
i derül ki az emberrôl szemetesének tartalma alapján? Ez a
kérdés többnyire csak klasszikus detektívregényekben

merül fel, ahol a zseniális nyomozó egyetlen óvatlanul elnyomott
cigarettacsonkból is kikövetkezteti a gyilkos személyét. Nyilván

mindannyian emlékszünk arra a népmesére is, amelyben az álru-
hás vándor próbára teszi a falu asszonyait, és szilvát ígér szemetü-
kért cserébe, de a szegény lány csak egy csipetnyi szeméttel tud
elôállni – így derül ki róla, milyen príma feleség-alapanyag. Vagyis
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Jelenet az elôadásból

T ó t h  Á g n e s  V e r o n i k a

Az vagy, amit eldobsz
■  R E C Y C L E  –  D I V A T F I L M S Z Í N H Á Z  ■  

mintegy újraértelmezô Kerényi Tünde Sára) szemkápráztatóan
tarka, friss, jóféle, szemtelen humorral cirkalmazott helyzetjelen-
téssel szórakoztat. A szertornával, harcmûvészettel, utcatánccal
dekorált játék fölötti vásznon tempósra vágott, szellemes video-
bejátszás (Karczag Márton munkája) fut: a Táncost látjuk, amint
otthonában, a pamlagon felébred, fogat mos, majd szédítô tempó-
ban – hiszen késésben van – száguld a Nemzeti Táncszínházba,
hogy aztán egyszerre hús-vér valójában zuhanjon be a színpadra
(a filmkockákon feliratok: „Van baj”, „legyen”). A játékosok, akik
a nyitó percekben maguk sikálják a színpadot (nem éppen finom-
kodó, fanyar, életszerû utalás a „felemelô” munkakörülmé-
nyekre), könnyed és pontos korrajzot tesznek elénk: igen, így
élünk, így alkotunk. Van még stukkerrel lelôtt mûhattyú, dús
keblû vendégmûvésznô, Lakatos Márk remek jelmezei, ugrókötél
és roller, esztrád és partihangulat, városbújócska, korszellem, uta-
lás a klasszikusra, villanásnyi válaszok a hagyománnyal ápolt vi-

szonyra, túlélô-show, fiatalság, gúny és hit. És a végén: megérde-
melt ováció.

„KLASSZIKUS ALAPOKON” 
(Magyar Nemzeti Balett Alapítvány stúdióegyüttese,
Nemzeti Táncszínház)

KOREOGRÁFIÁK: Örök jelen, Métamorphoses Nocturnes (Éjjeli metamor-
fózis), After Mozart, Szabad percek, Holdfogyatkozás, Ez Nekünk Art.
KOREOGRÁFUSOK: Bacskai Ildikó, Andrea P. Merlo, Venekei Marianna,
Feledi János, Bajári Levente, Kerényi Miklós Dávid.
ELÔADJÁK: Bacskai Ildikó, Bánovics Marcsi, Barna Andrea, Gáspár Or-
solya, Gyarmati Zsófia, Kerényi Tünde Sára, Schnetz Johanna, Bajári
Levente, Barát Ákos, Feledi János, Fodor Dániel, Kerényi Miklós Dá-
vid, Koháry István, Komarov Alexander, Sarvady Mátyás, Solti Csaba,
Szirb György. 

M



a szemét mint bûnjel igenis benne van a gondolkodásunkban, de
egy kiadós szemétanalízis azért még hiányzott. Ezt a vákuumot
tölti be Nagy Fruzsina és Pater Sparrow Recycle címû produkciója. 

Nagy Fruzsina, hazánk egyik leginnovatívabb jelmez- és díszlet-
tervezôje, maszkmestere és divatdiktátora nem túl gyakran készít
önálló darabokat, viszont ha máshonnan nem, ismerôs lehet mint
a Vajdai Vilmos által vezetett társulat, a TÁP Színház állandó ter-
vezôje, de dolgozott Bozsik Yvette-tel (Tavaszi áldozat, Holtomig-
lan, Dadaisták, Állatfarm), a Krétakörrel (Mizantróp) és Török
Ferenccel (a Szezon címû filmben) is.

