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szimbólum van jelen a színpadon: viszonya a két má-
sik nôhöz kevéssé tisztázott, és szinte végig néma.
Saskia és Geertje szép, érett nôi arca, aktív jelenléte és
követelôzéseik izgalmasabb karaktereket sejtetnek.
Rembrandt élô és holt gyermekei is végig a színpadon
kísértenek: az élô Titus (Hendrik Aerts), aki olykor a
narrátor szerepét is betölti, a halott Cornéliák egyiké-
vel (Margot Nies) bújócskázik az asztal alatt.  

Egyébként nézô legyen a talpán, aki ezeket a bonyo-
lult családi viszonyokat átlátja, és az összes szereplôt
azonosítja. A Rembrandt tükrének története ugyanis
meg lehetôsen zavaros, folyamatos flashbackek és elô -
reutalások nehezítik a megértést. A kronológia meg-
bontása természetesen nem lenne baj, ha nem lenne
az az érzésünk, hogy nem az erôs hangulati hatást fo-
kozó motívumok visszatérésérôl, hanem a színpadi
események egyszerû ismétlôdésérôl van szó. A Corné -
liá(ka)t sirató házaspár a korabeli gyermekhalandóságra
vonatkozó statisztikák, a nagy szerelem és a nagy fél-
tékenység a családi perpatvarok szintjén tud hatni, s a
festô színlap ígérte problémái – félelme a vakságtól és
az elmúlástól – mellékesek. Így az sem derül ki, hogy
miért és hogyan szól Rembrandtról a Rembrandt tükre. 

Az elôadás látványvilága éppolyan bonyolult, mint
azoké a kabinetképeké, melyek a XVII. századi befo-
lyásos polgárok festmény- és szoborkollekcióit örökí-
tették meg. A háttérben a kellékek és a jelmezek táro-
lására szolgáló hatalmas, az elôadás nagy részében ki-
használatlanul hagyott polcrendszer zárja le a
színpadot: egy-egy darabkája mintha csendélet lenne.
Az elôtérben hosszú asztal – színpad, hitvesi ágy –, kö-
rülötte-alatta-felette játszanak, kergetôznek, szeretkez-
nek, énekelnek, táncolnak, perlekednek az elôadás
szereplôi. A jelmezek szépek, ötletesek: egyszerre jel-
lemzik a korabeli Hollandiát és viselôjüket. A video-

triptichon azonban keveset tesz hozzá az elôadáshoz;
a vetített képek kissé közhelyesek (a három nô víz és
rájuk omló vízzuhatag alatt, Rembrandt és Titus arca
és távolba meredô tekintete közelrôl, miközben haju-
kat lengeti a szél, néhány jelenet Greenaway Night-
 wat c hing címû filmjébôl). A három vetítô olykor
ugyanazokat a képsorokat mutatja, szemvillanásnyi
csúszással – talán a darabbéli Rembrandt egyik kifej-
tetlen megjegyzésére utalva, mely szerint a modellre
és a készülô festményre való ránézés között eltelt idô a
vakság, azaz emlékezés pillanata. Így vagy úgy, az elô -
adás egészének szempontjából a képek ismétlôdése és
a vetítôk nagy száma indokolatlan, különösen akkor,
amikor Rembrandt – tükör gyanánt – megkapja a ne-
gyediket, ami csak arra jó, hogy pillanatokra felvillan-
hassanak a festô önarcképei. 

Hogy az összmûvészeti tabló teljes legyen, a zené-
nek is fontos szerepet szánt a rendezô. Vincent van
Warmerdam kompozíciója aláfesti és színezi a történ-
teket, illetve a két énekest, a „hús-vér” nôk és Remb -
randt légiesebb és elegánsabb alteregóit kíséri. Saskia,
Geertje és Hendrikje hangja mintha valóban a síron
túl szólna: egy fehér ruhába öltözött, sejtelmes alak
(Barbara Hannigan) dalol a színpad hátterében.
Remb randt alteregója (Roger Smeets) aktívabban vesz
részt a színpadi cselekményben: a zenekarral együtt
érdeklôdéssel szemléli az eseményeket, kerülgeti az
asztalt, és még Rembrandttal is kommunikál. Ám a
dalbetétek mindössze a történtek angol nyelvû össze-
foglalására szorítkoznak. A zene operának kevés, mu-
sicalnek nem elég fülbemászó. Nem tesz hozzá sem-
mit az elôadáshoz, csak része és nem alkatrésze a
Rembrandt tükrének.  

Ahogy az elôadás sem több, mint a modern színját-
szás eszköztárának tablója. 

