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TOM SELLAR: Az Ontologikus-Hisztérikus Színházat
ön gyakran jellemzi  impulzusokat feldolgozó és impulzu-
sokat keltô színházként. Szerepel-e az impulzusok között
a mágiáé?

RICHARD FOREMAN: Színházamban a mágia in-
kább intellektuális-történeti jellegû. Még az 1960-as
években, amikor a mostani színmûveimhez hasonló
darabokat kezdtem írni, felfedeztem azt a valóban
rossz, banális francia könyvet, amelyet angolra A va-
rázslók hajnala címen fordítottak. Mindenrôl szó volt
benne, az alkímiától az okkult legkülönfélébb meg-
nyilvánulásaiig. Ezt megelôzôen már Henry Miller
könyvei és egyéb források is felkeltették érdeklôdése-
met az efféle témák iránt. Elsô, bizarr stílusú színda-
rabomat többek között az határozta meg, hogy meg-
próbáltam elképzelni az alkimisták tevékenységét –
abban a reményben, hogy az alacsonyrendû színházi
anyagok átdolgozását egy adott pillanatban majd fel-
emeli, megváltja a kegyelem.

Miközben nagyon sok pszichoanalitikai és klasszi-
kus nyugati filozófiai mûvet tanulmányoztam, egész
életemben rengeteget olvastam az úgynevezett okkul-
tizmusról és a mágikus hagyományokról is. Soha nem
foglalkoztam a varázslásról, az átkokról és a fekete má-
giáról szóló írásokkal, de nagyon is hatottak rám olyan
mûvészek, akik foglalkoztak ezekkel a témákkal; erô-
sen hatott rám például Harry Smith Heaven and Earth
Magic Feature (Az égi és földi mágia filmje) címû al-
kotása. Ha alkotói problémákkal vívódom, most is
eszembe jut ez a film – hogyan tudnám felhasználni
egyes elemeit. Smith úgy manipulálja ezeket az ele-
meket, ahogy az a mágia kézikönyveiben található.
Az évek során, de már a kezdetek óta megszoktam,
hogy ha mûvészi problémáim vannak, felütöm vala-
melyik, a mágia vagy a szabadkômûvesség illusztrált
történetével foglalkozó vagy más efféle könyvemet, és
ez a képi világ nagyon hasznosnak bizonyul számomra.
Gyakran kerülnek át darabjaimba az olyan tárgyak,
amelyeket a különbözô történelmi korszakokban má-

gikus rítusokhoz használtak; nemhiába mondogattam
mindig, hogy az én, a való életbôl vett kellékeim nem -
egyszer önálló életre kelnek, megnehezítve a színé-
szek dolgát. Ugyanakkor egzotikus tárgyakat is kere-
sek, amelyeket titok leng körül. Nem tudható pontosan,
hogyan is kell használni ôket, és akár egy misztikus
szertartás részei is lehetnének.

Díszleteimet is mindenféle, a spirituális és okkult
hagyományokból táplálkozó, lopott jelekkel és szimbó-
lumokkal látom el, sokukat a szimbolizmuson átszûr -
ve. Mennyiben mágikusan orientált Baudelaire, ami-
kor „a szimbólumok erdejérôl” beszél? Hatottak rám a
XIX. századi francia irodalomban fellelhetô okkult ha-
gyományok és az olyan XX. századi festôk, mint a
szürrealista Victor Brauner, akinek könyveibe gyakran
belelapozok. Munkásságából nem egy specifikus ötle-
tet vettem át. Vizuális szinten – és számos munkám a
vizuális anyag hatására született – a mágia történetét
vizuális jelenségnek látom. Ha a mágiát szélesen ér-
telmezzük, akkor elmondható: meglehetôsen sok idôt
töltök az ilyen jellegû mûvek olvasásával. Középsô kor-
szakom egyik, Párizsban keletkezett színdarabjának
Livre des splendeurs (Nagyszerûségek könyve) volt a
címe; ezt a címet közvetlenül az egyik jelentôs forrá-
somtól, a francia Eliphas Lévitôl kölcsönöztem, aki so-
kat írt a mágiáról. Fölöttébb vonzódom az ô mágiaér-
telmezéséhez, miszerint a mágia összefügg emberi
lényünk egyik összetevôjével: azzal, hogy mind azt kí-
vánjuk, bárcsak mûködnének a mágikus megoldások,
és azzal, hogy mindnyájunkat megérint az okkult, bi-
zonyos értelemben a pszichoanalízissel rokon szug-
gesztiók ereje. Ez a fajta mágia, akár a pszichoanalízis,
szabad asszociációk révén próbál megidézni olyan dol-
gokat, amelyeket nemigen tudunk kezelni; amelyek
nem kategorizálhatók aktuális diskurzusunk fogalmai
szerint, és nem olvaszthatók be a munkásságunkat ép-
pen meghatározó hagyományokba.

