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Bevezető
Az értekezés célja a kortárs színházi előadásokban megjelenő mozgókép esztétikai és
perceptuális hatásainak intermediális perspektívából történő feltárása. A kutatás egyik
kiindulópontját az a felvetés adta, hogy a színház a különféle médiumok integrációján
keresztül képes színpadra állítani és felmutatni az emberi érzékelés változatos módozatait. A
mozgókép, s annak a 20. század folyamán rohamosan terjedő közvetítő technikái, mint a
mozi, a videó vagy a televízió, a kor meghatározó kulturális-gazdasági-technológiai
vívmányaiként újrarajzolták a képzelet határait. Kérdés, hogy a mozgókép elterjedése hogyan
hatott a színházra mint művészeti médiumra, s miképpen formálta a nézők generációinak
észlelési konvencióit és nézési szokásrendjét.
Ehhez kapcsolódóan nem mellékes az sem, hogy az elmúlt évtizedek során a digitális
technológiák által átszabott mindennapi kulturális gyakorlatok milyen szerepet játszottak az
észlelés multi- és interperspektivikusságának tudatosításában. Az egyenes vonalúnak és
fokozatosnak tételezett, teleologikus világészlelési és -ábrázolási mód háttérbe szorulása
pedig a legkülönbözőbb formákban hatott a kortárs színházi nyelvekre. Hans-Thies Lehmann
a posztdramatikus színház paradigmájának létrejöttét is egyenesen a médiakor társadalmának
észleléspolitikájához kapcsolja: „[a] médiumok terjedése, majd jelenlétük állandósulása a
hétköznapi életben az 1970-es évek óta azonban oda vezetett, hogy megjelent a színházi
diskurzus egy teljesen új, sokoldalú formája (…)”1. Így a különféle médiumok által keretezett
és átszőtt kortárs tér tudatosította a színház mediális gyűjtőhelyként való funkcionálását, és e
funkció közelebbi vizsgálatát szorgalmazta.
Bár a nemzetközi színháztudományi diskurzusokban és kutatásokban a színházi
intermedialitás jelensége már több évtizede kiemelt figyelmet kap, a hazai diskurzustérben
alig tapasztalható érdeklődés a téma iránt. Ennek nyilvánvalóan gyakorlati okai is vannak,
amennyiben az elmúlt évtizedek magyar színházi alkotói között relatíve kevés olyan található,
aki konzekvens módon alkalmazta volna a színházba integrálódó médiumok lehetőségeit,
vagy elkötelezte volna magát egy ehhez köthető formanyelv mellett. Ugyanakkor, fontos
felismerni, hogy egyfelől a kétezres évek eleje óta kibontakozni látszanak olyan rendezői
formanyelvek, amelyek már komplex, vizuális-technikai médiakörnyezetből tekintenek a
színházra, s esztétikájukat ez a tapasztalat határozza meg; másfelől az ezt megelőző
évtizedekben – a magyar színháztörténeti kánon peremén – is megtalálhatók voltak azok a
Hans-Thies LEHMANN, Posztdramatikus színház (ford. Berecz Zsuzsa – Kricsfalusi Beatrix – Schein Gábor),
Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 17. (Kiemelés az eredeti szövegből.)
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kollektívák, melyek a performansz-művészet hagyományait integrálva, intermediális
horizontból kérdeztek rá az ábrázolás, elbeszélés és nézés mediális konvencióira. E két ok
vezetett arra, hogy az értekezés kiemelt figyelmet szenteljen az intermedialitás kortárs magyar
színházi vonatkozásaira, s annak európai és észak-amerikai hatástörténeti folyamatokhoz való
kapcsolódási pontjaira. Emellett fontosnak tartom azoknak a kortárs európai színházi
formanyelveknek az elemző bemutatását is, amelyek a film és a videó effektusaival való
speciális dialógusokból építkeznek.
Mindemellett

a

színházi

előadásokba

integrálódó

technológiai

médiumok

hatástörténetileg is megkerülhetetlen mozzanatai a színházról való gondolkodásnak, a
nézőktől elvárt viselkedéstől kezdve a színpadi reprezentáció lehetőségein át egészen a világ
észlelésének mintázatáig. A 19. század során a fáklyákat, gyertyákat és olajlámpákat váltó,
Európa és Észak-Amerika színházaiban elterjedő gázvilágítás például egyszerre vetett fel
kérdéseket a közönség és a színészek pozicionáltságáról. Később a néma-, majd hangosfilm
megjelenése, valamint kereskedelmi-kulturális térhódítása arra ösztönözte a színház
gyakorlati és elméleti szakembereit, hogy megpróbálják körülhatárolni azt, ami a színház
médiumát speciálisan jellemzi és elkülöníti az újonnan megjelenő technikai-művészeti
médiumoktól. Emellett a mozgókép megjelenése a színházi reprezentáció határait is
átrendezte, s a 20. század eleji színielőadásokban (például Mejerhold, Piscator vagy Brecht
rendezéseiben) felbukkanó vetített álló és mozgóképek már a tér és idő manipulálásának
újfajta módozataival szembesítették a nézőket. A század végére a video- és digitális
technológia fejlődése pedig a képek és hangok élőben történő módosítását is lehetővé tette,
így a színész és vele párhuzamosan megjelenő videós hasonmása az élő és mediatizált jelenlét
közti határokra, azok elmosódására irányította a figyelmet.
A színház- és médiatörténet, s különösképp a színházi előadások és a mozgókép
médiumainak egymást alakító hatásesztétikáját olyan történeti példák is erősítik, mint a mozi
első kísérleti rendezőinek színházi múltja, illetve színházból kölcsönzött technikái és
stratégiái, például a stop-trükk technikát bevezető Georges Méliès, vagy az attrakciók
montázsával kísérletező Szergej Eisenstein. Ezen felül a mozi elterjedésével és népszerűvé
válásával párhuzamosan az új művészeti médium hatásai már a 20. század eleji amerikai
vaudeville előadásokban is megjelentek mind a jelenetek szerkezete, mind tartalma, mind
szereplői szintjén.2 Az ötvenes-hatvanas években forgalomba hozott videokazetta és
videokamera pedig látványosan alakította a performansz-művészet lehetséges irányait,
2

Ehhez lásd: Chris SALTER, Entangled: Technology and the Transformation of Performance, Cambridge, MA
– London, MIT Press, 2010, 114-115.
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amelynek eredményeként a hús-vér előadó egyre gyakrabban osztotta meg a teret, lépett
interakcióba mozgóképes hasonmásával.3
S bár a színházi előadások – nem meglepő módon – mindinkább kihasználták a
technológiai médiumok által nyújtott lehetőségeket többek között a színpad-, a világítás-, a
hangtechnika területein, a technológiai médiumok burjánzása sok esetben reflektálatlan
díszítőelem maradt csupán a dramatikus univerzum szolgálatában. A dramatikus paradigmán
belüli történetközpontú előadások köré épült színházi konvenciórendszer, amely a nézővel
rögzített ülőhelyéről nézeti a színpadon lévő fikciós világ karaktereit megtestesítő színészek
cselekedeteit, ugyanis éppen azt feledteti el a nézővel, hogy érzékelő testtel rendelkezik,
amennyiben az észlelést és érzékelést problémamentesként tünteti fel. Bár a technológia a
mindennapokhoz hasonlóan, ha tetszik, azzal szoros összefüggésben, a színházat is
elárasztotta, a színházi előadások nagy része mégsem számol(t) mindennek perceptuális
következményeivel, a technológiai médiumok azon jellegzetességével, amely az észlelés
érzékennyé tételében, felfrissítésében, a néző érzékelő testként való öntudatra ébresztésében
játszhat szerepet.
Természetesen nem állítom, hogy a nézői észlelés és a megértés a technológia-digitális
médiumok megjelenése miatt intermediális és hálózatos, pusztán arra szeretnék rámutatni,
hogy a dramatikus színházi előadások által megjelenített valóság miként strukturálódik sok
esetben lineárisként és problémamentesként az észlelés és érzékelés szintjein, s mindez
hogyan kérdőjeleződik meg bizonyos, intermediális kapcsolatokat tematizáló előadásokban.
Ennek remek példáját adja Csehov Cseresznyéskertjének két kilencvenes évekbeli magyar
színpadra állítása, melyek összehasonlítása arra is rámutat, miként válhat az észlelés és
reprezentáció komplexitásának tudatosítása vagy éppen annak kitakarása színház-esztétikai
tapasztalattá.
A Katona József Színház 1995-ben mutatta be Zsámbéki Gábor Cseresznyéskertrendezését4, amely a magyar színházi kisrealizmus hagyományából táplálkozva a dramatikus
alakok közötti kapcsolatoknak, valamint az alakok múlthoz való viszonyának feltérképezését,
ezek színházi interpretációját tűzte ki céljául. Három évvel később készült el a Mozgó Ház
Társulás rendhagyó Cseresznyéskert-adaptációja5, amely a dramatikus univerzum zárt
rendszeréből kilépve a kapcsolatok hiányát már a kortárs világ kondíciói felől vizsgálta,
3

