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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.
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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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és a magatartásbeli impulzusok komikus felmagaszta-
lásával foglalkozzon. Esztétikai nyugtalanságának ki-
élése érdekében új kategóriákat talált fel a színjátszás,
a színpadi tervezés, a drámaírás és a hangzás meg-
komponálása terén (mindezt részletesen kifejti 1992-
ben megjelent, Unbalancing Acts  – Egyensúlyborító
ak tusok – címû könyvében). Legfontosabb korábbi vál-
tása azonban 1986-ban kezdôdött, The Cure (A kúra)
címû háromszereplôs darabjával. Foreman itt elfor-
dult a gyakran panorámaszerû, nagyszabású produk-
cióktól, amelyekrôl elhíresült, és „kamaradarabokat”
kezdett rendezni, amelyek fokozott intimitást és új
pszichológiai és térbeli dinamizmust tesznek lehetôvé.

Mindamellett egész pályája során Foreman a film
iránt is erôs érdeklôdést tanúsított. Nagy hatással vol-
tak rá az 1960-as évek New York-i underground fil-
mesei, különösen Jack Smith filmjei és élô perfor-
manszai. Korai színdarabjai és kiáltványai a filmes
struktúrák színpadi alkalmazhatóságát kutatták.
Emellett több rövidfilmet és videót is rendezett, köztük
az 1979-es Strong Medicine (Erôs gyógyszer) címû já-
tékfilmet, 1990-ben pedig Total Rain (Totális esô) cí-
men tévéjátékot is írt.

2003 nyarán a rendezô munkatársával, Sophie
Havilanddel együtt Ausztráliába utazott, hogy a mel-
bourne-i College of Artsszal egy filmes projektbe fog-

jon. Egész sorozat „nagyon statikus, na-
gyon lassú” tablójelenetet vettek fel,
melyekben a színészek a lehetô legke-
vesebb gesztussal éltek. A jelenetek
gyakran a szembekötôsdi motívuma
körül forogtak; ezt a képet Foreman
színpadi alkotásaiban is termékenynek
találta. Az elkészült anyag egy filmes
performanszba tagolódik, amelyben „e
kép óriás kivetítése egyfajta, alig mozgó
dombormûvet alkot a színpad hátteré-
ben”. Az elôtérben lévô színészek „mi-
nimális cselekvést” végeznek; az össz-
játék pontos jellege a próbák során ala-
kul ki. De ne várják, hogy az egész a
Wooster Group vagy a Big Art Group
valamelyik darabjára emlékeztet. „Élô
elôadás lesz, amelyet azonban ezek a
vetített képek uralnak. Nem óhajtok
olyasmit létrehozni, amire az elmúlt
években már láttam példát: valamiféle

Jelenetek 
a Deep Trance 
Behavior címû

elôadásból
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környezeti hátteret, amely elôtt a színészek jeleneteket
adnak elô.”

Foreman elképzelésében az ausztráliai projekt egy
sorozat elsô darabja volt. Azóta ázsiai, európai és dél-
amerikai egyetemekkel lépett kapcsolatba, és a követ-
kezô néhány évben ezekbe akar ellátogatni, hogy a di-
ákok és a közösségek tagjainak részvételével további,
rokon témájú filmes tablókat vegyen fel. (A rendezô
részben azért lép kapcsolatba felsôoktatási intézmé-
nyekkel, mert szerencsés esetben itt találhat megfelelô
anyagi forrásokat, felszerelést és résztvevôket a maga
ízig-vérig kísérleti jellegû projektjéhez.) Az egyes or-
szágokban felvett anyagot más országok mûvészeinek
is rendelkezésére bocsátják installációkhoz és egyéb
színházi eseményekhez. „Abban bízom – mondja
Foreman –, hogy ha ezekbôl a lassú mozgású képek-
bôl gigászi adatbázist hozok létre, hatásukra olyan le-
hetôségek tárulnak majd fel, amelyekre eddig nem is
gondoltam.”

Foreman, aki három évtizedes írói és rendezôi mun-
kásságáért 1995-ben MacArthur „géniuszi ösztöndí-
jat” kapott, hangsúlyozza: nem arról van szó, mintha a
film kedvéért szakítana a színházzal. Az az elgondolá-
sa, hogy új dialektikát teremtsen a filmre vett és az élô,
a képi és az eleven között. A forma újszerû („emberek -
bôl álló, eleven, mozgó fal visz végbe bizonyos szim-
bolikus cselekvéseket, és e látvány elôterében néhány
élô kiemelés történik”), a projekt azonban sok olyan el-
gondolást bôvít ki, amely Foremant a színdarabjaiban
már korábban is foglalkoztatta; a legnyilvánvalóbban
talán 1987-es Film Is Evil, Radio Is Good (A film go-
nosz, a rádió jó) címû alkotásában, de ugyanígy 2002-
ben bemutatott, Maria del Bosco címû némajátékában
is, ebben a halandóságról és más témákról szóló szim-
bolikus meditációban. „Színdarabjaimban mindig
uralkodó szerepük volt a halál képeinek – mondja. –
Szerintem a színház, a maga repetitív jellegénél fogva,
az igazi spontaneitás haláláról szól.”

