
Önálló – és lenyûgözô – világ szem-
lélôivé válunk: hátul óriási kivetítôn
dezodorokból, parfümösüvegekbôl és
ezer apró kozmetikai cikkbôl összehor-
dott felhôkarcolókat, fürdôszobákból
ismerôs formájú épületszörnyeket lá-
tunk. A három színész szinte mozdu-
latlanul, pusztán hangszalagja és a
mesterien kimódolt újabb meg újabb
artikuláció révén skiccel fel töredékes-
ségükben is teljes élettörténeteket.
Ihletô forrásként a szintén a kivetítôn
futó portrésorozatok szolgálnak. Az ar-
cokat szemlélve önkéntelenül is felme-
rül a kérdés: vajon miféle személyiséget
takar a púder, kit rejt a gondosan elké-
szített make-up? Dmitrijus Matvejevas
fotói az ezerarcú embert mutatják meg
a maga esendôségében és fenségessé-
gében. A nézô rendre belefeledkezik a
szokatlanabb, riasztó vagy épp szeretni
való arcokba, miközben a színészek va-
rázsénekszerû kántálása hol felerôsö-
dik, hol elhalkul. Elmesélhetô történet
nincs, emberi ábrázatok és hozzájuk
rendelt mondatok követik egymást
szeszélyes egymásutánban, számos
elemükben ismétlôdve. A repetitív, ké-
jes hangzású énekbeszéd lassan elbó-
dít, s csak az utolsó képsorok ráznak
fel. Egy fiatal férfi arcára a morbid hu-
morú sminkmester vigyorgó koponyát
mázolt. Make-up forever!

A Presznyakov testvérek Áldozat-já-
ték címû darabjának Koršunovas-féle,
közel egy éve sikerrel futó feldolgozá-
sáról ezeken a hasábokon már több-
ször esett szó (lásd a SZÍNHÁZ 2005.
decemberi és 2006. májusi számát),
így csupán néhány megjegyzést ten-
nék. Ami miatt lényeges róla szólni:
ezúttal a darab saját közönsége elôtt,
eredeti terében szerepelhetett, nem
pedig egy külföldi fesztivál kitüntetett
meghívottjaként. A hazai közeg nem
maradt hatástalan a színészi játékra.
A színészek mintha kissé „kifelé”, az
egy-egy jobb poénért, szélesebb grima-
szért szemlátomást hálás publikum-
nak kezdtek volna játszani. Groteszk
komédia kerekedett így a rendôrségi

helyszínelôk rekonstrukciós tevékenységével fûszerezett kortárs Hamlet-parafrá-
zisból – ez utóbbi egyébként inkább megterheli a darabot, ahelyett hogy nézô és
játszó segítségére lenne. Jūratė Paulėkaitė egyszerû, hatásos, japán stílben fo-
gant díszlete a legextrémebb bûnesetek körülményeinek újrafelidézésében is ha-
tékonyan segíti a maró gúnnyal ábrázolt nyomozót és kétbalkezes segítôit.
Koršunovas egyetlen jelképbôl bontja ki az egész elôadást: tökélyre viszi az ori-
entalizáló áthallásokat, miközben büszkén vállalja a közhelybôl eredô, szirupo-
san giccses zenei és vizuális megoldásokat is. A fôszereplô Válja (Darius Guma-
uskas) nyugodt, szemlélôdô, kívül- és felülállását belülrôl sugárzó, hamleti
vonásokkal rendelkezô karakter, aki inkább belenyugvással vizsgálja a mafla
gyilkossági csoport munkáját, mintsem lelkesen asszisztál hozzá. 

Bár Norvégiában tavaly január óta játsszák, a fesztiválközönség elé tárt har-
madik Koršunovas-rendezés litván nyelvû változatában egyelôre a work in pro-
gress címkét viseli. És mégis, a Strindberg Damaszkusz felé címû darabja nyomán
bemutatott rövid jelenetsor igencsak ígéretesnek tûnt már ebben a formájában
is. Strindbergnek az elôzô századfordulón írt, mélyen személyes indíttatású tri-
lógiáját Koršunovas középkori moralitásként játszatja. A fôhôst, akit magam-
ban Jedermann-nak neveztem el (a szövegben az Idegenként szerepel), fehérre
mázolt arcú kísértetalakok, kegyetlenül vihogó és rémisztôen kiáltozó emberi
bábok veszik körül. Kísérik útján, némán settenkednek körülötte, egy percre
sem hagyják nyugton. A testetlen, ugyanakkor tolakodó testiségükkel mégis
visszataszító alakok küzdésre kényszerítik Vytautas Anužis hórihorgas, ko-
paszra borotvált fejû, menekülni képtelen figuráját. A színpadkép itt is Ju- rate·
Paule·kaite· részletgazdag munkája. A színpadot teljes szélességében plexifalú,
ember nagyságú dobozok töltik ki, bennük a középkort idézô, mívesen kidolgo-
zott kellékekkel ellátott szellemalakok. Fém és üveg békésen megfér a dúsan
elomló állati belsôségekkel vagy a bekebelezhetô tudást jelképezô könyvekkel.
Koršunovas kisszámú eszközzel idézi meg a haláltánc forgatagát nagy világ-
színháza színpadán.
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Koršunovas Sminkoperája 
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SOKSZÓLAMÚ MONODRÁMÁK