Amint azt kiválóan példázza többek között Nam June Paik, Robert Whitman, Robert Blossom, Ann Arbor
munkássága.
4
Anton Pavlovics CSEHOV, Cseresznyéskert, rendezte: Zsámbéki Gábor, bemutató: Katona József Színház,
1995. 11. 17.
5
MOZGÓ HÁZ TÁRSULÁS, Cseresznyéskert, rendezte: Hudi László, bemutató: Bethlen mozi, 1998.04.27.
(Később a Trafóban játszották tovább 1998. 12. 09-től.)
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valamint e világ elbeszélhetőségét meghatározó médiumok különféle összjátékán keresztül.
Tehát bár mindkét előadás azonos szövegből indult ki, míg a Zsámbéki-féle értelmezés a
dramatikus szöveg potenciáljait kiaknázva a szereplők érzelmi-értelmi dinamikájának
vektorait vázolta fel6 egy fiktív színpadi világ zárt rendszerében, addig a Hudi László vezette
Mozgó Ház a Cseresznyéskertre mint kanonikus darabra, valamint a különböző színjáték
típusok, elbeszélés- és ábrázolásmódok jellegzetességeire kérdezett rá, valamint az alkotók
mindezekhez fűződő viszonyára. A médiumok szinteződésén keresztül pedig a színpadi
reprezentáció és elbeszélés, s mindezzel párhuzamosan az észlelés kritikája fogalmazódott
meg utóbbi produkcióban.7 Tehát Zsámbéki rendezésével ellentétben a Mozgó Ház Társulás
előadásában a szereplő fogalmát a színész mint játékos, a színész mint test, az ábrázolási
technológia és a néző performativitása (mint fizikai és/vagy perceptuális aktivitás), valamint
ezek keveredése helyettesítette. A dramatikus szöveg dialógusait felhasználó jelenetek,
melyek a test, a film és fotó médiumainak különféle konvencióira fókuszáltak, minduntalan
tükröt tartottak egymásnak, valamint rávilágítottak az emberi érzékelés és észlelés
határterületeire.
Ez a két kiragadott példa is jól mutatja, hogy a színház medialitásának vizsgálatakor
figyelembe kell venni az egyes médiumok lehetséges definíciójának és felismerésének
történeti-kulturális beágyazottságát. Ennek megfelelően, az értekezésben a színházat
elsősorban olyan performatív szituációként vizsgálom, amelynek észlelése és érzékelése
esztétikai orientációból történik. A színházban megjelenő mozgókép tekintetében pedig
azokra a technikákra fókuszálok, amelyek lehetővé teszik az élő – tehát nem érzékelhető
időbeli különbséggel történő – közvetítést, másfelől bizonyos televíziós és filmes műfajok
által meghatározott médiaesztétikákra és észlelési keretekre. E két halmaz fedi le ugyanis azt
a területet, ahol a mozgókép a legnyilvánvalóbb és legkarakteresebb hatást gyakorolta a
kortárs színházi trendekre. Ezen kutatási horizonton belül kerül sor a színházi intermedialitás
négy

elméleti

csomópontjának:

a

narrációnak,

reprezentációnak,

jelenlétnek

és

médiaesztétikának a vizsgálatára. Az elemzéseket az a gondolat vezérli, amely szerint „a
színház és performansz terében megjelenő digitális technológiák és más médiumok új
reprezentációs módok; új dramaturgiai stratégiák; a szavak, képek és hangok újfajta
Lásd például Sándor L. István leírását az előadásról: „középen elkezd valaki valamiről beszélni, a többiek
körülállják. Figyelik, de hallgatnak. Nem reagálnak arra, amit mond. Zsámbéki Gábor rendezésében mintha még
mindenki számára fontos lenne a másik. De már nem tudnak egymással mit kezdeni. Már nincs közük ahhoz,
amiről beszélnek. Már nem tudnak válaszolni. A megértésből csak néma, kissé értetlenkedő figyelemre telik. A
zavarra, hogy már csak hallgatag tanúi, de nem együttérző résztvevői lehetnek egymás életének.” (SÁNDOR L.
István, Korszakok között, Színház, 1996/2, 18.)
7
Részletes elemzését lásd a II. fejezetben.
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strukturálását és színpadra állítását; a test új térbeli és időbeli pozicionálását; új időbeli és
térbeli kapcsolatok kialakítását teremtik meg.”8 A testek, képek és hangok újfajta színházi
struktúrája és dramaturgiája pedig végső soron a szubjektum, a tér és az idő érzékelésének és
viszonyainak új, kortárs módjaira világít rá.
A disszertáció szerkezetileg öt fejezetből épül fel, s mindegyik fejezet egy-egy olyan
színházi jelenséget jár körül, amelyik alapvetően meghatározza a mozgókép kortárs színházi
hatásesztétikáját, vagy képes rámutatni annak határaira. Ezen öt fejezeten belül elemzem a
magyar és európai, valamint észak-amerikai kortárs színház azon fontos törekvéseit, melyek
egyfelől határozott hatástörténeti kapcsolatokat mutatnak, másfelől felhívják a figyelmet a
technológiai médiumok hatására átalakuló észlelési és érzékelés szokásrendek újfajta színházi
lehetőségeire.
Az I. fejezet a kutatás elméleti hátterét tárja fel, a címben jelzett fogalmi hármas
dinamikus viszonyrendszerét vizsgálja: a színház és médiatechnológia kutatás szempontjából
releváns kapcsolódási pontjait; valamint a színház medialitásának kérdéskörén belül a
médium-specifikusság és intermedialitás paradigmáját, illetve a perceptuális elvárások és
kompetenciák sajátosságait. A fejezet célja annak körbejárása, hogy miként gondolkodunk a
színház medialitásának vizsgálhatóságáról, mikor például bizonyos technológiai eszközök,
vagy a mozgóképek által formált narráció, reprezentáció vagy percepció színházbeli
felhasználásáról akarunk szólni. Fontos ugyanakkor belátni, hogy a színházba integrálódó
mozgókép visszahat a színház konvencióira is, s így médiumok között létrejövő kapcsolatok
performativitása szervezi az ezt követő fejezetekben vizsgált színházi előadásokat,
amelyekben implicit módon maga az intermedialitás állítódik színpadra.
A II. fejezet azt vizsgálja, hogy a különféle technikai médiumok színházi integrációja
miképpen képes színpadra állítani az idő változatos rétegeit, fogalmait és tapasztalatait, olyan
térrést hozva ezáltal létre, amelyben az emlékezet és képzelet, a valós és az imaginárius
ellentéte feloldódik. A fejezet során a Mozgó Ház Társulás és a Wooster Group egymásra
rímelő színházi tájképei kapcsán térek rá a különféle idő-modellek és tapasztalatok
megjelenésére az intermedialitás színpadán. Ezen belül különösen érdekes, hogy a változatos
technológiai médiumok és a színházi testek összjátékai miképpen hívják fel a figyelmet arra,
hogy a kortárs emberi tapasztalatok ábrázolására és bemutatására nem kizárólag és elsősorban