MU Színházban látott két kortárstánc-elôadás
háromnegyed házzal ment, ami tulajdonkép-

pen nem is számít rossznak, ha azt vesszük, hogy bel-
földi elôadásokon többnyire ugyanazokat az arcokat
látjuk a nézôtéren (jó részük egymást nézô táncos),
most viszont sok volt az idegen arc. A Poetic disasters
látványos és frappáns, elment volna a Trafóban is, az
ott jellemzô, a MU Színházénál jóval magasabb nézô-
szám mellett. A másik est viszont (Manual Focus;
50/50) intim, afféle mûhelymunka, amely kisebb, zár-
tabb téren talán jobban érvényesült volna.

A Poetic disasters, Guy Weizman és Roni Haver tánc-
színháza mind képi anyagában, mind muzikalitásá-
ban, verbalitásában s nem utolsósorban mozdulat-
anyagában szellemes, intelligens és érzéki.

Kiáll elénk egy srác, lazán elkezd beszélni hozzánk
angolul, elmeséli, mit fogunk látni (a tizenöt meztelen
férfinál még nem fogok gyanút, de a hetvenöt mezte-
len nônél már igen), felvázol egy csomó ôrületes dol-
got, olyanokat, amiket a tévé elôtt ülve akár el is vár-
nánk: robbanás, vér literszámra – efféléket. A szín-
padon azonban egyetlen táncosnô jelenik meg, aki
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lassan és keveset mozdul, majd egy
lelógó villanykörte társaságában
elénekel egy dalt. A jövés-menés,
átöltözések, színházi gesztusok lát-
tán már el is könyvelhetjük ma-
gunkban, hogy ez itt most nem
táncelôadás lesz. S mikor ebbe szé-
pen bele is nyugodtunk (nem ke-
véssé azért, mert a képek – ha még-
oly enigmatikusak is – szépek),
egyszer csak pengeélesen bevág
egy-egy olyan mozdulat, majd
mozdulatsor, amely azonnal felül-
írja mindazt, amit addig gondol-
hattunk. Az egész este erre a szür-
reális montázsra épül: kapunk egy
sziporkázóan elôadott, sokkoló me-
sét, majd szép és erôs képeket, s
közben-közben kristályosan tiszta,
míves táncot látunk. Mintha a da-
rab alkotói azt gondolták volna: kit
érdekel a kortárs tánc önmagában, ki fog beülni a szín-
házba, mikor ott van a tévé, a film, amelybôl sokkal
erôsebb fizikai impulzusokat kapunk?!

Az elôadás lázad a verbalitás illusztrációja ellen:
nem táncolható el a terrorizmus vagy a tömegbaleset –
tehát ne táncoljuk el! Készakarva montírozza a suly-
koltan „színes” történetek mellé a kizárólag szimboli-
kusan értelmezhetô – ha mégoly látványos, esztétikai

izgalmat is keltô – képeket s a tel-
jességgel absztrakt táncmozgást.
Utóbbi a Cunningham-technika hû -
vös, éles pontosságát tölti fel olyan
szenvedéllyel, amelytôl az egész
mozgás szinte „csattan”. A rafinált
színpadkép (zsinórok választanak
le térszeleteket az eredetileg négy-
zet alakú játéktérrôl) és az elké-
pesztôen egyszerû eszközökkel élô,
szép világítás is a lírait, az elvontat
erôsíti. Mindez unalmas vagy klisé-
szerû is lehetne, ám a hiteles, iz-
galmas elôadóknak köszönhetôen
valódi színházi eseményként élhe-
tô meg.

Sokkal inkább befelé fordul a má-
sik MU-beli LOW-produkció: a
Manual Focus és az 50/50 elôadása.
Mindkét egyfelvonásos testképek-
ben gondolkodik, tárgya a mezte-
len bôrön áttüremkedô életjel: az
akaratlagos és a kényszeres moz-
gás, a minden más vonatkozásról
leválasztott mozgó ember. 

A Manual Focusban három meztelen leánytesten fi-
gyelhetjük meg a mozdulat, a mozdulás eddig kiakná-
zatlan lehetôségeit. A lányok fején kétarcú, ráncos fér-
fimaszk van, amely elôre és hátra is néz. Ez elôrebo-
csátja: most végre ne a fejünket nézzétek, mert az
úgysem a miénk. A szereplôk többnyire nekünk hát-
tal, oldalukon fekve, testüket csûrve-csavarva, lassan
változtatnak különleges testhelyzeteiken. Játé ko san

BALRA: Poetic disasters

LENT: Manual Focus
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tkeresések címmel remek hangulatú kultúrpoliti-
kai fórumot tartottak 2008. március 7–8-án a

Közép-európai Egyetemen, a LOW Fesztivál keretében.
Bár az eszmecsere tárgya a tágabb értelemben vett kul-
túra volt, sokszor szóba kerültek az elôadó-mûvésze-
tekkel, így a színházzal kapcsolatos kérdések is. Ennek
ellenére a hallgatóságban elvétve lehetett felfedezni
színházi intézmény vezetôjét, képviselôjét, ami külö-
nösen érthetetlen a színházi szabályozás alakulásának
idôszakában, hiszen a flamand és a holland kultúrpo-
litikusok, szakértôk és tanácsadók beszámolói sok
hasznos információt nyújtottak egy fejlett kultúratá-
mogatási rendszerrôl. 