A mágiából merített képek immanens ereje vonzza
az embereket – hiszen eleve ezért folyamodtak hozzá-

Mágikus eltûnések
B E S Z É L G E T É S  R I C H A R D  F O R E M A N N E L

ichard Foreman Ontologikus-Hisztérikus Színházának elôadásai több mint három évtizeden át kutat-
ták a racionális és irracionális világ kapcsolatát. Újabb keletû produkcióiban azonban, amilyen a 

Now That Communism is Dead My Life Feels Empty (Most, hogy a kommunizmus halott, üres lett az
életem) vagy a King Cowboy Rufus Rules the Universe (Rufus cowboykirály, a világ ura), Foreman azokra 
a korlátokra mutat rá, amelyeket a kései kapitalizmus állít az érzékelés és a tapasztalás útjába, és mind -
inkább eltávolodik korábbi mûveinek másvilági jellegétôl. A rendezô 2004 novemberében nyilatkozott 
a Theater nek, akkor, amikor próbálni kezdte The Gods Are Pounding My Head (Az istenek dörömbölnek 
a fejemen) címû elôadását; ez lett 1968-ban alapított színházának utolsó egész estét betöltô produkciója. 
Eltûnési magánszámának elôestéjén arról faggattam: mi a helye munkásságában a mágiának.
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juk a mágikus vállalkozások. Amikor pél-
dául a szabadkômûvesek fehér kendôt bo-
rítanak valakinek a fejére, és utána rászö-
gezik varázspálcáikat, ennek a tablónak
evokatív ereje van; magam is merítettem
belôle. Nem érdekel, ha elméleti síkon
igazolják a szabadkômûvesség bizonyos
történéseit, mivel az elméleti igazolás
gyakran az események után kullog; úgy le-
het, néhány ember izgalomba jött, amikor
másvalakit fehér kendôvel letakartak.
Azért említem ezt a példát, mivel a minap
készítettem Ausztráliában néhány felvé-
telt egy filmhez, és ezt az anyagot a jövô
évi projektemben akarom felhasználni.
Az ötlet azon alapul, hogy embereknek
bekötik a szemét; szerintem ez is mágikus
mûvelet.

Meglehet, a mágia azért visszhangzik
bennem, mert fantáziákba kalandozó
agyam tele van polgári – többnyire euró-
pai – környezetben élô emberekkel, akik-
nek falain mûvészi alkotások, például
francia szimbolisták képei lógnak. Úgy lá-
tom ôket, mintha rítusokat hajtanának
végre: belépnek a szobába a fejükön fur-
csa kalappal vagy bekötött szemmel, vagy
furcsa tárgyakkal a kezükben, amelyekkel
megérintenek másokat; az ilyen képeknek
van némi közük a szadomazochisztikus
képi világhoz, amelynek mélyén ugyan-
csak mágikus implikációk bujkálnak.
Mindezek a fények egy másik irányból
jönnek, de egyaránt a pszichoanalízis által
kutatott mélységek felé mutatnak.

T. S.: Színmûveinek szereplôi két csoport-
ra oszthatók: azokra, akik töretlenül bíznak
a rítusokban, és biztosak benne, hogy az ön
által említett tárgyak áttöréshez vezethetik
ôket – és a be nem avatottakra, amilyen az
Eddie Goes to Poetry City (Eddie Költé szet -
városba megy) Eddie-je, akik meg szeretnék
érteni a szabályokat, és törvénykönyvben rög-
zítenék azokat.

R. F.: Ez igaz. Vannak a darabjaimban
önálló életre kelô dolgok, amelyekben
még a beavatottak is megbotlanak, amikor
meg akarnak oldani valamit. A világ törté-
nete már csak ilyen. Az élet tele van dol-
gokkal, amelyekben megbotlunk. De mindig vannak
figurák, akik másoknál naivabban viszonyulnak az
ilyen dolgokhoz. Általában nem fogalmazok így a szín-
padon, mivel az ilyesmit egyfajta manipulatív szado-
mazochista játéknak tartom – de tény és való, hogy
mindebben kivételes színházi erô rejlik, és sok színhá -
zi megnyilvánulás él is ezzel az erôvel. 