Freda CHAPPLE – Chiel KATTENBELT, Key Issues in Intermediality in Theatre and Performance =
Intermediality in Theatre and Performance, szerk. UŐ., Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, 11. (Innentől az
idegen nyelvű források esetén a külön nem jelölt helyeken a fordítás tőlem: D.K.)
8
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a lineárisan előrehaladó elbeszélések használhatóak, s ennek felismerésén keresztül miként
válik az észlelés maga újra érzékennyé vagy egyenesen gyanakvóvá.
A III. fejezet a mozgókép technikai eszközeinek narrációban betöltött szerepét
vizsgálja, ezen belül azt a kérdést, hogy a mozgókép megjelenése miképpen képes
megteremteni egy multiperspektivikus, illetve intermediális színházi elbeszélésmód alapjait.
A színészi testekkel párhuzamosan vagy azokat váltva megjelenő, élő illetve előre rögzített
mozgóképek kortárs színházi gyakorlatba való integrálódása a dramaturgia új útjait jelölte ki,
egyben lehetővé téve a narratívák megtöbbszöröződését. Különösen érdekes ebből a
szempontból az, hogy miként válik a színház az egymással párhuzamosan haladó és/vagy
versengő nézőpontok – mint a színészi testek és az őket közvetítő mozgóképek –
gyűjtőhelyévé, s képes egyfajta megosztott téridőként sajátos narratíva-hálózatot létrehozni. A
fejezet során Bodó Viktor és Frank Castorf rokonságot mutató színházi formanyelve kapcsán
vizsgálom a kameratekintet, a cool fun esztétika és narrációs törések hálózatát, s azt, hogy
ezek a jelenségek miképpen eredményezik az olyan, kortárs világ észlelési-érzékelési mintáit
visszatükröző rendszer színpadra állítását, amely éppen az intermediális törések mentén válik
olvashatóvá.
A IV. fejezet a jelenlét dinamikusan változó kereteiből és az ezeket felismerő
elméletekből kiindulva kívánja megvizsgálni a kortárs színházba integrálódó mozgókép
médiumának azon aleseteit, amelyekben a jelenlét játékai megkérdőjelezik a jelenlét és
távollét, az élő és mediatizált fogalompárok binárisnak tételezett oppozícióját. Fontos belátni,
hogy a különféle audiovizuális technikai médiumok használata közel sem szünteti meg az élő
előadások sajátos életteliségét, éppen ellenkezőleg: az életteliség fogalmát képesek
kiterjeszteni a mediatizált környezetre. A vizsgálat középpontjában a Gob Squad nevű németbrit kollektíva előadásai állnak, melyek kiváló példái annak, hogy az aktuális és távolsági
vagy virtuális jelenlét reflektált viszonyrendszere miképpen hívja fel a figyelmet arra a tényre,
hogy a színházról alkotott médium-specifikus, kizáráson alapuló elképzeléseink nem mindig
tarthatóak fenn.
Az V. fejezet a színházi és mozgóképes reprezentáció kérdéseire összpontosít,
kiemelten vizsgálva az erőszak mint liminális jelenség színházi ábrázolhatóságát és
megmutathatóságát. A fejezetben a body art hagyományának néhány példáján, Mundruczó
Kornél rendezésein, illetve a Hotel Modern előadásain keresztül teszek kísérletet annak
elemzésére, ahogyan a szenvedő test képeinek szemlélésekor a befogadói mechanizmusok az
elfordulás és odafigyelés skáláján oszcillálnak. A mozgókép változatos kiaknázása részben itt
is a jelenlét intim közelségének felfüggesztésében és rekontextualizálásában játszik központi
6

szerepet. A látványélmény sokkoló hatása ugyanakkor szorosan kötődik a valós és illuzórikus
egymásba csúszó rétegeihez, ahol nem csupán a színészi testet érő fájdalom, de a nézői
szerepkör felelőssége is tematizálódik.
A disszertáció tehát annak a megértésében segíthet, hogy a mozgókép megjelenése
milyen hatással van a kortárs színház mediális kereteire, s ezen belül miként alakítja (ha
egyáltalán) a magyar színházi hagyományt. Ugyan a teatralitás és a technológia fogalmai
történetileg vélhetően mindig is alakították egymást, mégis a digitális technológiák dinamikus
előretörése hozta el az emberi észlelés és érzékelés megváltozásának mindennapok szintjén is
tapasztalható reflexióját. S ez végső soron az emberi szubjektum – színházban is
(re)prezentálódó – új pozícióira is rámutat. Hiszen
„a médiumok többet tesznek annál, hogy kiterjesztik a test határait; magukba
foglalják a testet és a testek is magukba foglalják őket. A médiumokat arra tervezték,
hogy illeszkedjenek az emberhez (…) És ha a médiumok illeszkednek az emberhez,
az emberek is különféleképpen alkalmazkodnak a médiumokhoz, tudatosan vagy
tudattalanul. A kezek fizikailag is illeszkednek a különböző táblagépekhez, a
különböző billentyűzetekhez, és a különböző kézi mutatóeszközökhöz, miközben a
felhasználók finoman ezekhez illesztik a saját magukról alkotott képüket.”9
Így a teatralitás lehetséges koncepciói, a test megjeleníthetősége, a színházi dramaturgia és
történetmesélés, az idő és tér koordinátái, vagyis a színházi képzelet határai is újraíródnak a
technológiai médiumok által. S ez a belátás a kortárs magyar színházi gyakorlat eddig
kevésbé elemzett szegletei számára nyithat produktív értelmezési horizontot.

New Media: 1740-1915, szerk. Lisa GITELMAN – Geoffrey B. PINGREE, Cambridge, MA, MIT Press, 2003,
XX.
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I. Médiumközi kapcsolatok
Az értekezés címében jelzett fogalmak körbejárására, s egymáshoz való, a kutatás
horizontjából releváns kapcsolódási pontjaik feltárására vállalkozik ez a fejezet. A
technológiai-digitális médiumok és az általuk tudatosuló észlelési mechanizmusok
integrálódása a kortárs színházi gyakorlatba jelzi a színházat körülvevő társadalmi-kulturálistörténeti környezet érzékelésében bekövetkezett módosulásokat. A színház ezen új
technológiák mentén módosuló medialitását így valami olyanként ragadhatjuk meg, amelyik a
kognitív stratégiák térbeli elrendezésével – egyfajta mcluhani paradimából szemlélve10 – az
ember mentális terét terjeszti ki. Ez a mentális tér pedig folyamatosan újrakonstruálódik
azáltal, ahogyan a nézők a különféle, őket körülvevő médiumokat érzékelik.11 Tehát a
folyamat, amely során a technológiai médiumok a teatralitás és színház fogalmi kereteinek
változatos aspektusaira képesek rámutatni, azzal összefüggésben válik a vizsgálat tárgyává,
hogy az intermedialitás jelensége elsősorban a komplex médiakörnyezetből érkező kortárs
néző érzékelési és észlelési folyamataiban ragadható meg.

1. Színház és médiatechnológia

A színházi gyakorlat történetét végigkísérte a különféle szerkezetek, analóg technológiák
használata, a több mint kétezer éves távol-keleti árnyjátékok technikájától kezdve az ókori
„deus ex machina” emelődaruján és az Erzsébet-kori színház csapóajtóján keresztül egészen a
19. században megjelenő forgószínpadig, vagy a leleményes théâtrophone bevezetéséig,
amely a színházi előadást telefonon keresztül közvetítette.12 Ilyen értelemben a

10

Marhall McLuhan kanadai médiateoretikus a különféle technikai médiumokat az emberi test és érzékek
kiterjesztéseként írta le, mint amelyek magukba olvasztják a különféle emberi szervek vagy idegrendszeri
területek funkcióit, mint ahogyan például a kamera magába olvasztotta és kiterjesztette a szem funkcióját. (Lásd:
Marshall MCLUHAN, Understanding Media: The Extensions of Man, MIT Press, 1994.) McLuhan téziseinek a
médiatudományok szociokulturális perspektívájából észlelhető hiányai ugyanakkor épp abból fakadnak, hogy a
médiumok hatásait az univerzálisként tételezett emberi érzékszervek puszta fizikai eseményeiként vizsgálja.
(Ehhez lásd: Raymond WILLIAMS, Television: Technology and Cultural Form, Routledge, New York, 121139.)
11
Vö.: Peter BOENISCH, Aesthetic Art to Aisthetic Act: Theatre, Media, Intermedial Performance =
Intermediality in Theatre and Performance, szerk. CHAPPLE – KATTENBELT, Amsterdam-New York,
Rodopi, 2006, 113. (103-116)
12
A különféle analóg technológiák színházi megjelenésének változatos példáit és vizsgálati perspektíváit mutatja
be az alábbi, 2013-ban megjelent hiánypótló tanulmánygyűjtemény: Theatre, Performance And Analogue
Technology. Historical Interfaces and Intermedialities, szerk. Kara REILLY, Houndmills, Palgrave Macmillan,
2013.
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médiatechnológia mindig is szerves része volt a színházi gyakorlatnak, ahogyan Peter
Boenisch fogalmaz: egyszerűen sohasem létezett egymástól külön a színház- és a technológiai
médiumok története.13
A színház és médiatechnológia viszonyának áttekintésekor a következőkben
elsősorban arra fókuszálok, ahogy a technológia médiumok terjedése és változásai
átalakították a színház konvencióit főként a 20. és 21. század folyamán, s mindez hogyan
kapcsolódott az emberi érzékeléshez, valamint a világ lehetséges (színpadi) reprezentációihoz.
Emellett röviden kitérek arra is, hogy a mozgókép és színház egymáshoz való kapcsolatát
miként határozták meg az kizárás és bekebelezés technikái. A most következő áttekintés tehát
kiindulópontként szolgál az intermedialitás színházi gyakorlatának elméleti-történeti
vizsgálatához.