A Recycle mûfaji meghatározása – divatfilmszínház – is nagyon
izgalmas. Nagy Fruzsina összmûvésznô és Pater Sparrow filmren-
dezô közös munkája nem mindennapi ínyencséggel szolgál: szür-
reális filmbevágások keverednek harsány divatrevüvel és színház-
zal. Az elôadásban jól megfér egymás mellett a szeméthalmozó fo-
gyasztói társadalom megfricskázása, a szemétkupacból rögtönzött
személyiséganalízis és a szemét asszociációs körének szemlélte-
tése bizarr ruhakölteményekben. A recycle által fémjelzett foga-
lomkör rendezi össze a mozaikos szerkezetû, szinte önálló ré-
szekbôl álló elôadást, de az újrahasznosítás a darab bizonyos kon-
textusaiban a szemét újrafelhasználásán túl akár újjászületést,
idôutazást, szervátültetést, zenei újrakeverést, filmes trükköket, a
személyiség szétesését és reintegrálódását is jelentheti.

A produkció egyik leginkább zavarba ejtô sajátossága, hogy
szinte szétszedi, elemeire cincálja a szereplôk személyiségét.
A könnyednek tûnô revüszámok között változatos identitáskrízi-
sek fészkelnek. Nem volt ez másképp Nagy Fruzsina korábbi di-
vatszínházi munkáiban, az Átváltozásokban és az Álmok a szek-
rénybôl-ben sem. Ez utóbbiban például szerepelt testképzavaros,
anorexiás kamasz lány, önmagát számítógépes játék hôsének kép-
zelô figura, szilikonmellre áhítozó családanya és félôrült, idôutazó
nagymama, aki a háború elôtti idôk báljait sírta vissza.

A Recycle-ban a szemétanalízis vezetôjének (akit csupán filmen
látunk) teljesen zavaros a nemi identitása. Vasvári Emese figurája
egyértelmûen férfi identitású: felismerhetetlenül elmaszkírozva,
hatalmas légyszemüvegben bukkan fel, hogy mély, torzított hang-
gal igazságot tegyen egy halom szemét fölött. Állítása szerint a
szemét az, amit ki akarunk vetni az életünkbôl, el akarunk felej-
teni, de ami árulkodik rólunk akkor is, ha már megszabadultunk
tôle. Szenvtelenül vizsgálódik a szemétkupacból kihalászott hasz-
nált óvszerek, bizarr játék babák körében, egyetlen momentum
hozza csak ki a sodrából: egy személyi igazolvány, melynek megte-
kintését hisztérikusan elutasítja. A hagyományos meghatározások
– név, nem, életkor, lakcím stb. – tehát nem érvényesek, az eldo-
bott tárgyak, lomok halmaza sokkal pontosabb leírást ad bárkirôl.
A legmegfejthetetlenebb karakter a – szintén filmes szereplô –
Fátyol Hermina alakította idôutazó, akit egy semmi szélén parkoló
kocsiban nô létére szisztematikusan Uramnak szólít a Kézdy
György megformálta Múlt nevû figura. Yang Li énekesnô sem
szokványos alak, ô a hagyomány és a hétköznapi élet ütközôpont-
ján viruló, kettôs karakter: hímzett kínai selyem öltözékben jele-
nik meg áriázva, mint egy operaénekesnô, majd egy pillanat alatt
karaokera vált, és erotikus riszálásba kezd.   

