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bár az érzelmes, nagyszerûen eldalolt Jézus-imádó rock -
zene könnyen magával sodorja a hallgatóságot, amely
így kiesik kritikusi-megfigyelôi szerepébôl. Éppen erre
apellál az egyház is. Rajtunk múlik, hogy folyamato-
san emlékeztetjük-e magunkat arra, miben is veszünk
részt. Ennyi ben van újdonsága ennek a dokumen-
tumdrámának: a felkínált „dokumentummal” szemben
a nézônek felnôttként, felelôsen kellene viselkednie. 

Nem láttam válságosabb identitású szereplôt ameri-
kai színházban, mint a fehér ember. Vagy maga mö-
gött hagyta már emberi dimenzióit – ország lett, esz-
me, idea –, vagy felfalták hazugságai. Akinek ma
mondandója van – drámai –, szükségszerûen valami-
lyen ki sebb séghez tartozik: és a fekete ember, a má-
sik, az elnyomott tudja leginkább felmutatni azt a drá-
mai küzdelmet, amely a szabad választás és a sors-
szerûen kijelölt életutak között zajlik. Ha van még
szereplô a színházban – gyakran nincs, felfalta a kor-
társ posztdramatikus színház –, akkor az „fekete”.
Más. Van identitása. Ahogy a nô vagy a gyermek volt
az (antik) drámában, fôleg a tragédiában, úgy a „má-
sik”, a különbözô identitás tartogat drámai lehetôsé-
geket e színházban.

Egy kínai installációmûvész kiállításán (a Gug gen -
he im Múzeum ban) találkozom a szocialista realizmus

kor társ mûvészetbe oltott, reflektált, konceptuális al-
kotásával. Az 1957-ben Kínában született Cai Guo-
Quiang összetett, gazdag mûvészete, puskaporral al-
kotott égetett képei, hatalmas installációi számtalan
irányba értelmezhetôek, elmélkedésre invitálnak. A mû   -
vésznek a történéshez, a látványhoz, azaz a drámai-
sághoz és a teatralitáshoz való vonzalmát tanulmá-
nyai is magyarázzák: a sanghaji Drama Institute-ban
végzett (ennyiben indokolt is e lap hasábjain szólni
róla). Az itt kiállított agyagszobraiból létrehozott „per-
formanszát” már bemutatta a Velencei Biennálén
1999-ben. Most újraalkotja ôket. Cai egy az egyben
„lemásol” egy 1965-ben megalkotott, százhat figurá-
ból álló kínai szoborcsoportot, amilyen számtalan kí-
nai város közterén látható, és élethû méretekben áb-
rázol munkásokat-parasztokat és kizsákmányoló ura-
ikat. Cai egy sereg szob rász segítségével lemásolja
ôket, és a kiégetetlen agyagszobrokat kiállítja (külön-
bözô stádiumban, néme lyiknek éppen csak a váza van
meg). A szobrok élete a kiállítás kezdetétôl a végéig
tart, a kiégetetlen agyag lassan kiszárad, szétpereg,
széthull. A szo  cia lista realizmus önfelszámoló, eltûnô
mûvészetté válik, az ércnél nem maradandóbb anyag
lebontja magát.  Szó szerinti dekonstrukció ez, valami
lassú, szinte észrevehetetlen pusztulás, halál, egyszó-
val drámai történés. 

Anne Bogart munkásságával 1999-ben ismerked-
tem meg, amikor az ohiói Columbus Wexner Cen ter -
jében megnéztem a SITI Társulat Cabin Pressure
(Kabin nyomás) címû elôadását. Bogartot és a SITI
Társulat tagjait mindig is izgatta a bonyolult, intim
kapcsolat, amely az élô színházban színészek és kö-
zönség között létrejön, és a Cabin Pressure-ben ezt a
komplex viszonyt kutatták. Anne Bogart szerint az elô -

adás megalkotása közben számos kérdés és elemzés
került felszínre.