1.1 Mediális érzékhálók
Amint arra már a Bevezetőben is utaltam, a színházba integrálódó különféle – mechanikus,
technológiai, digitális – médiumok elterjedése alapvető hatással volt a színházról mint
médiumról

és

művészetről

való

gondolkodásra.

Emellett

a

különféle

korok

színházmodelljeinek részeként az egymást átíró vagy egymással versengő médiumok
reprezentációs lehetőségei és céljai új esztétikai-perceptuális hagyományokat teremtettek, ami
pedig a jelképződési és –terjedési folyamatok új kondícióival, valamint e folyamatok
iparosodásával való szembesülésként is vizsgálható.
A történeti avantgárd 20. század elején megvalósuló művészeti projektjei például
ráirányították a figyelmet a műalkotások társadalmi-gazdasági státuszának, a művész
szerepének, valamint a befogadó pozíciójának és perspektívájának változó lehetőségeire,
illetve a jel- és értelemképzés konstrukcióira. Kazimir Malevics 1915-ben kiállított Fekete
Négyzet című képe, melyet egyébként két évvel korábban tervezett egy futurista opera
díszleteként, az absztrakt festészet egyik első képviselőjeként arra kényszerítette szemlélőit,
hogy rákérdezzenek saját befogadói pozíciójukra, s a befogadás konvencióira. 14 Az esztétikai
tapasztalat kimozdítása tehát szorosan összefonódott egyrészt a mimetikus ábrázolás
legitimitásának tagadásával, másrészt az érzékek és érzékelés (újra) érzékennyé tételével.

13

BOENISCH, Uo., 113.
Ahogyan Klemens Gruber megfogalmazta: „Who am I, seeing this black square, and how and where do I stand
in relation to it?” (Klemens GRUBER, Early Intermediality: Archaeological Glimpses = Mapping Intermediality
in Performance, szerk. Sarah BAY-CHENG – Chiel KATTENBELT – Andy LAVENDER – Robin NELSŐN,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, 248. (247-257))
14
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Amennyiben a színházban megjelenő médiumok közötti kapcsolatokat a szenzibilissé
váló érzékelés tapasztalata felől vizsgáljuk, nem hagyható figyelmen kívül a technológiai
változások szerepe. A technológiai médiumok ugyanis részben azáltal gyakoroltak hatást az
emberi érzékelés és észlelés modellálására, hogy képesek voltak az egyes érzékszerveket
izolálni, vagy a figyelmet az egyes érzékelési módokra irányítani, mint a rádió vagy a telefon
a hallásra, a némafilmeket vetítő mozi a látásra, vagy éppen a későbbi fejlesztésű számító- és
táblagépek a tapintásra. Az új technológiai eszközök pedig ezzel párhuzamosan a valóság
megértésének is újfajta, még teljesebb és pontosabb módjainak ígéretét is hordozták. Ahogyan
Klemens Gruber rámutatott: „Az első világháború utáni nemzedék számára (…) a filmkamera
egy olyan eszközt jelentett, amelyik finomabbá tette a látásunkat. Ez az eszköz nem csupán
olyan képeket eredményezett, amelyek egyébként mindörökre láthatatlanok maradtak volna
az emberi szem számára, így tehát az észlelést terjesztette ki, hanem a valóság sokkal
átfogóbb megértésére is ígéretet tett (…)”15.
A(z újfajta) világot megmutató újfajta képek kapcsán pedig nem kerülhető ki a
vizuális

művészetek

történetében

a

reprezentációval

és

észleléssel

kapcsolatosan

megkerülhetetlen perspektíva kérdése sem. A 15. századi Alberti nevéhez fűződő centrális
perspektíva rendszerbe foglalása ugyanis az észlelés problémamentességét hangsúlyozta,
elfedve annak (inter)medialitását. W. J. T. Mitchell a centrális perspektíva jelentőségével
kapcsolatban jegyezte meg:
„Ennek a találmánynak a hatása nem kisebb, mint hogy egy egész civilizációt
meggyőzött arról, hogy a reprezentáció csalhatatlan módszerével rendelkezik. (…) a
centrális perspektíva egyeduralmának leglátványosabb jele az, ahogyan letagadja
önnön mesterséges voltát és arra tart igényt, hogy »természetes« reprezentációja
annak, »ahogyan a dolgok látszanak«, annak »ahogyan látunk« (…) Ráadásul egy gép
(a fényképezőgép) feltalálása, amely az ilyen kép [image] létrehozására készült,
ironikus módon, csak tovább erősítette azt a meggyőződést, hogy ez a reprezentáció
természetes módja.”16
A technológiai médiumok emberi érzékelésre gyakorolt hatása összefonódik a valóság
teljesebb megismerésének ígéretszerűségével, valamint a világ ábrázolásának és észlelésének
legitimként és hitelesként elfogadott lehetőségeivel. Ráadásul a színház olyan művészeti
médiumként létezik, amelyik hibrid jellegénél fogva magába olvaszthatja a látáshoz, a
halláshoz, a szagláshoz, sőt még a tapintáshoz kötődő médiumokat is, amennyiben képeknek,
15

Uo., 253.
W. J. T. MITCHELL, Bevezetés. Mi a kép? (ford. Szécsényi Endre) = A képek politikája. W. J. T. Mitchell
válogatott írásai, szerk. SZŐNYI György – SZAUTER Dóra, Szeged, JATE Press, 2008, 42-43.
16
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testeknek, hangoknak, szagoknak, anyagoknak a gyűjtőhelye. Így a színháznak a valósággal
való viszonyához, illetve a valóság reprezentációjához fűződő kérdésfeltevései is az emberi
érzékszervek és érzékelésmódok sokaságával kapcsolódnak össze.17
Az észlelés és reprezentáció konvencionalitásának kritikáját adó 19-20. századi
színházi

alkotók

ábrázolásmódokkal

elsősorban

a

realistának

vagy

szemben pozicionálták magukat.

naturalistának
Egyik

nevezett

színházi

fontos képviselőjük a

századfordulón a svájci Adolphe Appia volt, aki a ritmikus gimnasztika (Dalcroze) és a zene
(Wagner) hatásainak összjátékaként vázolta fel ritmikus színházi tereit, melyben a fények, a
képek és a testek végső soron a zene térbeliesítését célozták meg. Appia rendezéselméleti
összefoglalója a Wagner operáit bemutató bayreuthi színház előadásmódjának és szcenikai
koncepciójának, a kétdimenziós festett díszletekből létrehozott realista térkörnyezetnek a
kritikájából vezeti le a rendező alapvető feladatait, melyeknek végső célja „a zene logikai
meghosszabbítása: az általa »tartalmazott« ritmus, tér, mozgás stb. vizualizálása” 18. Tehát
Appia a vizuális akusztika létrehozását, valamint az ehhez kötődő médiumok összjátékának
megszerkesztését tartotta alapvető fontosságúnak színházi elképzelései során.19
Appia szövegei és díszlettervei, elméleti fejtegetései ugyanakkor világosan rámutattak
az érzékelő testként újrapozicionálódó néző szerepére is, amennyiben a színpadi tér
fényjátékai és a színészi test ritmikus mozgása a nézőben idézik elő a látvány, a színterek, a
cselekmény változásait. Amint Appia megfogalmazta: „a mi szemünk határozza meg, és
teremti mindig újjá a rendezést, [azaz] mi magunk vagyunk a rendezés” 20. Az imitáció helyett
az atmoszféra felidézését szorgalmazó szcenikai gyakorlatok tehát a nézői érzékelés
hálózatosságában, valamint e hálózatosság újfajta megszervezésében leltek rá saját ars
poeticájukra. Appia elképzelései21 pedig különösen azért fontosak, mert rámutatnak arra,
ahogyan a színházi alkotók az emberi érzékelés, a perspektíva, az ábrázolás kimozdításán,
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Különálló kutatást érdemelne, hogy a hang és kép, valamint a hangzó szöveg és test dialektikája miként
alakította a történelem folyamán a színházmodelleket, illetve azok vízióit, ábrázolási hagyományait és
játéknyelvét, például a kora modern emblematikus színház, a barokk spektákulumszínház, a polgári szószínház,
az absztrakt színház példáin keresztül, ám mindennek vizsgálata jelen írás kereteit szétfeszítené.
18
KÉKESI KUN Árpád, A rendezés színháza, Budapest, Osiris, 2007, 78.
19
Ahogyan Darida Veronika érzékletesen rámutatott: „Appia szerint minden színpadi térben – vagy a
színpadként működő épületekben, templomokban, terekben – a test mozgását elsősorban a zene határozza meg.
Ez az eleven tér így lesz – a test közvetítése révén – a zenei rezonancia felülete”. (DARIDA Veronika, Színház
utópiák, Budapest, Kijárat, 2010, 114.)
20
Adolphe APPIA, Oeuvres Complètes IV.k.1921-1928. Idézi KÉKESI KUN, Uo., 93.
21
Melyek természetesen kiegészíthetőek lennének – a teljesség igénye nélkül – többek között Maurice
Maeterlinck android színházával, Edward Gordon Craig a mozgás szimbolizmusát kutató vízióival, Oskar
Schlemmer mechanikus színházával, Mejerhold konstruktivizmusával, Brecht epikus színházával, Grotowski
szegény színházával, vagy Robert Wilson képszínházával.
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annak problematikussá tételén keresztül kíséreltek meg reflektálni a különféle médiumok által
meghatározott világ észlelési kondícióira.

