
ráült, ám az összerogyott alatta. Mindez szintén emlékeztetô
volt, a nézôknek ennél a résznél kellett feltenniük a szemel-
lenzôt, s kezükbe venniük a székükre helyezett falevelet. A ren-
dezô utasításait követve a mûanyag levél szárától elindulva az
erezet tapintásával fel kellett idézniük magukban saját fel-
menôiket, addig az ôsig visszamenôleg, akinek a vérvonala alap-
ján a teremben már mindenki egymás rokona lehetett. Ezután a
nézôk levehették a szemellenzôt, s máris nyilvánvalóvá vált,
hogy az elôbb maguk is az emlékezés egyik aspektusát realizál-
ták. A rendezô hangja felvételrôl vezette ôket, miközben ôk fel-
tehetôen a fénykörbe képzelték, amint utasításokat ad. A szem-
ellenzô levételének pillanatában McBurney már nézôként, azaz
nézôt játszó színészként volt jelen, akinek megvadult a mobilja,
s kínos feltûnéssel kellett elhagynia a nézôteret, ezzel pedig át-
változások és színpadi történések sorába írta bele magát. 

Az elôadás szerint az egyéni és a kollektív emlékezetben fel-
halmozott történetek adnak kulcsot az emberi identitáshoz.
„Történetekre van szükségünk”, jelenti ki Virg, az angol fiatal-
ember, akinek képében McBurney tovább kalauzolt (mint Vergi-
lius Dantét) az emlékek bugyraiban. Ha felidézzük Peter Stein
tételét, mely szerint minden ember egy kollektív tudatban oszto-
zik, s ennek újraalkotása a mûvészet feladata, akkor az elôadás a
színházcsinálás folyamatára is rákérdezett, hiszen ebben az
esetben az emlékezés a színházi képzelet megnyilvánulása volt.

A történet szerint Virg álmatlanul hánykolódik londoni laká-
sában. Barátnôje, Alice (Katrin Cartlidge) váratlanul elhagyta,
hogy megkeresse apját. Emlékek nyomába eredt Kelet-Közép-
Európában. Nyomozásából a XX. századi menekültek/zsidók
sorsa rajzolódott ki, de nem állt össze belôle az apa portréja, akit
a lány végül meglelt volna: éppen egy almáskertben szundikált,
de Alice nem ébresztette fel, hanem továbbutazott Bolzanóba,

ahol történetesen akkor állították fel Ötzi múmiáját, ezt meg-
nézte, s ezzel belépett a párhuzamosan felépülô, másik kutatás
történetébe. Az Ötzi-szál dokumentált eseményeken alapult.
1991-ben turisták figyeltek föl egy, a hóból kiálló, megaszalódott
testre az olasz–osztrák határon átnyúló Ötz-völgyi Alpokban.
Törvényszéki orvosok és kutatók megállapították, hogy a férfi
ötezerkétszáz éve fagyott a gleccserbe. Tüzetes vizsgálat alá ve-
tették testét és tárgyait, hogy kiderítsék, ki volt, mi történt vele,
miért vágott neki megfelelô felszerelés híján a hegynek. Az „em-
léktöredékek” alapján Ötzi vadász lehetett, bordája eltört – fel-
tehetôen egy összecsapásban –, alultáplált volt, gyomra üres, talán
menekült, ezért vállalkozott magányosan a kilátástalan feladat-
ra. De mindez spekuláció: a többször ismétlôdô jelenetben min-
dig más összefüggések erôsödtek fel – nem lehetett Ötzi valódi
identitásáig eljutni. 

Az elôadás szerkezete az emlékezés folyamatát illusztrálta.
Minden állandó változásban volt. Narratív töredékek szôtték át
a történéseket. Minden kép ugyanabban a térben, alig néhány
tárgy segítségével született meg, de mindegyik többletjelentéssel
gazdagította egymást. Valamennyi színész több szerepet ját-
szott, s az epizódok lüktetésével párhuzamosan váltott egyik
karakterbôl a másikba. A meztelenre vetkôzött Virg ágyat jelzô
asztalon feküdt, de ugyanebben a pozitúrában, ugyancsak ô, a
jégbe fagyott testet alakította, mellé az asztalra mint gleccserre
hágtak a sárga dzsekis tudósok. Máskor Alice alvó apját jelení-
tette meg. Hasonló transzformáción ment át McBurney apjának
széke is, a rendezô alatt összerogyó szék, amely emlékeztetett a
szemellenzô felvételére, de a szögletes bábbá kihajtogatott szék
lett Ötzi mumifikálódott teste is, amely a jégember utolsó pilla-
natait rekonstruálta. Ez a szerkesztésmód a történeteket is egy-
másba csavarta. „A fragmentált képek több mint fél tucat olyan
történetszálat alakítanak ki, amelyek újabb és újabb kanyarokat
véve haladnak – korántsem elôre, hanem – egymás felé. A nézôk
helyzete ugyan mindvégig változatlan marad, mégis több szem-
pontból láthatják a történéseket az eleve többféle perspektívából
megmutatott képek jóformán együttes szemlélése közben, miál-
tal a befogadás is legalább annyira fluid tevékenységgé válik,
mint maga az elôadás vagy az emlékezet.”19 A színházi átvál-
toz(tat)ás kulcsa a nézô lett.

A Complicite elôadásaiban minden formai és tartalmi újítás
az elôadó és a befogadó közt megszületô közvetlenség újra felfe-
dezésének rendelôdik alá. Színházuk nem fiktív kozmosz többé,
amely jeleket sugároz valamely közösség felé, hanem egyedülálló
és különleges kommunikációs aktust20 kínál. „A színház tere a
közönség agyában van – mondta McBurney a Mnemonic kap-
csán. – Ez különíti el ezt a mûvészeti ágat a többitôl. Nem az,
hogy valamit a színpadra képzelünk, amikor nincs is ott, sem pe-
dig az, hogy ily módon felfüggesztjük a hitetlenségünket, hanem
hogy együtt csináljuk, ugyanabban a pillanatban. […] A színház-
ban, a valódi átváltozások pillanatában, amikor ugyanazt látjuk
ugyanakkor, megérintjük szomszédaink magányos képzeletét, s
így egy rövid pillanatra mi is átváltozunk, azzal az érzéssel, hogy
mégsem vagyunk egyedül. Nem pusztán egyének, hanem egy kö-
zösség tagjai vagyunk. Talán valahol a lelkünk mélyén azt is fel-
ismerjük, hogy ez az esemény mindig is része volt emberi lé-
nyünknek, s akkor azt is érezzük, hogy nemcsak egy közösség, de
egy folytonosság részei is vagyunk.”21

19 Kékesi Kun Árpád: Az emlékezet mezsgyéi. Világszínház, 1999, tavasz–nyár,
147–149. 

20 Vö. Lehmann: A logosztól a tájképig. A szöveg és a kortárs dramaturgia. Theatron,
2004, nyár–ôsz.

21 www.complicite.org/reviews
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