„Mi a közönség? Mi a nézôk alkotói szerepe? Miben
áll a közönség felelôssége a színésszel szemben? Mi a
színész? Miben áll az ô felelôssége a nézôkkel szem-
ben? Ilyen kérdéseket tettem fel a SITI Társulat színé-
szeinek e kollektíven létrehozott darab próbáin. Arra
törekedtem, hogy kezdetben ne fogalmazzunk meg

nne Bogart a Columbia Egyetem professzora; ô vezeti a Végzôsök Rendezôi Programját. Emellett
mûvészeti vezetôje a SITI nevû New York-i társulatnak, amelyet 1992-ben alapított Tadashi Suzuki

japán rendezôvel közösen, és amely  új mûvek alkotását helyezi elôtérbe, fiatal színházmûvészeket képez,
és nagy szerepet tulajdonít a nemzetközi együttmûködésnek. Munkái láthatók voltak a legtöbb jelentôs
amerikai regionális színházban és egyetemi színpadon, valamint európai, ázsiai és dél-amerikai színházak-
ban és színházi fesztiválokon. Több díjat nyert el, és három könyvet írt, A Director Prepares (A rendezô
felkészül), The Viewpoints Book (Szempontok könyve) és And Then: You Act – Making Art in an Unpre dic t -
able World (És aztán jön a játék – Hogyan alkossunk mûvészetet egy kiszámíthatatlan világban) címen. 

A

Barbara Lanciers

Egy amerikai klasszikus:
Anne Bogart
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kész válaszokat vagy feltevéseket, hanem szabadon
kísérletezzünk, és eljátsszunk a téma lehetséges válto-
zataival. Produkciónk ezeknek a kutatásoknak a vég-
terméke. A Cabin Pressure szövegét és dialógusait rész-
ben nagy színházi álmodók, így Sztanyiszlavszkij,
Mejerhold, Artaud és Brook írásaiból, részben a louis-
ville-i Actors Theatre nézôivel folytatott interjúkból,
részben pedig olyan színdarabrészletekbôl állítottuk
össze, amelyek a színész/közönség téma variációit
érintik.”

A Cabin Pressure öt szereplôje (Stephen Webber,
Ellen Lauren, Barney O’Hanlon, Kelly Maurer és Will
Bond) lenyûgözte az ohiói közönséget azzal a képes-
séggel, hogy mindössze néhány kellék, valamint rend-
kívül kifinomult fizikai és vokális tehetségük gazdag
palettájának felhasználásával megteremtsék a darab
teljes világát. Korántsem arról volt szó, mintha külön-
féle kínkeserves pozitúrákba tekeredtek volna: az idôt
változtatták meg. Lelassították, sôt, néha le is állították.
Bámulatos irányítói képességgel sikerült a közönség
idô-, tér- és valóságérzékelését tökéletesen megváltoz-
tatniuk. A darab szerkezete nem volt sem lineáris,
sem epizodisztikus, mégis lenyûgözônek és könnyen
követhetônek bizonyult. Az elsô jelenet egy erôsen sti-
lizált teadélutánon játszódott, amelyet Noël Coward
Magánélet címû színdarabjából merítettek, és a közön-
ség nagy érdeklôdéssel figyelte, ahogy a jelenet lassan
átolvad a kulisszák mögötti zenebonába. A színészek
ide-oda futkostak a szükséges kellékekért, az ügyelô
minden részleten felizgatta magát. A Cabin Pressure
hol a színpadi, hol a színpad mögötti történéseket mu-
tatta be. A színészek minduntalan áttörték a negyedik
falat, hogy közvetlenül szólítsák meg a nézôket. Fel -
vált va játszották önmagukat, a szereplôket, valamint
egyes nézôket is, amint a színészekrôl és a színházról
kialakult véleményüket tolmácsolják (ennek során
használták fel a louisville-i Actors Theatre-nek a ma-
guk nézôivel készült interjúit). Hol egy nevetséges
gyilkossági krimit adtak elô, hol egy pazarul koreogra-
fált „balettet”, hol pedig leültek egymás mellé a szín-
pad legszélére, és úgy meredtek a nézôkre, mintha
azok adnának elô egy színdarabot; közben az orrukat
fújták, cukorkapapírral zörögtek, és hangosan suttog-
tak egymás között. Olykor dekonstruált jeleneteket ját-
szottak el a Nem félünk a farkastól címû Albee-darab-
ból. A Cabin Pressure szofisztikált kollázsát jól ismerik
az amerikai színházi körökben, úgy is mint a színházi
embereknek szóló szerelmi vallomást. 