T. S.: Az ön által jellemzett szerepjátékban gyakran elô -
fordul, hogy a bölcset alakító figuráról a rituális találko-
zások során kiderül: fogalma sincs semmirôl. 

R. F.: Igaz. Hosszú éveken át lenyûgözött Jacques
Lacan – ma már valamivel kevésbé. Ô tökéletes példá-
ja annak az embernek, aki úgy beszél, mint egy pszi-

chopata. Lacan azt akar -
ta, hogy az emberek fo-
gadják el a belôle ömlô

gátlástalan szöveget. A „fél arcával” mindig azt mond-
ta, hogy ô nem mester, nem tud semmit, és egyetlen
szavát sem szabad komolyan venni. Másfelôl nyilván-
való, hogy zsarnok módjára játszott az emberekkel, és
ezt neki is tudnia kellett. Sokak számára sok tekintet-
ben mágikus személyiség ô. Élete késôbbi szakaszá-
ban mindennel felhagyott, és már csak csomókból raj-
zolt ábrákat a fekete táblára. Talán lelassult szellemi-
leg, de az bizonyos, hogy sámán volt, hipnotizálta az
embereket, akik minden szavának engedelmeskedtek,
és hosszan elemezték, mit csinál, és mi mit jelent.

Ez engem rendkívüli módon érdekel. Némelyek talán
azt mondanák, hogy mint rendezônek rögeszmém

FENT ÉS JOBBRA: Jelenetek a Deep Trance 
Behavior címû elôadásból
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a másoknak való dirigálás; ám mint ember ennek épp
az ellenkezôjét érzem. Mindig irigyeltem azokat, akik
nyugodtan elmondhatták: „Menj a francba, fütyülök
rá, mi a véleményed rólam!” Emlékszem, fiatal korom -
ban láttam az akkor ugyancsak fiatal Sam Shepard egy
tévéinterjúját, amelyben pökhendi vigyorral, arrogán-
san válaszolt a kérdésekre, és rájöttem: nincs mit tenni,
én alapjában véve egy derék középosztálybeli fiú va-
gyok, aki meg akar felelni a tanárainak meg a szülei-
nek – és ilyen vagyok ma is. Így aztán színdarabjaim-
ban a szerepjátszás – amikor a szereplôk elôhívják ma-
gukból a maguk démoni énjét – olyasmi, amit én is
szeretnék a való életben véghezvinni, de hát nem
megy. Egyesek azt mondanák erre: „de hiszen nagyon
is megy, elvégre darabokat rendez, és ura az egész fo-
lyamatnak!” A valóságban a próbáinkat végignevetjük,
mert mindig viccet csinálok a megnyilvánulásaimból
– talán túlzásba is viszem ezt –, és nálam senki sem ha -
sonlít kevésbé egy Ingmar Bergman-típusú
rendezôre.

Fiatalabb koromban az elôadásaimban
mindig jelen volt annak a G. I. Gurdjieff -
nek a mágikus alakja, aki igencsak paradox
módon bánt a környezetéhez tartozókkal.
Minden elképzelhetô módon pokollá tette
az életüket. Példája nyomán én is effajta
színházat akartam csinálni. Rájöttem, hogy
semmi sem villanyoz fel és ragad meg any-
nyira, mint a titokzatos, sámáni figurák,
akik persze bizonyos értelemben a kókle-
rek spirituális hagyományát követik.

T. S.: Saját elôadásait a hipnózis egy válfa-
jának tekinti? Bizonyára nem én vagyok az
egyetlen, aki ekként éltem meg ôket.

R. F.: Lehetséges. Az elsô években a mun-
kásságomat gyakran a Robert Wilsonéval
vetették egybe (akiért nem mindig rajon-
gok). Azzal védekeznék, hogy egy nagy kü-
lönbség feltétlenül létezik: Wilson színhá-
za az álomról szól. Ô hipnotizálni akarja a nézôt.
Ha viszont én mûvelek valami hipnotikusat, egyszer
csak hangos csengetés hallatszik, bekapcsolom a vilá-
gítást, és mintha arcul ütném a nézôt: „Ébresztô!” Én
tehát senkit sem próbálok hipnotizálni.