1.2 Színház és mozgókép
A színházra mint művészeti médiumra emellett a legkülönfélébb módon hatottak az éppen
újonnan megjelenő mechanikai-technológiai médiumok és azok hatásesztétikája. A
gázvilágítás színházakba való gyors integrációja segítette például a félhomályba burkolózó
nézőtér elterjedését a 19. század végétől az európai színházakban. Habár az olasz színházi
gyakorlatnak már a 17. század közepétől része volt a félhomályos nézőtér, a német, angol
vagy francia operajátszás konvenciói még a 19. század folyamán is magukba foglalták a
korábban fáklyákkal és gyertyákkal, majd gázvilágítással jól megvilágított nézőteret. 22 Ez
egyrészt a színház mint társadalmi esemény tudatosításában játszott szerepet, a színházba járó
különféle társadalmi rétegekhez tartozó nézők láthatóságát, s ennek okán önreprezentációját
segítette. Másrészt nagyon is gyakorlatias funkció társult hozzá, hiszen a nézők a színpadi –
általában nem pontosan érthető – ének-jelenetekkel párhuzamosan olvashatták az opera
szövegkönyvét.
A homályba burkolózó nézőtér hatásesztétikájának alakulását ugyanakkor botrányok is
övezték: ennek egyik karakteres példája Richard Wagner és a bayreuthi Festspielhausban
játszott A Rajna kincse című előadás 1876-os premierje. Bár Wagner akkor már évek óta
tudatosan kísérletezett a nézőtér elsötétítésével, ez nála sosem jelentett teljes sötétséget, a
gázvilágítást csupán annyira csavarták le (körülbelül az eredeti intenzitás negyedére23), hogy a
közönség ne tudja a szövegkönyvet olvasni, s kénytelen legyen a színpadi látványra
koncentrálni. Ugyanakkor, 1876. augusztus 13-án egy technikai hiba miatt A Rajna kincse
premierjén rendhagyó módon teljes sötétség borult a nézőtérre24, amit aztán a következő
előadásokra kijavítottak. A botrányt ebben az esetben főként az okozta, hogy a premieren a
nézőtéren tartózkodott az újonnan megkoronázott német császár, I. Vilmos is, akinek azonban
ez alkalommal nem volt alkalma „látszani” a színházi esemény alatt, a sötétben szerepkörét
tekintve egybeolvadt a többi, alacsonyabb rangú nézővel.25

22

Lásd: Patrick CARNEGY, Wagner and the Art of Theatre, Yale University Press, 2006, 75.
Ua. 121.
24
Ua., 76.
25
Lásd még: Friedrich KITTLER, Optikai médiumok (ford. Kelemen Pál), Budapest, Ráció – Magyar Műhely,
2005, 185.
23
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Friedrich Kittler az elsötétített nézőteret egyenesen a mozi előfutáraként látja Wagner
esetében, beleértve az érzékek a nézőtér elsötétítése által történő izolálását és koncentrációját.
Ekképp Wagner „multimédia show”-ja a mozi észlelésének mintáit előlegezte meg:
„A festészet és fotográfia közti konkurencia közismert, a mozi és a színház közötti
jóval kevésbé. Elsősorban azt a tényt hagyták – egyetlenegy színháztudós kivételével –
megvilágítatlanul, hogyan fejlesztette ki magából a balett, az opera és a színház –
legkésőbb a 19. század óta, de már az olyan újításokban is, mint a barokk
sztereoszkopikus színház – az eljövendő film elemeit: Babbage-nál és Faraday-nél
elsősorban a világítástechnikában, Wagner összművészeti alkotásaiban pedig
mindenre kiterjedően.”26
S ha már felmerült a médiumok közötti konkurencia fogalma, jelen értekezés
fókuszában álló színház és mozgókép viszonyának tekintetében sem hagyható figyelmen
kívül az a hatástörténetileg fontos folyamat, amely során számos alkotó, kritikus és tudós
állította szembe a mozi és színház médiumait, általában egyik vagy másik javára történő
értéktulajdonítással. Így vált a színház egyfelől „régi” médiummá, amelyik lemarad a mozi
technikai vívmányai, a mozgókép vizuális lehetőségei mögött. Másfelől így alakult ki a
színház újrateatralizálásának gondolata is, amely a színház médiumának egyedi energiáit
állította előtérbe, s a mozgókép megjelenésének jelentőségét abban látta, hogy a színház így
felszabadulhat a mimetikus kötelezettség alól, s megkeresheti a csakis rá jellemző ábrázolási
módokat, formanyelveket. A színházi avantgárd fentebb már érintett, különböző elméletigyakorlati példái Craigtől Mejerholdon át egészen Artaud-ig ebből a perspektívából is
vizsgálhatóak.
A 20. század elején a magyar színházi recepcióban olyan analógiával is
találkozhatunk, amely a fentebb említett festészet és a fotográfia mintájára képezi le a színház
és film kapcsolatát. Így ír erről Bárdos Artúr a Nyugatban: „Mindig sűrítettebb,
hatványozottabb formában választódtak ki és jutottak túlsúlyra a festő egyéni s a kép festői
tulajdonságai (…) Így segítette elő a fotográfia a festett portré differenciálódását, festői
értékeinek tudatos hatványozását”.27 Analógiája alapján a mozi arra kényszeríti a színházat,
hogy ez utóbbi felismerje sajátos eszközeit; és ennek következtében nem a valóság másolása
lesz célja a színházi előadásoknak. Így érkezik el Bárdos szerint a színház a stilizáló színpad
26

KITTLER, Uo., 10-11. (Kittler az idézet elején természetesen csak arra utal, hogy a német színház- és
médiatudósok a 20-21. század fordulójáig kevés figyelmet szenteltek a színház és film mediális konvencióinak,
illetve azok egymásra hatásának vizsgálatára, ám azóta – mint a korábban hivatkozott két hiánypótló
tanulmánygyűjtemény, az Intermediality in Theatre and Performance és a Mapping Intermediality in
Performance példája is mutatja – több kutatás is indult ebben a témában.)
27
BÁRDOS Artúr, Filmesztétika [1913] = Kulturális közegek, szerk. BEDNANICS Gábor – BÓNUS Tibor,
Budapest, Ráció, 2005, 302.
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alapvetően képek és látványok alapján szerveződő világába. Jó példa erre a korszakból a
Bárdos által is ismert Edward Gordon Craig munkássága, aki színházról szóló írásaiban
rendre – a fentebb röviden elemzett Appia-féle rendezéselmélethez hasonlóan – amellett
foglalt állást, hogy a színház lényege a látvány és a mozgás. 1905-ös The Art of Theatre című
írásában a színház legfontosabb szereplőjeként a rendezőt nevezi meg, akinek munkája
elsősorban a cselekvés, a vonal, a szín és a ritmus fogalmaihoz kötődik.28 A rendező
felemelkedésével pedig Craig szerint elérhető az, hogy a színházművészet végre igazi alkotó
művészetté váljék.
Azonban a színház mint a technológiától elzárkózó, tiszta és közvetlen, a filmmel
alapvetően szembeállítandó művészet ideájának térhódításával párhuzamosan a mozgóképek
színházi integrálódására is találni hatástörténetileg is fontos rendezői munkásságokat a
századelőről. Erwin Piscator már az 1920-as években rendszeresen használt filmbetéteket
színházi rendezéseiben: az I. világháború éveit történelmi revüként feldolgozó Trotz Alledemben (1925) a színészek mögé filmhíradókból származó mozgóképeket vetített, melyek a
háború borzalmait ábrázolták. Két évvel később a Hoppla, Wir Leben! (1927) esetében pedig
filmes közjátékokat iktatott a színpadi jelentek közé. A 20. századi európai színházi
gyakorlatok változatos példái a filmes mozgókép és színház kapcsolatának jellegzetes
értelmezési