Két évvel késôbb az a szerencse ért, hogy felléphet-
tem Noël Coward Szénalázában, amelyet a SITI Tár -
sulat adott elô a louisville-i Actors Theatre-ben. Munka
közben sok mindent tudhattam meg mind Anne
Bogartról, mind a társulatról. Mindenekelôtt kiderült,
hogy a készülô elôadást soha nem egyetlen perspektí-
vából közelítik meg. Mûsoruk a társulat által kidolgo-
zott, különféle forrásokat felhasználó produkciókon
kívül Noël Coward-darabokból, mozgásszínházi elô-
adásokból, Csehov- és Shakespeare-drámák adaptációi -
ból, amerikai kulturális ikonok köré szerkesztett one
person show-kból áll, és a lista egyre tovább bôvül.
A megközelítés módja a választott mû típusától füg-
gôen változik, ám vannak bizonyos állandó tényezôk is.

A próbát a társulat mindig edzéssel kezdi. Elôször
húsz perces Suzuki-tréninget tartanak (ezt Tadashi
Suzuki dolgozta ki). Ilyenkor rendkívül igényes fizikai
gyakorlatokat végeznek megadott szövegekkel (gyak-
ran Shakespeare szövegeivel) összefüggésben; a gya-
korlatok egyaránt próbára teszik a színészek erejét,
összpontosító képességét, képzeletét, fizikai és vokális
képességeit, légzését, gyorsaságát, idôzítési érzékét és
önfegyelmi szintjét. Az edzéshez a tabi nevû japán
zoknit viselik. Nagy hangsúlyt kap a test központjának
ereje, valamint a testnek a lábszáron és a lábfejen át lé-
tesített kapcsolata a földdel. A Suzuki-tréning után ne-
gyedórás „Szempont-tréning” következik (leírását lásd
lejjebb). Bogartnak és a társulatnak közös szókészlete
van, amely az edzések és a kompozíciós munka folya-
matában alakult ki (a kompozíciós munka a társulat ál-
tal összeállított és sûrített folyamatban kidolgozott rö-
vid darabokon alapul). Ezekkel az eszközökkel kiindu-
lásképpen bármilyen anyagot képesek megközelíteni.
Bogart errôl a témáról így nyilatkozik:

„Már a SITI életének kezdetén kitûnt, hogy a tréning
fejezi ki a társulat alapvetô megegyezését; ez az a ra-
gasztó, amely a szüntelen kérdezés és fejlôdés során
összetart bennünket. Fizikai és vokális tréningjeink a
Szempontokon és Suzuki színészképzési módszerén
alapulnak. A próbákhoz a kompozíció felôl közelítünk,
akár eredeti alkotásról, akár klasszikusokról, új drá-
mákról, táncszínházról vagy operáról van szó. Ennek a
folyamatos tréningnek és tanulásnak köszönhetô,
hogy a SITI rövid idô alatt hatékony és termékeny
mûvészi társulássá fejlôdött.”1

A színészek (ha ilyen típusú projektrôl van szó) tel-
jes szövegtudással, zsibongó ötletekkel, éber és felké-
szült testtel jönnek a próbára. Bogart félórán át figyeli
az edzést, aztán úgy öt percen át kifejti, „mit tanultam”
és „mit tudtam meg”. Ezután kezdôdik a kollektív
munka. Az általános irányt Bogart szabja meg, de
minden jelenlévô hozzászólhat. Bogart feloldja a vitá-
kat, és gondoskodik róla, hogy az elôrehaladás folya-
matos legyen, amellett számtalan nagyszerû, a társulat
tagjai által ihletett ötlettel áll elô, hogy választani le-
hessen közülük. A SITI-vel végzett munkájáról azt
mondják, inkább karmesterként, semmint rendezô-
ként mûködik.