Az egyetlen, aki az elôadás során szép lassan megtalálja magát,
az a Chanel-kosztümös fôszereplô, Parti Nóra, aki kukászacskó-
ból kilibbenve, amnéziásan, standard szôke vadmacskaként érke-
zik meg. Késôbb rengeteget változik: megtalálja a stílusát, megta-
nulja érvényesíteni az akaratát, és e változásokat ruhái is tükrözik.
Egyre több szemét díszíti, egyre ziláltabb, de egyre személyesebb is
az öltözéke. A Chanel-kosztümös nô meghitt viszonyban van egy
hét-nyolc év körüli kislánnyal, aki egyszerre lehet a lánya, de akár
gyerekkori mása is. Az elôadás vége felé a nô kreatív, bátor, új énje
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didaktikus belsô monológban leszámol felnôtt, unott, bemereve-
dett önmagával, mégpedig úgy, hogy az öntudatos, kreatív szemé-
lyiség a színpadon jelenik meg, korlátolt vitapartnere pedig a vász-
non bukkan fel. (Ez az önmagával feleselô monológ szerintem az
elôadás egyetlen sebezhetô pontja. Felesleges ugyanis Nagy Fru-
zsinának saját ars poeticáját – szócsôként fôszereplôjét használva
– verbálisan kinyilatkoztatnia, amikor a „beszédes” ruhák is telje-
sen nyilvánvalóvá teszik.) A filmes eszközök maximálisan szolgál-
ják az identitásválság, a szétcsúszás és a beazonosíthatatlanság
megjelenítését, és – ennek megfelelôen – jelentôsen fokozzák a
zûrzavart: a filmvásznon egyszer egy durva összeveszés idôpilla-
natai peregnek visszafelé, máskor a Chanel-kosztümös nô kon-
formista alteregója szó szerint bepörög a dühtôl. A szürreális be-
nyomások mégis összerendezôdnek, a filmrészletek értelmezik a
színpadon látottakat. Nagy Fruzsina és alkotótársa, Pater Spar-
row biztos kézzel keveri a filmes látványt, a revüt, a politikát, a
giccset, a környezetvédelmet, a divatot. Ez utóbbinak érdemes ki-
emelt figyelmet szentelni.

Az elôadásban szereplô, a Bozsik Yvette Társulat táncosai által
bemutatott ruhák nem hordhatók, sosem lesz belôlük feltûnés-
mentes konfekciódarab, és nem is annyira puccosak, hogy a hazai
gyakorlatnak megfelelôen sorozatsztárokból vendégkört lehessen
építeni általuk. Nem, Nagy Fruzsina ruhái megfejtendô kódok: je-
lek halmazai, stílusparódiák, tervezôi gegek hordozói. Minden
ruha izgalmas viselettörténeti körhintázás élményét nyújtja, a ter-
vezô önfeledten szörföl pár száz évet átfogva, éppolyan örömét
lelve egy kipárnázott krinolinban, mint egy ejtett csípôvonalú
charleston-ruhában. Nagy Fruzsina Londonban, Dublinban,
Nottinghamban is tanult, a jelmez-, díszlet- és divattervezésen túl
különféle maszkkészítési technikákban is járatos, a speciális eljá-
rásokat kíváncsian, nyitottan, rugalmasan mixeli össze. Mind-
egyik ruhája utal az elôadás címében jelzett recycle-ra, azaz újra-
hasznosításra, méghozzá olyan változatos technikákat felhasz-
nálva, mint a finom hímzések, az applikációk kidobott dolgokból,
a gumiöntéses eljárás, a szemétdomb ihlette nyomtatott motívu-
mok vagy a bonyolult maszktechnikák. A szemétcentrikusság je-
gyében látható egy bumfordi, fekete szemétlény is, aki leginkább a
régi tévémaci diabolikus alteregójának tûnik; vannak Bosch-fi-
gurákat idézô, hosszú csôrû kísértetlények, de az antropomorf

szereplôkön is az erôs hatások dominálnak: tampon- és intimbe-
tét-uszályok, óvszer-ornamentika, cigisdoboz-berakások sorjáz-
nak jelmezeiken. Sôt, Nagy Fruzsina megmutatja, hogy a köztisz-
taságiak hagyományos narancssárga egyenruhájába is lehet vinni
némi romantikus fantáziát. Minden ruha állásfoglalás is egyben.
Nagy Fruzsina megteszi, hogy iszlám nôket idézô hosszú leplek-
ben vonultatja fel modelljeit, akikre meztelen nôi testeket vetít rá,
így válnak az eltakart titkos testrészek transzparenssé. Máskor
mintha szervátültetési maffiára utalna a jelmezeken kívül fityegô,
láthatóvá tett belsô szervekkel. Az sem véletlen, hogy Magdaléna, a
gyerekszereplô retikül helyett döglött macskát húz maga mellett,
tudatosítandó a divatôrült nagyasszonyokban, hogy minden ele-
gáns bundának volt egy eredeti tulajdonosa. 