Nagyon jól tudom, hogy az évek múlásával ez a
megszakítási rendszer hipnotizálásra alkalmas kántá-
lásként is hathat – nem szükségképp szándékosan.
De a kezdetektôl úgy gondoltam, hogy nem annyira
hipnotizálom az embereket, mint inkább felébresz-
tem ôket az altató hatású mindennapi valóságból.

Ugyanebben az értelemben tisztában vagyok azzal
is, hogy olyan mûvészeti alkotást akarok létrehozni,
amelyben eltûnhetek – ilyennek képzelem az ébredés
paradicsomát. Nem kétséges, hogy mindebben hipno-
tikus elemek is találhatók. Erôsen hatott rám Milton
Erickson amerikai pszichológus is, aki állítólag fan-
tasztikus hipnotizôr volt. Elég volt, ha két percig be-
szélt valakihez, és meghatározott módon megérintet-
te – az illetô máris hipnózisban volt. Tech nikái közé
tartozott egyfajta verbális összevisszaság, amellyel fel-
szabadította a pácienst a tudat kontrollja alól. Sza -
vakból kevert valamiféle vegyes salátát, ahogy néha az

elmebetegek szokták, és a páciens, miközben hallgat-
ta, transzba került. Magam csak ritkán élek ezzel a mód-
szerrel, mindazonáltal darabjaimról elmondható,
hogy a diskurzusukba vegyülô teátrális elemek egyfaj-
ta dezorientáló színháznyelvi salátát hoznak létre.
Mintha úgy dobálnék egy labdát, hogy az a pszichikai
díszlet minden pontjáról visszapattanjon. Úgy gondo-
lom, ez is a mágikus technikák egyike.

T. S.: Miért akarja eltüntetni magát?
R. F.: Ennek a kérdésnek nagy szerepe van Az istenek

dörömbölnek a fejemen-ben. Szeretnék eltûnni mint
olyan személy, akit a magam szokásai és hajlamai jel-
lemeznek. Ez azonban nem sikerült; sôt a legtöbben
alighanem azt mondanák, az évek múlásával egyre in-
kább be vagyok zárva ezekbe a tulajdonságokba, és én
meg is értem ôket. Azért akarok eltûnni, mert nem tet-
szik nekem a világ, és nem rajongok azokért a vonása-
imért, amelyeket ettôl a világtól örököltem, sem a dis-

kurzusért, amelyet másoktól vettem át, de amely raj-
tam keresztül visszacsatolódik. De vajon valóban el
szeretnék tûnni?

Ebben a színdarabban a szereplôk sokat beszélnek
errôl a szándékukról. Úgy rémlik, egyikük ki is mond-
ja: „Én is el fogok tûnni.” Ez nem a mágiával függ ösz-
sze, hanem egy egészen más fogalommal: azért tûn -
nek el emberek a világból, mert többé nem látszanak
lehetségesnek azok az intellektuális és spirituális
struktúrák, amelyek révén az emberekbôl komplex,
alaposan kidolgozott építmények válhattak – olyan ka-
tedrálisok, amilyen Goethe vagy Jean-Paul Sartre volt.
Most olyan világban élünk, ahol már nincs szüksé-
günk sem emlékezetre, sem belsô, intellektuális épít-
kezésre, mert ott ülünk a számítógépünk elôtt, és min-
denhez azonnal hozzáférhetünk. Így válunk tágas és
lapos, mélység nélküli személyiségekké – mert hiszen
miért is törnénk magunkat, amikor itt van a kezünk
ügyében minden, bármely pillanatban megkaphatjuk.
Ez az az eltûnési aktus, amelyen mindnyájan keresz-
tülmegyünk. Azt jelenti, hogy bennünket már nem
ér de kelhetnek a hosszú, komplex, különlegesen szer-
kesztett mondatok. Szinte minden az e-mailek, a kom-
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puternyelv sürgönystílusában íródik, amihez mûveim -
mel magam is hozzájárultam, bár erre csak egy-két
évvel ezelôtt jöttem rá, amikor a kérdésen elgon dol -
kodtam. Olyan stílusban kezdtem dolgozni, amely ma ga
is a fenti tünetekhez vezet, egyfajta rap-nyelvet alakí-
tottam ki, és ennek sok-sok éves elôzményei voltak.
Tehát én is hibáztatható vagyok.