Anne Bogartot gyakran jellemezték úgy, mint „a
downtown színházának királynôjét”, mivel korábbi éve-
iben fiatal rendezôként a New York-i underground
színház különféle kis mûhelyeiben dolgozott. Azt is
megjegyezték, hogy késôbbi fejlôdése során mindin-
kább a mainstreamhez csapódott, ám az is bizonyos,
hogy sohasem lett hûtlen avantgárd gyökereihez és a
színházi világ konvenciómentes szemléletéhez. Az egyik
leghagyományosabb darab, amit tôle és társulatától lát-
tam, a Szénaláz volt, de ez a munka is magán viselte a
SITI magasrendûen fizikai jellegû, az együttmûködés
eszméjétôl áthatott gyakorlatának pecsétjét. Bogart a
pennsylvaniai Bucks megye gazdagok lakta vidékére
ültette át a cselekményt, és az elôadásba beiktatott

1 Bogart, Anne: The Viewpoints Book, New York, Theatre Com mu ni -
cations Group, 2005, 211.
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hat „karbantartót”, akik újra meg újra félbeszakították
a jeleneteket, hogy különbözô átalakításokat végezze-
nek a lassan széthulló „otthonon”. A díszletváltozáso-
kat is ezek a karbantartók hajtották végre, izgalmasan
koreografált, szívdobogásszerû techno zenével kísért
nyitányokban. A produkció jól olajozott gépként mû -
kö dött, és semmi köze nem volt a szokványos Széna -
láz-elôadásokhoz.                 

A Szempontok-tréning is szerves része a ragasztó-
nak, amely Bogartot és társulatát összetartja, és táplál-
ja a társulat alkotói ihletét. A Szempontokat elsônek
Mary Overlie posztmodern táncos alkalmazta, azon kí-
sérletek és tanulmányok alapján, amelyeket az 1970-es
években folytatott a Judson Church körüli táncmûhe-
lyekben. Overlie „Hat Szempontnak” nevezte el ezt a
tréninget, amelyet az idô és a tér megértése és artiku-
lálása céljából alkalmazott. Bogart akkor ismerkedett
meg vele és módszerével, amikor a New York-i
Egyetem Kísérleti Színházi Részlegében kollégák let-
tek, és azonnal felismerte az újfajta tréning forradalmi
jellegét. „Anne nyomban tisztában volt vele, hogy az a

mód, ahogyan Mary a színpadi mozgás létrehozását
megközelíti, arra is alkalmas, hogy színészek és más
munkatársak közremûködésével zsigerien dinamikus
színházi pillanatok szülessenek.”2 Bogart tovább szé-
lesítette és mélyítette a Szempontok módszerét, és így
alkalmazta a színpadi színészre; a SITI Társulattal
végzett munkáján belül pedig a módszer mind a mai
napig tovább gazdagodik.

A Szempontok szerinti színházi tréning egyfajta imp -
rovizációs technika, és fizikai szókészletként szolgál –
olyan közös nyelvként, amely a mozgás bizonyos, az
idôvel és a térrel összefüggô elvein alapul. Segítségével
gyorsan fejlôdhet az együttes, mivel a játék könnye-
debb, az együttmûködés spontánabb lesz. Bogart sze-

rint a Szempontok egyszersmind „a nyitottság és a figye -
lem pillérei, amelyeket az alkotó vagy az elôadó mun-
kájában felhasználhat”, továbbá „olyan technikát biz-
tosítanak, amely egyaránt alkalmas a) színészképzés-
re, b) társulatépítésre és c) színpadi mozgások
létrehozására”.3 Kilenc ilyen Szempont van:  
1. kinetikai reagálás – a test közvetlen reakciója vala-

milyen külsô ingerre;
2. tempó vagy gyorsaság;
3. idôtartam – meddig tart egy adott cselekvés végre-

hajtása;
4. térbeli viszony – a testek és/vagy tárgyak térbeli el-

rendezése;
5. architektúra – a fizikai tér (például ajtók, ablakok,

székek, padló);
6. gesztus – lehetnek mindennapiak, a viselkedéshez

tartozók, avagy elvontabbak, expresszívek;
7. ismétlés;
8. forma – a test térbeli körvonalai;
9. padlóséma vagy topográfia: a rajzolat, amelyet tér-

beli mozgásunkkal létrehozunk.