lehetőségeit

jelölte

ki

az

elhatárolódás

és

befogadás

dinamikus

viszonyrendszerében.
A mozgókép viszonylag hamar integrálódott tehát a színházművészetbe: az előre
felvett filmbejátszások új utakat nyitottak a színházi ábrázolás hagyománya számára, s ennek
megfelelően alakították a valóságról alkotott elképzeléseket, valamint azok reprezentációban,
érzékelésben, illetve dramaturgiában betöltött szerepét. Ugyanakkor a 20. század folyamán a
televízió megjelenése, illetve a videotechnika és később a digitális technológiák előretörése
lehetővé tették a képek élőben történő sugárzását és szerkesztését is, amely többek között a
színházi test jelenlétével kapcsolatban vetett fel fontos kérdéseket, illetve a színház
medialitásának vizsgálhatósága számára is új értelmezési kereteket nyitott.

Edward Gordon CRAIG, The Art of the Theatre (First Dialogue) = UŐ., On The Art of Theatre, Heinemann,
London, 1957, 137-181.
28
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2. Köztes terek: médiaelméleti kérdések színházi aspektusból

A színház és médiatechnológia lehetséges kapcsolódási pontjainak rövid áttekintése után a
színház medialitásának vizsgálata felé fordulok. Kiindulópontom az a felvetés, hogy a kortárs
színházi gyakorlat egyik megkerülhetetlen sajátossága a színházi előadásokba integrálódó
(audio)vizuális és digitális technológiai médiumok megjelenése, úgy az eszközhasználat és a
narráció, mint a reprezentáció és észlelési konvenciók szintjén. A továbbiakban olyan
alapproblémákat igyekszem körbejárni, amelyek egyrészt meghatározták az elmúlt évtizedek
színháztudományi

diskurzusait

a

színház

medialitásának

kérdéskörében,

másrészt

hozzásegítenek a disszertáció következő fejezetekben fellelhető gyakorlati példáinak, előadáselemzéseinek tágabb elméleti keretben való elhelyezéséhez.
Így tehát cél annak körbejárása, hogy miként gondolkodunk a színház medialitásának
vizsgálhatóságáról, mikor például a mozgóképes eszközök, narráció, reprezentáció vagy
percepció színházbeli felhasználásáról akarunk szólni. Kérdés, hogy színház és mozgókép
egymáshoz való viszonyában a médiumok eltérő specialitásaira (médium-specifikus
paradigma) helyezzük-e a hangsúlyt, vagy annak belátására, hogy a médiumok közötti
dialógus

miként

formálja

a

nézők

perceptuális

elvárásait,

konvencióit

(színházi

intermedialitás és hipermedialitás paradigmája). Ez utóbbi megközelítés arra is felhívja a
figyelmet, hogy mikor a mozgókép lehetséges színházbéli használata kerül a kutatás
fókuszába, nem pusztán a médium technikai eszközeinek (például videokamera, vetítővászon)
megjelenésére kell figyelnünk egy-egy előadásban, hanem azokra az esztétikai-perceptuális
konvenciókra is, amelyek lehetővé teszik, hogy egy jelenséget „filmesként” vagy éppen
„színháziként” azonosítsunk.

2.1 Intermedialitás és/vagy médium-specifikusság
A vizuális médiumok, ezen belül a mozgókép színházban való megjelenésekor legelőször is
azt az alapvető kérdést kell körüljárnunk, hogy miként gondolkodunk a színházról mint
médiumról. Hiszen egyfelől a médiumok speciális jellegzetességei jelölhetik ki azt az
értelmezési keretrendszert, amelyen belül a színházban megjelenő médiumok összehasonlító
elemzés tárgyává válhatnak. Másfelől felmerül a kérdés, hogy érdemes-e kizárólag a
különbözés és a kizárás analógiája mentén gondolkodni a heterogén és komplex

15

médiakörnyezetben létrejövő kortárs színházi előadás elemzésekor.29 Hiszen ez a
videojátékok, televíziós műsorok, akciófilmek, internet és egyéb technikai médiumok és
műfajok által meghatározott környezet nyilvánvalóan alakítja a nézők perceptuális elvárásait
és kompetenciáit. Ezek a tényezők pedig nem rekesztődhetnek ki a színházi esemény
produkciós és recepciós oldaláról, s így a színházzal foglalkozó tudomány alapvető
kérdésfeltevései közül sem.
Ahogyan Christopher B. Balme fogalmaz:
„milyen módszertani és elméleti implikációkat vet fel az, amikor médiumunkat, a
színházat egy pluralizált médiatájon helyezzük el? (…) Hogy a médiumok
sokszínűsége által felvetett kihívásra reagáljon, a színháztudománynak szüksége van
egyik alapvető paradigmájának újragondolására: a médium-specifikusság doktrínáját
középpontba helyező perspektíva helyett a színháztudománynak az intermedialitás
fogalmain alapuló elméletekből kell kiindulnia.”30
Balme ugyanakkor rámutat arra is, hogy egy, a fentihez hasonló paradigmaváltás azt is
jelentené, hogy búcsút kell inteni azon elképzelésnek, miszerint a színház lehetséges
definíciója szorosan összefügg a színház médiumának speciális jellegzetességeivel. Nem
kérdés, hogy az ilyen definíciós elmozdulások részben a tudománypolitika, részben pedig a
művészettámogatási rendszerek területén fejthetnének ki látható hatást.
Hiszen a Balme írásában meghaladni kívánt médium-specifikus perspektíva szorosan
hozzájárul(t) az egyes művészeti ágak és a hozzájuk kötődő tudományok emancipációjához,
legitimációjához és anyagi támogatásához is. Például a Berlinben Max Herrmann vezetése
alatt 1923-ban létrejövő első színháztudományi tanszék a teatrológia önállósításának
egyértelmű céljával – bár a dramatikus hagyományon belül maradva – határvonalat húzott a
színházi előadás és a dráma közé, előbbit téve meg a szak első száma kutatási tárgyául.
Ahogyan Über Theaterkunst című előadásában Herrmann hangsúlyozta: „A színház
funkcióiban ellentét figyelhető meg. A színháznak, amelynek egyesek szerint a drámát kellene
szolgálnia, gyakran semmi köze nincs a drámai szöveghez. (…) A speciális színházi elem