A mágia még mindig e jelenség ellentétéhez kötô-
dik. A mágia abban áll, hogy varázslatot tudjunk elô-
idézni, és magunkat erôs személyiséggé formáljuk.
Még egy Carlos Castaneda is arról beszél, hogy egy
adott helyiségben meg kell találnunk a magunk erôte-
rét; és darabjaim rendezése közben gyakran töröm a
fejem, hogyan helyezzem a színészt az erô pozíciójába
az adott díszletben és az adott pillanatban. 

T. S.: És eközben mégis szüntelenül más, nagyobb erôk
létezésérôl vall.

R. F.: Minden szinten más erôk is vonulnak át raj-
tunk, anélkül hogy ezt tudatosan érzékelnénk. Hány
rádióhullám és rádióadó hatol át rajtunk akár ebben a
pillanatban is? De persze van ezeken kívül is számos
különbözô szint, és én, ahányszor csak lehet, ezek tük-
rözôdését akarom elkapni a dráma kristályos struktú-
rájában. Azt hiszem, ennek is van köze a mágiához.

T. S.: Mi a véleménye a színpad határain kívüli erôk-
rôl? Mi az a kitapintható erô, amely az ön kirobbanó fé-
nyein túl, azok mögött van?

R. F.: A kérdés érdekes, de engem nem foglalkoztat.
A film és a színház között az a különbség, hogy a szín-
házban a színpadon kívül semmi sincs. Minden itt van
ezen a dobogón. A filmben minden felvétel egyszers-
mind a felvételen túli, hatalmas világra utal. Nem cá-
folom az ön értelmezését, mert szerintem nincs
mûvész, aki igazán tudná, hogy végsô soron mit csi-
nál. De magam a színpadon kívüli világot nem veszem
figyelembe.

Ha létezne darabjaimban „másutt”, ahhoz az kellene,
hogy egyre szûkítsem a fókuszt. Olyan ez, mint hogy
itt vagyunk ugyan, de közben nem feledkezhetünk
meg róla, hogy atomokból állunk, az atomok között tér
van, és e terek közt is van tér – és az én számomra va-
lahol ebben a térben keresendô mindaz, ami a színpa-
don kívül van. Ez a szerkezet szakadatlanul, minden
másodpercben kibontakozóban van, és így egyre több
és több parányi molekula bukkan hirtelen elô.

T. S.: Mondjon valamit a díszleteire aggatott okkult szö-
vegekrôl és kabbalisztikus jelekrôl. Mindössze még több
képrôl, még több vizuális stimulusról van szó?

R. F.: Nem – ez is egyfajta „tükrözôgép” (ahogy egyik
könyvemet nevezték). Tükrözési erôpontokat teremt.
Nem olvasok héberül, de számomra ezek a zsidó
betûk – talán mert gyerekkoromban gyûlöltem a va-
sárnapi iskolát és mindazt, ami összefügg vele – olyan
idegenszerûek, hogy egyszersmind ijesztô hatalmuk
van. Gyerekkoromban örökké meséket hallottam,
mondjuk, egy Scarsdale körül ólálkodó emberrôl, aki-
nek kétméteres karja van. Az ilyen félelmek ereje fész-
kel egy-egy héber betûben vagy egyéb okkult vagy má-
gikus jelképekben, amelyek színpadomon láthatók, de
ugyanilyen okból használok más, tisztán klasszikus
képeket is, mondjuk, egy szemet. Még egy gyümöl-
csöstálnak vagy egy csokor virágnak is lehet okkult,

mágikus jelentése. Bujkál bennük valamiféle másik vi-
lág, amely várja, hogy kitörhessen, és ezt a mi vilá-
gunkat szemcsésebbé tegye.

T. S.: Azt a lehetôséget sugallják, hogy az ember elsajá-
títhatja a jelbeszédet, és megértheti a titkos rendet.

R. F.: Ezért nyûgöznek le a Biblia kódjáról szóló
köny vek, annak ellenére, hogy nem hiszek nekik.
Sokszor jutott eszembe, hogy errôl írok darabot, habár
valószínûleg zagyvaság az egész. Ám olvasás közben
felidézik azt a lehetséges kapcsolati hálót, amelyet da-
rabjaimban életre akarok kelteni. Mert, többek között,
ilyen az ember: tudatos gépezet, amely sokkal több
kapcsolatot és szintet képes felismerni, mint, mond-
juk, a kutyák. Az, hogy az ilyen kapcsolatok lehetôsé-
gét megpendítjük, nem holmi öncélú játék; mert túl
azon, hogy dolgoztatjuk az emberi mechanizmust, vé-
gül arról is határozunk, hogy mit is kezdjünk ezzel a
jól felhangolt gépezettel.