A Szempontok egyik alapelve a fokozott tudatosság.
A tréning egyfajta „ébredést” segít elô: tudatossá ala-
kítja az életen és a munkán való öntudatlan áthaladást.
Az ember önmagához való tudatos viszonyára össz-
pontosul: arra, hogy az alkotói aktus folyamán szoro-
sabb fizikai kapcsolatba lépjen a társulattal és a térrel,
amelyen a többiekkel osztozik. Elôsegíti a megszokás
sémáinak megfigyelését is, amennyiben a folyamatra
és nem valamilyen végcélra irányul, és tudatosítja,
hogy nem kell mindig arra törekedni, hogy valami tör-

2 Bogart, Anne: i. m. 5.
3 Uo. 7.
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ténjen; ha a tudatosság maga-
sabb szintjére léptünk, ösztö-
nösen történik majd valami iz-
galmas – fölösleges MEGCSI-
NÁLNI. Anne azt mondja:

„A Szempontok megerôsítik
bizalmunkat, hogy valami tôlünk
függetlenül is megtörténik majd a
színpadon; fölösleges azt elô-
idézni. A Szempontok tuda to -
sab  bá tesznek; ha tudatosak va-
gyunk, bôvülnek választási lehetôségeink; és ha vá-
laszthatunk, szabadabbak leszünk. Mihelyt tudatoso-
dik bennünk a teljes színkép, nem kell folyton válasz-
tanunk belôle, de a választás is jogunkban áll, mert
nem béklyóz többé az öntudatlanság.”4

A Szempontok megkísérlik mélyreható egyensúlyba
hozni a belsô és a külsô figyelmet. Ebben az állapotban
úgy lehetünk együtt önmagunkkal, hogy közben kör nye -
zetünket is tudatosan és elkötelezetten éljük meg. Anne
szerint a tudatosság szintjén ez a teljesség állapota.

„A Szempontok valamennyi érzékszervünket feléb-
resztik, és rávilágítanak, mennyire és milyen gyakran
éljük meg a dolgokat csak a fejünkön át, milyen gyak-
ran látunk egyedül a szemünkkel. A Szempontok se-
gítségével megtanuljuk, hogy egész testünkkel figyel-
jünk, és egy hatodik érzékkel lássunk. Olyan szintek-
rôl kapjuk az információt, amelyeknek addig a
létezésérôl sem tudtunk, és ugyanilyen mélyen igyek-
szünk reagálni és visszacsatolni.”5

A Szempontokon alapuló tréningrendszer bámula-
tosan népszerû az Egyesült Államokban, különösen az

egyetemi képzési programokban. Bogart sze-
rint a Szempontokat az az igény hívta életre,
hogy „a színjátszás, a rendezés, a drámaírás
és a szcenika konvencionális megközelítései-
hez képest alternatívát nyújtsunk”.6 A Szem -
pon tok egyszersmind ellenszerül szolgál
azokhoz a problémákhoz, amelyek egyfelôl a
Sztanyiszlavszkij-módszer amerikanizált, a
lélektani színjátszást továbbfejlesztô változa-
tából, másfelôl az egyetemi szint utáni ameri-
kai színészképzés hiányából erednek. 

Amikor a Columbia Egyetemen együtt dol-
goztam Anne-nal, és elmélyedtem a Szem -
pon tokra épülô edzésmunkában, megkérdez-
tem tôle: nem lehetnék-e az asszisztense a
SITI Társulat következô projektjében, Johan -
nes von Saaz A halál és a földmûves címû
mûvében. Ez az 1401-ben íródott színmû egy
cseh földmûvesrôl szól, akinek felesége szü-