A kérdés természetesen nem csupán a kortárs színházi előadásokkal összefüggésben merülhet fel, ahogyan a
médiakörnyezet komplexitása sem kizárólag a mozi, videó, televízió és számítógép által fémjelzett új századok
jellemzője. Annyi mindenesetre valószínűnek tűnik, hogy a digitális-technológiai médiumok mindennapi életbe
való rohamos integrálódása tudatosította a médiakörnyezet eme összetettségét, ily módon tehát nem maga a
jelenség új, hanem az, ahogyan gondolkodunk róla.
30
Christopher B. BALME, Intermediality: Rethinking the Relationship between Theatre and Media, THEWIS,
2004., 1. –
http://www.theaterwissenschaft.unimuenchen.de/mitarbeiter/professoren/balme/balme_publ1/balme_publ_aufsaetze/intermediality.pdf1 [Letöltés:
2013-10-13]
29
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különösképpen a műfaj kezdeti fejlődési szakaszaiban volt megragadható (pl. a görögök korai
művészete), társadalmi játékként. Olyan játékként létezett, amely egész nemzetek vagy
tömegek élvezetére szolgált, akik a valóság reprodukciója miatt éltek át közös örömöt.”31
Herrmann itt a színháznak a dramatikus szövegen túli két fontos aspektusát emeli ki, így
egyrészt ontológiai szempontból aktivitásként (sociales Spiel), másrészt tartalmi-funkcionális
szempontból utánzásként (Nachbildung der Wirklichkeit) tekint a színházra. És ugyanilyen
fontos, hogy a nézői élmény (ein Genießen des ganzen Volkes) beemelésével a színház
recepcióesztétikai hatása, valamint a nézők jelenléte is hangsúlyos színházi elemként válik
felismerhetővé.
Látható tehát, hogy az emancipálódó színháztudomány kezdetét a színháznak mint az
irodalomtól különböző médium sajátosságainak a keresése határozta meg. Mindez pedig az
azóta eltelt évtizedek során is folytatódott, kiegészülve az olyan technikai médiumoktól való
elhatárolódás igényével is, mint a mozi, a televízió, a videó, a digitális technológia. A színház
és annak tudománya a maga esszenciáját pedig a már Herrmann által is sugallt, közös nézőiszínészi tér-időben, annak performativitásában ismerte fel. Walter Benjamin több mint tíz
évvel a berlini színháztudományi tanszék megalakulása után így írt színház és film
kapcsolatáról A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában című tanulmányában: „A
film esetében kevésbé fontos, hogy a színész a közönség előtt jelenít meg egy másik személyt,
sokkal inkább a felvevőkészülék számára ábrázolja saját magát. (…) Mert az aura az ő Itt és
Most-jához kötődik. Nem létezik róla másolat. Az aura, amely a színpadon Macbeth körül jön
létre, nem váltható fel azzal, amely az eleven nézőközönség számára a Macbethet alakító
színész körül alakul ki.”32 Tehát a színház médiumának megkülönböztető jegye Benjaminnál
a közös tér-idő tapasztalatának hatásesztétikájaként definiálódik.
Ez a gondolatmenet végighúzódik a huszadik századon, így visszaköszön például
Arno Paul 1970-es írásában is, amikor a színháztudomány központi tárgyának definíciós
előfeltételeként ő is a színházi pillanat születésére irányuló, pontos és szisztematikus
kérdésfeltevést teszi meg.33 S ezt a színházi pillanatot Paul is a színészek és nézők között
létrejövő, szemtől szembeni kommunikációként ismeri fel. A kilencvenes évek elején
színházszemiotikai fókuszú könyvében aztán Marco de Marinis is a „küldő és fogadó közös

31

Max HERRMANN, Über Theaterkunst = Stefan CORSSEN, Max Herrmann und die Anfänge der
Theaterwissenschaft, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1998, 282-291.
32
Walter BENJAMIN, A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában (ford. Kurucz Andrea, Mélyi
József), http://www.aura.c3.hu/walter_benjamin.html [Letöltés: 2013.10.12.]
33
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fizikai jelenlétében”34, valamint a „produkció és kommunikáció szimultaneitásában” találja
meg a színházi esemény két alapfeltételét.35
Ez a gondolat aztán újult erővel jelenik meg a színház fogalmát kiterjesztő, abba a
performanszművészetet is beleértő, Erika Fischer-Lichte neve által fémjelzett performatív
esztétikában. Ez az ezredforduló környékén körvonalazódó paradigma a művészetek
vizsgálhatósága szempontjából előtérbe állította a közös fizikai tér-időt. Így pedig a színház is
elsősorban élő művészetként, s mint ilyen, a nézők és színészek/performerek közös,
transzformatív jelenlétéből építkező médiumként íródik körül.36
A fent jelzett jelenlét-specifikus megközelítést kritizálva, Balme szerint a (német)
színháztudomány területén az jelenlét (itt-és-most) iránti megszállottságot három demarkációs
stratégia motiválta. Egyrészt a kutatási tárgy felszabadítása a pozitivista-historista orientáció
alól, másrészt éles határvonal húzása az irodalomtudomány és a színháztudomány közé,
harmadrészt pedig a szemtől szembeni kommunikáció hangsúlyozásával a színház új,
technikai, audiovizuális médiumoktól való megkülönböztetése.37 A médium-specifikusság a
színház esetében tehát egy, az alapvető színházi szituációra történő fókuszt jelölhet ki, amely
„szükségszerűen hangsúlyozná az élő közönség jelenlétét és/vagy olyan előadói stílust, amely
nem függ a modern technológiától.”38 Ahogyan Eric Bentley híressé vált minimál színházdefiníciója is hirdette: „A megszemélyesíti B-t, miközben C figyeli”.39 S nem mellékesen,
ezen gondolkodási paradigmán belül ismerhetőek fel a hatvanas évek olyan, hatástörténetileg
megkerülhetetlen színházi példái Európában, mint Grotowski szegény színháza, Peter Brook
üres tere vagy épp Eugenio Barba laboratóriuma. Ezek a rendezők a színház elemi
összetevőire fókuszálva építették fel mind elméleti, mind gyakorlati szempontból a médiumspecifikusság színházi megfelelőit.
Természetesen a médium-specifikus paradigma megjelenésére a kultúrtörténet sokkal
korábbi példával is szolgálhat, elég Lessing 1766-os Laokoón című írására gondolni. Ebben
A fizikai jelenlét fogalma meghatározza Peggy Phelan elméleti munkáit is, aki szintén a jelenidejűség és testi
jelenvalóság kizárólagosságát hangsúlyozza a performansz ontológiájával kapcsolatban, habár ő a performanszt
éppen a kapitalista logikába illeszkedő színházzal szemben igyekszik meghatározni: „A performansz egyedül a
jelenben él. (…) A performansz a valóságot az élő testek jelenlétén keresztül foglalja magában.” Ilyen módon a
performansz mint valós, jelenidejű, transzgresszív esemény tételeződik, amely ellenáll a tömegmédiumok által
befolyásolt és meghatározott színházi iparnak. (Peggy PHELAN, Unmarked: The Politics of Performance,
London - New York, Routledge, 1993, 147-148)
35
Marco DE MARINIS, The Semiotics of Performance (ford. Aine O'Healy), Bloomington - Indianapolis,
Indiana University Press, 1993, 137.
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Vö. Erika FISCHER-LICHTE, A performativitás esztétikája (ford. Kiss Gabriella), Budapest, Balassi, 2009, 925.
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az írásban Lessing alapvető különbséget tett az időbeli és térbeli művészetek között40, ezáltal
olyan gondolkodásmód előtt nyitva utat, amely a különbözés és elhatárolás érveit részesítette
előnyben az analógia és csere fogalmai helyett.41 Lessing érvei szerint a költészet, miután a
szavakkal bizonyos sorrendben lehet találkozni, időbeli művészet, míg a festészet, amelynek
jelenetei és rétegei térbeli értelemben folytatódnak, térbeli művészet. Tehát, alapvető
minőségi különbségek határozzák meg ezen médiumok eltérő céljait és funkcióit is:
„Következésképp a festészet tulajdonképpeni tárgyai a látható tulajdonságokkal bíró testek
(...) a költészet tulajdonképpeni tárgyai a cselekvések.”42
Noёl Carroll Lessing-olvasatának részeként mutatott rá a médium-specifikus elmélet
két fő összetevőjére: egyfelől arra a gondolatra, hogy „minden médium esetében van valami,
amiben az a médium a legjobb”, másfelől arra a tételre, amely szerint „minden művészetnek
azt kell gyakorolnia, ami megkülönbözteti őt a többi művészettől. A médium-specifikus tézis
e két összetevőjét nevezhetjük a kiválóság és a különbözés követelményeinek (…) A
médium-specifikus tétel egyik alapvető feltevésének tűnik, hogy az, amiben az adott médium
a legjobb, összefügg azzal, ami megkülönbözteti a médiumokat (és a művészeti formákat)”.43
Ám, ha Carroll gondolatmenetével egyetértve feltesszük, hogy a médiumok speciális
sajátosságai szorosan összekapcsolódnak a többi médiumtól való különböződéssel, felmerül a
kérdés, hogy vajon a médium-specifikusság gondolata nem (elő)feltételez inkább
intermediális nézőpontrendszert.
Ugyanerre utal Jens Schröter is, mikor felveti: „Vajon azok a határozottan definiált
egységek, amelyeket médiumoknak nevezünk, és amelyeket bizonyos fajta »médiumspecifikus anyagok« jellemeznek, megelőzik-e a magát az intermediális kapcsolatot; vagy
ehelyett inkább egyfajta ősi intermedialitás létezésében kellene hinnünk, amely ennek
megfelelően úgy működik, mint az egységek puszta lehetőségének előfeltétele?”44 Ez a
gondolat köszön vissza az