Az A Gu Gu címû produkciót azért említem, mert az est
rendezôje, dramaturgja, díszlettervezôje és – ezek után
aligha meglepô – fôszereplôje, Benas Šarka a kisszámú
szent színházi ôrült közé látszik tartozni. A népszerû litván
költô, Gintaras Grajauskas szabad verseire, bizarr poémá-
ira elôadott esztrádmûsora nem esztétikai kifinomultságá-
val nyûgöz le. Idôvel a kivetítôn futó angol fordításról is
megfeledkezem: az Embert kell itt bámulni. A játékteret el-
borító limlom eleinte ugyan aggodalommal tölt el, aztán
Šarka meggyôz. Ritkán látni színpadon, hogy valaki ilyen
magabiztosan és ilyen ötletesen tudja használni a legkülön-
félébb, sokszor rejtélyes rendeltetésû eszközöket. Több ez
puszta technikánál, a mûvész one man show-jában finom
irónia váltakozik vaskos gúnnyal. Szegény színháza színpa-
dán mindegy, hogy lyukas fenekû borosüveg, locsolócsô da-
rabja, vízmelegítô vagy épp Elvis Presley-lemez kerül a ke-
zébe, a „clown-mágus” Šarka bármit képes élettôl lüktetôvé
varázsolni. 

Egészen másfajta, megrendítô élményt nyújtott a finn
Kristian Smeds rendezése, a Szomorú dalok Európa szívébôl.
Két nappal a nemzetközi premier elôtt figyelmes házigaz-
dáink jóvoltából láthatta a darabot egy szûk szakmai kö-
zönség. A rendezô-szerzô Smeds a Meno Fortas, Nekrošius
színháza egyik épületének szûkös elôcsarnokában elôzéke-
nyen érdeklôdik, ki nem beszél litvánul. Akad ilyen bôven,
mire a kedvünkért néhány bicegôs angol mondattal össze-
foglalja a cselekményt, hiszen feliratozás vagy tolmácsolás
nincs. Ahogy belépek, világos, miért. Itt bármilyen magya-
rázat, akár nyelvi jellegû, teljességgel fölösleges. Aldona
Bendoriūtė kivételes erejû, nagyszerû színésznô, akinek
nincs szüksége hasonló mankókra ahhoz, hogy mindenki-
hez szóljon. (Egyébként Koršunovas Bulgakov-átiratában
Margaritát játssza, de szerepel Nekrošius Énekek éneke-
adaptációjában is.) Smeds darabjában ô Szonya, Raszkol-
nyikov prostituált szerelme. 

A szöveg ott kezdôdik, ahol Dosztojevszkij letette a tollat:

Szonya tizenkét fejezetben, tizenkét „énekben” beszél
múltjáról, jelenérôl. Meg persze a miénkrôl. A szöveg érzé-
kelhetôen elrugaszkodik a történelmi háttértôl, hogy a XXI.
századi Európa szívszorító képét tárja elénk. Barátainak és
üzletfeleinek mesél Szonya: a Smeds tervezte tér valójában
aprócska, kényszerûen intim légkörû szoba. Talán húszan
ülhetjük körbe a színpadot. Rongyszônyeg fedi a hajópad-
lót, rajta asztal, hátul ruhásszekrény. A beszélô magányát
kézzelfoghatóvá teszi néhány apró kellék: elszáradt csere-
pes növény, egyik ágacskáján rábogozott teafilter, a sarok-
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A Damaszkusz felé címû Strindberg-elôadás díszlete
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A Gu Gu – Benas Šarka elôadása
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ban színes fonalgombolyagok. Szûk, családias légkörben
számol be Szonya az életérôl. Elôbb családi fotókat ad
körbe, majd ledéren kuporodik az egyik nézô ölébe, egy má-
siknak az arcát simítja meg, késôbb gyertyákat nyom a ke-
zünkbe, hogy vele együtt virrasszunk. Aldona Bendoriūtė
magától értetôdô természetességgel van jelen a színen, fáj-
dalmas, kérlelô tekintete szavak nélkül is mindent elmond.
Egyszer visszafogott, törékeny fiús szépség, a következô
pillanatban már kérlelhetetlen vamp, aki nem tûri, ha ne-
met mondanak neki. Az elôadás megrázó himnusz a meg-
nyomorítottakért, halkságában is messze hangzó jajkiáltás
mindazokért, akikrôl hajlamosak vagyunk megfeledkezni.