Hollandiában és Belgiumban a második világhábo-
rú után az állam kulturális célú támogatása fôleg a
nem kormányzati, nonprofit szervezetek és alapítvá-
nyok erôsítésére irányult, de mivel a kultúrát nem
akarták kiszolgáltatni a piac törvényeinek (mint az
Egyesült Államokban), részt vállaltak a kulturális tevé-
kenységek összehangolásában. A hetvenes–nyolcva-
nas években a gazdaság stagnálása átgondoltabb rend-
szer kialakítására, olyan kulturális törvények és refor-
mok bevezetésére ösztönzött, melyek elôsegítették a
pénzfelhasználás szabályozottabb keretek közötti, de

minél hatékonyabb mûködését. A kilencvenes évektôl
kezdôdôen a Belgium szövetségi államának számító
Flandriában a kulturális tárca (is) ötéves tervet készít
hosszú távú kultúrpolitikai céljairól. A miniszter mun-
káját kötelezôen felállított tanácsadó testületek segítik,
amelyek javaslatait alaposan indokolva elfogadhatja
vagy elutasíthatja, de a végsô döntés az ô – illetve a kor-
mány – kezében van. Hollandiában négyévente készí-
tenek ilyen tervet, s az intézményeknek ezek közzété-
tele elôtt egy évvel kell saját négyéves tervüket vázolni,
részletezve a célokat, értékelve az elôzô idôszakot, va-
lamint feltüntetve a költségvetést. 

A holland és a flamand kultúrpolitika árnyalatokban
különbözik, de mindkettô a kulturális sokszínûségre,
a kulturális vállalkozások fejlesztésére és a mûvészet
minél nagyobb regionális és személyi autonómiájának
biztosítására törekszik – nemcsak a szólamok szint-
jén. Számunkra különösen érdekes trend, hogy
Hollandiában az eddig zömében turnérendszer sze-
rint mûködô színházi társulatokat próbálják minél
több állandó játszóhelyhez juttatni, illetve a befogadott
mûvészeket nem külsôsként, hanem az intézmények
alkalmazottaiként foglalkoztatni – ezeket a tényezôket
nálunk újabban hátrányként emlegetik. Mindezzel

keresik a groteszk pózokat, és ha rátalálnak, örömmel,
szoborszerûen, hosszú másodpercekig megtartják
ôket. A merev gumiarcok miatt riasztó is a látvány, de
a rövid kísérletet inkább kiforratlannak, mint megrá-
zónak érezzük.

A másik etûd, az 50 / 50 (egyetlen, szintén meztelen,
ezúttal vörös parókával takart arcú szereplôvel) hason-
ló indíttatású, ám jóval „színházszerûbb”. Bátran idéz
konkrét, de „levetkôztetett” élethelyzeteket: például
zötykölôdést a buszon, jelenlétet egy rockkoncerten –
vagy éppen ravatalon fekvést. A szellemes zenei kon-
cepció erôsen hozzájárul a hatáshoz. Nagyszerû pél dá -
ul az a pár perc, amikor a színpadi szereplô énekére
élô  ben felel egy láthatatlanul jelenlévô – közvetlenül
mellet te, de a színfalak mögül. Az 50/50 átgondolt fel -
építése, fôként az elején és végén lezajló mozdulatso-
rozatok egymásra reflektálása okán, lényegesen erô-
sebb, színesen, pergôn összeállított ötletsor. Több joggal
nevezhetô mûalkotásnak, mint az elôzô egyfelvonásos. 

Mette Ingvartsen (mindkét darab alkotója) amúgy
diszkréten kezeli a meztelenséget: megpróbál minden
mozdulatot olyan szögbôl mutatni, hogy ne kerüljön a
látóterünkbe intim testrész – és ez jórészt sikerül is
neki. Így a nézôk a kísérlet közben nem kalandoznak
el az erotika felé. Amikor meg mégis „frontálisan” áll
meg elôttünk a szereplô, az már azért nem kap eroti-
kus jelentést, mert idôt kaptunk arra, hogy hozzászok-
junk a pôre test látványához.

A holland/flamand kulturális identitásról pedig e két
est nyomán csak annyit: annak leglényegesebb jellem-
zôje talán éppen a nemzetköziség. Mette Ingvartsen
dán, Roni és Guy izraeliek („arab beütéssel”), és társu-
latuk minden tagja más nemzet szülötte. Persze köz-
ismert a „Mélyföldön” élô népek nyitottsága, kíváncsi-
sága. (Behajózták, bekalandozták a világot olyan régi
idôkben, amikor az egyáltalán nem volt kockázatmen-
tes.) Területükön jó szívvel látják az „idegent”.
Irigylésre méltó…

Sz. Deme László

Holland–flamand
mintázatok
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