Különleges élmény, ahogy Nagy Fruzsina humort, történelmet,
varázslatot csempész a ruhákba, bizonyítva, hogy a legjobb ter-
vezôk között van a helye. De a divatszínház nem magányos mûfaj,
a rendezô háta mögött betonbiztos stáb áll, kiváló mûvészekkel.
Nagy Fruzsina népes csapata talán a legprofibb mûvészkommandó
Magyarországon, olyan társaság, mely tökéletes precizitással,
szakértelemmel navigálja el a nézôket az ironikus divat-, tánc- és
hulladéktörténeti utazáson.  

RECYCLE – DIVATFILMSZÍNHÁZ 
(Trafó – Kortárs Mûvészetek Háza)

RENDEZÔ: Nagy Fruzsina (színpad) és Pater Sparrow (film). KOREOGRÁ-
FIA: Molnár Éva. DÍSZLET: Juristovszky Sosa. JELMEZ: Nagy Fruzsina,
Kolozsvári Csenge. FÉNY: Petô József. ZENESZERZÔ: Schrank Doma.
HANG: Fazekas Csongor, Bányai Gábor. ANIMÁCIÓ: Sfeer Visual Group
(Tóth Szilvia, Benedek Gáspár). VIDEÓ: Varga Tibor. OPERATÔR: Erdély
Mátyás, Gyôri Márk, Lukács Dávid, Spáh Károly. SMINK: Schön Adri-
enn, Koltay Nóri, Nagy Fruzsina. FODRÁSZ: Nagy Viktor. 
TÁNCOSOK: Gombai Szabolcs, Vislóczky Szabolcs, Lisztóczki Hajni, Ha-
lász Anna, Fülöp Tímea, Sándor Évi, Rakotomalala Myriam, Snake, Ju-
ristovszky Tamara, Juristovszky Sosa.
SZÍNÉSZEK: Fátyol Hermina, Juristovszky Sosa, Parti Nóra, Vasvári
Emese, Haumann Máté, Kézdy György, Andreia Rocha, Tóth Attila.
Ének: Yang Li.

A Mesék a Mahábháratából címû,
hagyományos indiai kesztyûsbá-
bokkal elôadott mese Budapesten
a Vidám Színpadon négy alkalom-
mal lesz látható 2006. október
4–5-én (15, illetve 19 órakor). 

A pavakathákali Keralából szár-
mazó mûfaj, amely négy évszázada
létezik, és a kathákali — India
legôsibb hagyományait ôrzô szín-
házának — „bábosított” változata.
A pava babát, bábot jelent, a ka-
thákali pedig elbeszélô elôadást.
Az elôadásokban a Rámájana és a
Mahábhárata történeteit mutatják be.

A bábok kb. hatvancentiméteresek,
a fejet és a kezet fából fa-ragták, az
arcokat, akárcsak a színházban,
élénk színekkel festik meg a sze-
replôk karakterének megfelelôen. 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet és a Nemzetközi Szín-
házi Intézet Magyar Központja az Európán kívüli színházi kultúrákkal
szeretné jobban megismertetni a magyar közönséget. Az Indiai
Nagykövetség segítségével a klasszikus indiai tánc- és bábmûvészetbôl
kaphatunk ízelítôt.

A Samanvaya/Találkozás címû klasszikus
indiai táncelôadás több helyen vendégsze-
repel 2006. október 20—26. között: Veszp-
rémben a Petôfi Színházban, Budapesten a
Vidám Színpadon, Egerben a Gárdonyi Géza
Színházban és Miskolcon a szeptemberben
nyíló Mûvészetek Házában. 

A samanvaya szanszkrit szó, jelentése „egy
találkozás”. Ebben az elôadásban az indiai
klasszikus tánc két legkiemelkedôbb kép-
viselôje, Madhavi Mudgal és Alarmel Valli, az
odissi, illetve a bharatanatyam hagyomány
mûvelôje együtt szerepel. Közös produk-
ciójukban a hagyomány, avagy a „Sarpadaya”
dinamikusan és folyamatosan változik, és
végtelen lehetôséget kínál a kreativitásra,
megújulásra.