lés közben meghal. A szántóvetô kérdôre vonja a ha-
lált, miért ragadta el tôle asszonyát, és kárpótlást köve-
tel az ôt ért veszteségért. A Stephen Webber és Will
Bond által megformált két szereplô epikai arányú vitá-
ja tölti ki a harmincnégy monológot. A társulat azon-
ban úgy érezte, a földmûves felesége olyannyira zsige-
rien van jelen a vitában, hogy Anne elhatározta: szere-
pet teremt neki, és a szerepet Ellen Laurenre, a SITI
Társulat helyettes mûvészeti vezetôjére osztotta. A fo-
lyamat kezdetén Anne azt mondta: a triptichonok és
diptichonok vizuális képi anyagával szeretne eljátsza-
ni. A harmincnégy monológot – az oltárképek módján
– elkeresztelte „táblákra”, és úgy gondolta, mindegyik
„táblának” harmincnégy „tételbôl” kell állnia; vagyis a
színészek találjanak ki minden új monológhoz har-
mincnégy különbözô fizikai pozíciót. Az egyes mono-
lógokon belül a színészeknek az volt a feladatuk, hogy

4 Uo. 19.
5 Uo. 20.
6 Uo. 15.
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a megfelelô pillanatban (általában a megfelelô szónál)
gördülékenyen váltsanak át a következô pozícióra,
mégpedig úgy, hogy a közönség ne ismerje fel a szer-
kezetet. Ez azt jelentette, hogy ha Anne próba közben
azt mondta: „Jól van, akkor most vegyük a 13–5-tôl”,
akkor a színészek tudták, hogy közvetlenül arra a po-
zícióra kell áttérniük, melyet a tizenhármas számú
táblához ötödiknek alkottak meg. A struktúra építése
közben a pozíciókat maguk a színészek teremtették;
Anne annyiban segített nekik, amennyiben külsô
szemlélôként szólt hozzá a térbeli kapcsolatok és a ha-
tásos színpadi képek létrehozásához. Így jött létre egy
erôteljesen fizikai jellegû és egyszersmind rendkívül
érzelemgazdag színdarab, amely az élet és a halál küz-
delmérôl, valamint a veszteségbôl való felépülés sport-
teljesítménynek is beillô folyamatáról szólt. Mindezt a
legpontosabban Charles Isherwood, a The New York
Times kritikusa jellemzi, amikor így ír: „Ms. Bogart
hajszálpontosan koreografált színházi módszere
excentrikus tempóra hangszerelt, sajátos fizikai gesz-
tusokhoz vezet. Monológjaikat elôadva a színészek sti-
lizált pozitúrák között mozognak, vagy végtelenül las-
sú, vagy szokatlanul gyors ütemben. Ekként tiszta és
kivételes vizuális erejû színpadi képek születnek, ame-
lyek meg határozhatatlan ritmusok szerint rendezôd-
nek át.”

A halál és a földmûvest 2004-ben mutatták be a Wex ner
Centerben, és a társulat mindmáig turnézik vele.

Bogart már pályafutásának kezdetétôl vizsgálta, mit
jelent az, ha az ember amerikai, és tulajdonképpen mi
is az amerikai kultúra lényege. Elmondja, hogy fiatal
mûvészként rögeszmésen csüngött a német színhá-
zon és a német kultúrán. Németül kezdett tanulni, és
ötleteket lopott a Theater Heute nevû színházi folyó-
irattól. A folyóirat hamarosan hosszú cikket közölt
róla, és ennek hatására több meghívást kapott német-
országi vendégrendezésre. Bogart kijelentette: Német -
országban jött rá, mennyire ízig-vérig amerikai.

„Egyszer csak fölfedeztem, hogy amerikai vagyok.
Amerikai a humorérzékem csakúgy, mint a struktúra-
felfogásom. Semmi kétség: szeretem a közvetlen elô -
deimet, azokat, akiknek a vállán állok. És e reveláció
nyomán elfogott a rendkívüli szabadság érzete: úgy
dolgozhatom, ahogy csak tetszik, mert amerikai va-
gyok, és úgyis amerikai módra dolgozom. Mindmáig
hatóan vált rögeszmémmé az amerikai kultúra és az
amerikai történelem. Azt mondanám: munkásságom
jó hetvenöt százaléka amerikai jelenségekrôl, amerikai
emberekrôl és az amerikai kultúráról szól, és legtöbb
elôadásom azt kutatja: mit jelent, ha az ember ameri-
kai. Némelyek avantgárdról beszélnek velem kapcso-
latban; ez szerintem félreértés, mert nem azzal töltöm
az idômet, hogy a jövôn gondolkodom. Én mindenkor
a múltról gondolkodom, és egész munkásságom a
múltnak van elkötelezve.” 