T. S.: Megpróbálkozott-e ön is a mágiával?
R. F.: Ó, azt már nem! Egyszer, egy-két hónapig in-

gával próbáltam felelni a kérdésekre. Ôsi varázshagyo-
mány ez: ha a zsinór végén lévô súly erre leng ki, az
„igent” jelent, ha arra, az „nemet”. De biztos vagyok
benne, hogy még egy ábécés spiritiszta deszkalapot
vagy effélét sem tudnék mûködtetni. Nem is érdekel.
Elmondom, mi az én életem legnagyobb varázslata.
Újra meg újra elôfordul velem, és az emberek azt hi he -
tik, túlzok, vagy csak valamilyen képzelgésnek engedek.
Ahogy nap nap után elhagyom a lakásom, gyakran vol-
na szükségem taxira. Az esetek hatvan százalékában
kifordulok a kapun, és még el sem indultam az utcán,
már el is suhan elôttem égô lámpával egy szabad taxi,
én pedig várhatok, és több taxi nem jön. Nagyon különös
ez – mintha szándékosan kerülnének el, mintha el-
húznák az orrom elôtt a mézesmadzagot: hoppon ma-
radtál, mert nem léptél ki idejében a kapun. Soha nem
fordul elô, hogy egy taxi rögtön megálljon elôttem.

T. S.: Amikor okkult irodalmat olvasott, soha nem ér-
zett kísértést, hogy…?

R. F.: Nem, soha. Azt hiszem, azért nem, mert alap-
vetôen a komédiához húzok. Valahányszor belekez-
dünk valamibe, amihez teljes komolyság kell, óhatat-
lanul elsütök egy viccet. Részt vettem egy-két szeán-
szon különbözô guruknál, és nem bírtam elviselni a
légkört. Próbák alatt ugyanez a helyzet. Egymást éri a
sok furcsa, ijesztô dolog, de mindenki folyton viccel,
gúnyt ûz az anyagomból, és a többi, de mindez hozzá-
tartozik a folyamathoz. Örökké csepülöm a saját anya-
gomat, hogy a profán elem is beszüremkedjék.         

Ha próbálok, tízbôl kilenc esetben belelapozok a má-
giáról szóló könyveimbe valamilyen kellékért vagy vi-
zuális ötletért, hogy kikristályosodjék egy-egy mozza-
nat, amelyik nem akar mûködni. Az én színházam a
tárgyak színháza – vagy legalábbis az volt. Sokkal ke-
vésbé érdekelnek a normális  kapcsolatok így vagy úgy
kondicionált emberek között, akik nem nyúlnak le a
maguk mélyebb forrásaihoz. Valamely tárgy szemlélé-
se sokkal több sajátságos erôt szabadíthat fel, mintha
eljátszanánk valamilyen, két ember közötti untig is-
mert történetet.

T. S.: Azt jelentse ez, hogy ön nem hisz a jelenlét vagy a
testek mágikus dimenziójában?
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R. F.: Abban hiszek, hogy a testek jelenlétében min-
den bizonnyal van valami erôs érzéki, érzékszervi má-
gia (ha így akarja nevezni). A színházam ki is aknázza
ezt a körülményt. De ehhez el kell szakadnia a maga-
tartás kondicionált szabályaitól: „Én demokrata va-
gyok, te pedig republikánus”, avagy „én férfi vagyok, te
pedig nô”… Olyan forgatókönyveket játszunk el, ame-
lyek egyszerûen nem elég érdekesek, és a jelek szerint
nem vezetnek sehová. Az igazi arany nem itt lelhetô
fel. Meglehet, hogy a színházban nem is vagyok a he-
lyemen, mert a legtöbb színházi ember ezt tökéletes
eretnekségnek tartaná. Nem bánom. Az igazság az,
hogy sok tekintetben vizuális mûvészként és költô-
ként, esetleg zenészként gondolkodom, nem pedig
normális színházi emberként.