A filmes performansz projektje vakmerônek tûnhet
egy olyan mûvész részérôl, akit soha nem érdekelt kü-
lönösebben a médiumok színházi vegyítése. Foreman
el is ismeri ezt: „Azt hiszem, nagyon nehéz dolgom
lesz. Nem vagyok meggyôzôdve, hogy véghez tudom
vinni. De ha pofára esem, azt gondolom majd: »Édes
istenem, elvégre a magam idejében rengeteg színda-
rabot csináltam, nincs-e jogom egyszer pofára esni?«
De a mostani indítékaim többrôl szólnak, mint hogy
egy évig valami excentrikus variáción dolgozzam.
Ennek a tervnek el vagyok kötelezve. Az Ausztráliában
felvett anyag tényleg izgat.”       

A Pearls for Pigsben (Gyöngyöt a disznók elé), ebben
a színházról és pszichérôl szóló 1997-es meditációban
az öndramatizálásra hajlamos maestro (David Patrick
Kelly játszotta) meg akar szabadulni a maga teremtet-
te theatrum munditól. Nagyszabású, „romboló finálét”
tervez valamennyi törpéje és cirkuszi bohóca feláldo-
zásával, de nem biztos benne, hogy meg tudja-e való-
sítani. „Ez persze én voltam – mondja most a rendezô
ravaszkás mosollyal. – Hosszú évekig egyszerûen nem
sikerült megoldanom a dolgot.”

A The Gods Are Pounding My Head kielégítheti Fore -
man kételyek gyötörte maestróját. A rendezô teátrális

fináléja lezárja az amerikai színjátszás egy alapvetô je-
lentôségû fejezetét, de egyszersmind az általunk is-
mert nyugati civilizáció végét is elôrevetíti. A darabban
két „favágó messiás” (Jay Smith és T. Ryder Smith) is
szerepel, akik ledöntenek mindent, ami csak eléjük ke-
rül. Igaz, a rombolásnak e két ügynöke, ezek a baltát
lóbáló otromba behemótok – a rendezô szavaival –
„csendesek, eltájoltak, és nem valami hatékonyak.
Ugyanolyan sikerrel irtják a fákat, mint amilyen siker-
rel egy bizonyos ország demokráciát adományoz egy
másik, távoli országnak.” 

A mai világhelyzetre való utalások ellenére Foreman
azt reméli, hogy az elôadás egy sokkal nagyobb szabá-
sú hanyatlást is felidéz majd. „Ez a színdarab, minden
más mûvemnél inkább, a kifáradásról szól, bár úgy
gondolom, hogy a kifáradás képe nem annyira ke-
serûséget és haragot kelt majd, mint amennyire ener-
giával tölti fel a közönséget.” A színjáték nemcsak az
egyéni fáradtságra, hanem a Nyugat általános kime-
rültségére is rámutat. „Hosszú évek óta érzem úgy,
hogy számunkra nemcsak Shakespeare dús nyelveze-
te, de még számos XX. századi drámaíróé is hozzáfér-
hetetlenné vált. Levélírás helyett immár e-mailezünk;
telefonon beszélünk, vagy távirati stílusban, redukált
szókinccsel. A régi kultúra Goethe-szerû személyisé-
geket termelt ki, akiknek a fejében ott volt az egész vi-
lág, akik bölcsek voltak és ékesszólóak – de azt hiszem,
ez a kultúra már nem mûködôképes. Nem számítot-
tam rá, hogy a darabnak politikai felhangjai lesznek,
de nagy meglepetésemre kiderült, hogy valóban tükrö-
zi a Nyugat eljövendô hanyatlását és bukását.”

A The Gods világának mai lakóit Foreman „palacsin-
ta-embereknek” nevezi. „Ezek a lények »vékonyak«,
mert nincs már a fejükben a Nyugat tudásának egész
története, amelynek ismeretébôl, függôlegesen épít-
kezve, várat emelhetnének. A számítógépnek köszön-
hetôen minden a kezünk ügyébe került, semmit sem
kell a fejünkben tartanunk. Ezeknek az információ-
morzsáknak a nyomát követve vízszintesen terjeszke-
dünk, mint a palacsinta.”

Foreman, ahelyett, hogy a palacsinta világában idôz-
ne, tovább akar lépni. Azokból a távlatokból, tájakból,
energiákból akar építkezni, amelyeket Föld körüli útja-
in megismer – és a Föld elvégre nem lapos. Abban bízik,
hogy új projektjei feltárják majd az élet filmes és szín-
padi ábrázolása közti filozófiai többértelmûségeket:
„A film kópia, a színház egy másfajta kópia, és azt sze-
retném, ha kettôjük viszonyában felfedeznék valami
értékesíthetôt.” E határozottan „nem lapos” vállalkozás
egyik lehetséges témája: hogyan gondolkodnak külön-
bözô országokban az emberek, ha az égre néznek.
Ez lenne Foreman számára a legalkalmasabb kiindulás;
hiszen ô jellemezte néha úgy a munkásságát, mint kí-
sérletet, amely a színházon keresztül a Para di csomot
akarja felfedezni. Továbbra is „a felmérhetetlent és a
kimondhatatlant” keresi majd, de egyszersmind búcsút
int azoknak az elôadásoknak, amelyek a tünékenybe és
a múlékonyba engedtek szuggesztív betekintést.

Village Voice (New York), 2004. december 28.
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