ANGOLOK

És ezzel mindent elmondtam a beszámolómból hátralévô
két elôadásról. Jonathan Burrows és Matteo Fargion a be-
harangozott Quiet Dance címû 2005-ös koreográfia helyett
a három évvel korábbi Both Sitting Duettel lépett fel, mond-
ván: közös munkájuk kezdeteit akarják megmutatni. A cím
pontos leírás: a két férfi (szinte végig) egy-egy széken ül
egymás mellett, elôttük a földön két spirálfüzet. Bennük
gondolatkotta, mozdulatpartitúra. A két, egymással fizikai-
lag nem érintkezô test közel ötven percen át szünet nélkül
kommunikál egymással. Szemük, kezük, lábuk, arcuk és
hangjuk, sôt a földön heverô füzetek lapjai is a szigorú for-
gatókönyv szerint felelgetnek egymásnak, faggatják a mási-
kat. Gesztusokból és fintorokból szôtt könnyed, humoros,
igazi fesztivál-elôadás.

Éppúgy, mint a Station House Opera vendégjátéka az
Orosz Drámaszínház épületében. 2000-ben már jártak a
Trafóban Roadmetal, Sweetbread, azaz Zúzalékkô, borjúmirigy
címû elôadásukkal. A zavarba ejtô cím és a remekül kifundált
elôadás között természetesen semmilyen összefüggés nincs.
Julian Maynard Smith és Susannah Hart kettôse a valóság

és a virtualitás között máskor élesen meghúzott határt teszi
bizonytalanná másfél órás performanszában. Az üres szín-
padon néhány szék, egy asztal meg egy méretes fehér vá-
szon. Az elôadás ebbôl a néhány kellékbôl teremtôdik újra,
bárhová hívják meg világszerte. Az alkotó-elôadók napokkal
az elôadás elôtt érkeznek, hogy az adott helyszínen videofil-
met forgassanak, amely aztán a produkció alatt a kivetítôn
pereg. A mozi többé-kevésbé valós idejûnek tûnik, a zavart
az okozza, hogy a filmen és a színpadon zajló párhuzamos
történetek rendre kisiklanak, megbicsaklanak. A két közeg
viszonya csak látszólag mimetikus, valójában magyarázzák,
kiegészítik és helyesbítik egymást, máskor meg a tudatalatti
birodalmába irányítják képzeletünket. 

Az egyik bravúros jelenetben például a vásznon egy ki-
égett neoncsô szakszerû cseréjét látjuk. Három dimenzióban
ugyanez történik, ám a csô csak nem akar a helyére csúszni.
A film kérlelhetetlenül pereg tovább, miközben a valóság-
ban a színésznô kezébôl hirtelen kiesik a lámpatest, és da-
rabokra törik. A nézô egyszerre sajnálkozik és kárörvend:
lám, mégsem mûködik minden olyan olajozottan! Az
elôadás logikája kínálja a közönségnek fityiszt mutató foly-
tatást – a filmen és a színpadon egyszerre jelenik meg a
férfi szereplô, hogy összesöpörje az akkorra már mindkét
helyen összezúzott neoncsôdarabkákat… A laza dramatur-
giával összeszerkesztett jelenetecskék és gegek mind férfi
és nô kapcsolatáról beszélnek, általános és konkrét tapasz-
talatokat dinamikus rendben tárva elénk. A bohóctréfák
azonban váratlanul tragikus végbe torkollnak, elkomorítva
a felszabadultan nevetô publikumot. Már csak a kamera
követheti a zsinórpadlásig a férfit, aki egy hosszas üldözési
jelenet után ott hidegvérrel felakasztja kolléganôjét. A neve-
tés kínos csöndbe vált. Még jó, hogy legvégül mindketten
kijönnek meghajolni…
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Roadmetal, Sweetbread (Station House Opera) 
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Szomorú dalok Európa szívébôl 
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