Az amerikai kulturális ikonok vizsgálatának szándé-
ka ihlette a SITI Társulat több produkcióját; így a
Bobot, amely Robert Wilsonról, a híres rendezôrôl
szól, a Leonard Bernsteint, a zeneszerzôt és karmes-
tert felidézô Score-t (Partitúra) és a War of the Worlds-
öt (Világok háborúja), amelyet Orson Welles színész,

író, producer és rendezô személye ihletett. Ez magya-
rázza azt is, miért keltette életre Bogart a bobrauschen-
bergamerica, illetve a Hotel Cassiopia címû produkciók-
ban két olyan amerikai vizuális mûvész világát, mint a
különbözô médiumokat megjelenítô képeirôl ismert
Robert Rauschenberg és a dobozkollázsairól elhíresült
Joseph Cornell. Ugyancsak a maga színházi indítékai-
ról vall Bogart, amikor kijelenti:

„Személyes kihívásnak tekintem, hogy hozzáférjek
bizonyos óriások hangjához. Mûvészeti szüleimnek
például Bertolt Brechtet és Gertrude Steint választot-
tam. Számos színházi projektemben kíséreltem meg,
hogy halott amerikaiak hangját keltsem életre: Steinét,
Orson Wellesét, Leonard Bernsteinét, Emma Gold-
man ét, Herman Melville-ét, Andy Warholét, Joseph
Cornellét és másokét. Egyaránt választottam irodalmi
és tudományos hangokat, illetve olyan történelmi ese-
ményeket, amelyekkel össze szeretnék kapcsolódni.”7

Anne Bogart így határozza meg a sikert: „Szeretném
a színház DNS-ét gyarapítani. Hadat akarok üzenni az
elképzelésnek, miszerint a televízió kamerája dönti el,
mi valódi a színházban. A múlthoz és a jövôhöz egy-
aránt a jelen gazdagításával szeretnék kapcsolódni.”8

A legnagyobb hatással, mint mondja, Ariane Mnouch -
ki ne volt rá, aki modellszerûen mutatja be, mit jelent
az, ha valaki színházi rendezô és egy társulat mûvé-
szeti vezetôje.

„Talán igaz, hogy mindenkinek szüksége van valaki-
re, akirôl mintát vehet. A rendezôk közül ez a személy
számomra Ariane Mnouchkine volt. Éveken át látogat-
tam elôadásait. Nemzetközi társulata ihletforrás szá-
momra, együttmûködésen alapuló módszerei tanulsá-
gosak, nemzetközi kitekintése figyelemre méltó. Ha
bátorításra volt szükségem, Mnouchkine mint példa
mindig rendelkezésemre állt.”9

Nagyjából úgy, ahogy Anne Bogartot Mnouchkine
szelleme ihlette meg,  úgy ihletett meg ô maga szám-
talan színházi embert világszerte, de különösen az
Egyesült Államokban. A Columbia Egyetem diákjaival
és szakembereivel rendezett találkozásokon, a SITI
Társulatnak a New York-i Skidmore College-ban éven-
te megszervezett Nyári Tréningprogramján, a SITI
New York-i Stúdiójában és a világ minden táján ren-
dezett egyetemi és intézményi workshopokon Bogart
gyakorlatilag színházi szakemberek egész nemzedékét
nevelte fel. Egyik legfôbb törekvése, hogy eljuthassa-
nak hozzá mindazok, akik tôle és társulatától tanulni
akarnak. Keressék fel a SITI Társulat honlapját
(www.siti.org), olvassák el Anne Bogart könyveit, és ha
az együttes a jövôben Közép- vagy Kelet-Európába lá-
togat, lépjenek vele kapcsolatba. Mutatkozzanak be
Anne Bogartnak; nem fogják megbánni. 

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT

7 Bogart, Anne: And Then, You Act: Making Art in an Unpredictable World.
New York, Routledge, 2007, 28.

8 Uo. 47.
9 Uo. 85.