Mindig vonzott Gertrude Stein elmélete, miszerint
az ember nem is akarja kinyújtani a kezét és csábítani,

hanem pusztán csak tetszeni akar. Magam olyasmit
akarok megvalósítani, bár ez iszonyú erôfeszítést igé-
nyel, ami tetszik az embereknek, sôt lenyûgözi ôket, és
felkelti bennük a vágyat, hogy többet tudjanak meg az
életrôl, mindenrôl. Áthatolhatatlan struktúrákat sze-
retnék létrehozni. Azt mondtam, el akarok tûnni; nos,
ez talán igaz, de egyszersmind olyan bevehetetlen
struktúrát szeretnék építeni, amely örökké áll majd –
akár egy szobor a Húsvét-szigeteken. Nem tudjuk, mi
volt a jelentése, de ettôl csak még lenyûgözôbb, még
hatalmasabb lesz.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE:
TOM SELLAR 

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT      

inden januárban bekövetkezik a hallucináció:
Escher-szerû kalózok és haramiák jelennek

meg a New York-i hirdetôtáblákon, és fekete-fehér
betûkkel jelentik be Richard Foreman legújabb szín-
darabját a legendás Ontologikus-Hisztérikus Színház -
ban. 1968 óta az író-rendezô-tervezô évente legalább
egy jelentôsebb produkciót hozott létre: ôsszel próbál,
január elején bemutatót tart, és április végéig heten-
ként öt estén játszik.

Ám Foreman elhatározta, hogy következô produk -
ció ja, a The Gods Are Pounding My Head (Az istenek a
fejemen dörömbölnek) egyben az utolsó lesz. Amikor
Az istenek szériája lezárul, Foreman visszatér egyik
legkorábbi és legmélyebb érdeklôdési köréhez: a fil-
mezéshez. Nagy horderejû döntés ez egy olyan rende-
zô részérôl, akit színes és úttörô színpadi elképzelései -
ért nemzetközi elismerés övez. 

Foreman ugyan humorosan megerôsíti, hogy ô
„színházi ember”, és harminchét év óta a színházi
avantgárd veteránja, ám esszéi, kiáltványai és darabjai
ambivalens álláspontot közvetítenek a színház hagyo-
mányos önképét illetôen. Vajon az író-rendezô most
valóra váltja gyakran hangoztatott vágyát, hogy egy má-
sik mûfajban találjon megfelelôbb otthonra?

Egy alkalommal Foreman leült a St. Mark’s-in-the-
Bowery templomban mûködô színházának egy csen-
des stúdiójában, hogy elbeszélgessen mûvészi útja új

szakaszának terveirôl. „Mindig is azt állítottam, hogy a
színházhoz gyûlölet–szerelem viszony fûz. És ez a
viszony most olyan ponthoz ért, ahol úgy gondolom:
valószínûleg ez lesz pályám utolsó ilyenszerû elôadá-
sa.” Meglehet, továbbra is bemutat majd New Yorkban
rövidebb lélegzetû mûveket és kevésbé kimunkált
rendezéseket. És az „Ontological”, a downtown színját-
szás e világítótornya továbbra is mûsoron tartja majd
darabjait, csakúgy, mint a többi programot, amelyet a
St. Mark’sban elindított. A bejelentés azonban akkor
is az Off-Off-Broadway egy korszakának a végét jelzi.

Foremannak az új darabok komplett színrevitelétôl
való várható elfordulása inkább utal személyes kifára-
dásra, semmint arra, hogy az általa radikálisan újra-
gondolt formából kiábrándult volna. „Bizonyos szem-
pontból, úgy érzem, megtettem, amit tehetek. Soha
nem voltam nagy színházrajongó. Mindig szerettem a
színházcsinálás folyamatát, de a kész termék bemuta-
tásakor sohasem fogott el olyan izgalom, mint a pró-
bákon, amikor a dolgok kitalálására törekedtem.”

Ez az újrakezdés nem az elsô jelentôs mûvészi váltás
a rendezô pályáján. Foreman az 1960-as évek végén lá-
tott hozzá saját színdarabjai színreviteléhez, akkor,
amikor más vállalkozót erre nem talált. A lélektani re-
alizmus elutasítása vezetett el 1968-ban az Onto logi -
kus-Hisztérikus Színház megalapításához, hogy ezen-
túl a szellemi-lelki folyamatok radikális boncolásával

Tom Sellar

Foreman filmes vállalkozása
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