intermedialitás

Schröter-féle ontológiai intermedialitás

meghatározásánál, amely azt tudatosítja, hogy a médiumok sohasem önmagukban léteznek,
Lessing argumentációját a Horatius Ars Poeticájában megjelenő ut pictura poesis elméleti alapjainak
kritikájával indította. Horatius a kifejezést (nagyjából: „a festészet úgy, miként a költészet”) analógiaként
használta, hogy összehasonlítsa a festészet és költészet befogadásának lehetőségeit, s e két médium hasonlósága
mellett érvelt. Szerinte a költészet ugyanolyan elemzést igényel, mint a festészet, vagyis, ahogyan egyes képeket
csak közelről, míg másokat nagyobb távolságból lehet csak igazán élvezni, úgy igényli a költői szöveg is egyszer
a szoros olvasatot, míg máskor a nagy egészként való vizsgálatot.
41
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hanem a többi médiumhoz való kapcsolatukban, s körülírásuk is csupán ebben a relációban
lehetséges.45 Tehát a purista jellegű médium-definícióknak is feltétele a médiumok közti
kapcsolat és hatásmechanizmus felismerése, vagyis, hogy miben hasonlít és miben tér el
egyik médium a másiktól. Másrészt fontos hangsúlyozni, hogy a fentebb elemzett médiumspecifikusság a különféle történeti, ideológiai, kulturális és mediális kontextusok által
meghatározott, gyakran esetleges konstrukcióként lepleződik le.
Bár a médium-specifikus narratíva a színház bizonyos esztétikai és tudományos
paradigmáinak

is

okkal

vált

részévé

(lásd

a

tudományterület

legitimációja;

az

irodalomkritikáról való leválás szándéka; a színházi intézményrendszerről való leválás; a
színház mint aktivitás gondolata), kizárólagos alkalmazása zsákutcába vezet olyan előadások
elemzésekor, amelyek tartalmi, formai, esztétikai szempontból intermediális kapcsolatokon,
szerkezeteken alapulnak.46 Ennek ellenére, ahogyan az a Schröter-féle kísérletből is látható,
az intermedialitás modelljének alkalmazási gyakorlata is szerteágazó, s közel sem egységes.
A jelenséget a színháztudomány aspektusából vizsgáló Balme az intermedialitás
három alkalmazási területét határozza meg.47 Egyrészt a különféle médiumok közötti
tartalom-áthelyezést, amely tulajdonképpen az adaptáció kérdéskörét foglalja magában, s mint
ilyen, részben a médium-specifikusság paradigmájából építkezik. Hiszen egy színdarab írott
textusának, színházi előadásának vagy éppen filmváltozatának összehasonlítása magában
foglalja, hogy a különféle médiumok miként kívánnak meg definíciószerűen bizonyos
változtatásokat és módosításokat. Másrészt, az intermedialitás az intertextualitás egyik
formájaként is értelmezhető, amikor a különféle médiumok produktumai kapcsolatba
kerülnek egymással. Balme szerint ez a definíció és alkalmazási gyakorlat az összehasonlító
irodalomtudomány területén, annak részeként bontakozott ki, s példaként olyan szövegeket,
könyveket említ, amelyek szorosan összefonódnak a képekkel, mint William Blake
szövegillusztrációi. Balme számára nyilvánvalóan színháztudományi elkötelezettsége miatt
(is) válik problematikussá a fenti két alkalmazási terület, amely vagy túlságosan tág (ha
feltesszük, hogy nincs olyan szöveg/előadás, amely ne lenne intertextuális), vagy túlságosan

45

Az intermedialitásról való diskurzus Schröter-féle osztályozásának további csoportjai: 1. szintetikus
intermedialitás, amely az intermedialitást a különféle médiumok egyetlen szupermédiumba olvadásaként ismeri
fel (gyökerei a wagneri Gesamkunstwerkhez kötődnek); 2. formális /transzmediális intermedialitás, amely a több
médiumban is előforduló struktúrákat kutatja; 3. transzformációs intermedialitás, amely az egyik médium másik
médiumban való reprezentálódásaként vizsgálja az intermedialitást.
46
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szűk (ha csak a konkrét pretextusok keresésére vagy a diegetikus tartalom adaptációjára
fókuszál), s a tartalmi aspektus előtérbe állításával párhuzamosan a mediális konvenciók által
meghatározott percepció háttérbe szorul. Márpedig éppen ez utóbbi dimenzió lenne az,
amelyik Balme szerint az intermedialitás fogalmát ugyan specifikusabb, de hasznosabb
módon definiálhatná és tenné alkalmazhatóvá.
A harmadik alkalmazási terület ugyanis az egyik médium esztétikai-perceptuális
konvencióinak egy másik médiumban történő realizálásaként íródik körül Balme
tanulmányában.

Tehát

a

hangsúly

a

tartalmi

kérdésekről

átkerül

a

médiumok

összekapcsolódásaira és az észlelés mintázataira. Ennek vizsgálata pedig magában hordozza
azt a feltevést, miszerint a médiumok felismerése egy sor történetileg meghatározott
konvencióhoz kötött, melyek nem feltétlenül és minden esetben kapcsolódnak adott technikai
eszközökhöz. Hiszen az, hogy egy jelenséget „filmesként” ismerünk fel, nem kizárólag a
kamera vagy vetítés használatától és látványától függ: számos olyan színházi példa hozható,
amelyben a kamera vágási technikáját vagy látószögét idézik meg pusztán a világítás és
testpozíciók változtatásával, bármiféle filmes technika igénybevétele nélkül.48
Robert Lepage 2013-ban bemutatott Hearts című előadásában49 például a különféle
mediális struktúrák egymás fényében váltak szemlélhetővé. A színpadon futó három
párhuzamos esemény (némafilmforgatás, fotográfiakészítés, bombarobbantás) mechanizmusai
közös végpontba (robbanás) tartanak. A robbanás aktusának eltérő értelmezési keretei egymás
tükörképeiként jelentek meg a színen: a filmes stop-trükk füstrobbanása, a fénykép
előhívásához használt ezüst-nitrát robbanékony volta, valamint egy nő széke alatt ketyegő
bomba. A változatos időket és tereket reprezentáló események közös időpillanatában a
némafilm trükkös füstbombája, a fotográfus fényképezőgépének füsttel kísért éles
vakuvillanása, valamint a kávézóba rejtett bomba egyszerre lépnek működésbe. Az észlelésiértelmezési keretek egymásra vetítése összejátszotta a technikai módszereken alapuló bűvész
trükköknek, a fotográfia és a némafilm technológiáinak, valamint az emberölésre alkalmas
bombáknak a hatásesztétikáját.
Csakúgy, mint az iménti Lepage-példában, az egymást átható és átíró észlelési
kondíciók határozzák meg az intermedialitás alapját. Ennek eredményeképpen a filmes,
mozis, videós, számítógépes eszközök használata önmagában pusztán egy multimediális
színház alapjait teheti le – amelyen belül természetesen létrejöhetnek intermediális
Lásd például Robert Lepage Polygraph (1987) vagy épp Bodó Viktor két évtizeddel későbbi Bérháztörténetek
(2008) című rendezését.
49
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gyakorlatok, stratégiák. Ugyanakkor, a színház-szemiotika területén, ahogyan arra Balme is
rámutat, egészen másfajta használata alakult ki a „multimediális” kifejezésnek, amennyiben a
teatralitást a multimedialitás felől közelítik meg. A terminus szemiotikai interpretációja azzal
a felismeréssel függ össze, mely szerint a színház minden esetben a vizuális és auditív
(esetenként taktilis) médiumok és jelrendszerek (például testek, hangzó szöveg, képek, zene)
gyűjtőhelyeként,

tehát

multimediális

művészeti

formaként

létezik.

A

közelmúlt

(színház)tudományi diskurzusai azonban ahhoz a kérdéshez is elvezetnek, hogy lehetséges-e a
színházra alapvetően és kizárólagos módon intermediális, avagy hipermediális művészeti
formaként tekinteni.
2.2 A színház mint észlelési gyakorlat: immediáció és hipermediáció
Peter M. Boenisch 2003-as coMEDIA electrONica: Performing Intermediality in
Contemporary Theatre című cikkében megállapítja, hogy a közelmúlt „új” színházi
intermedialitást érintő elméleti vitái a színház sajátos medialitásának következményei,
amennyiben a színház kezdettől fogva intermediális művészeti formaként létezett.50 Hogy
Boenisch ezzel az állítással túllép az imént említett „multimediális színház” gondolatán,
vagyis nem pusztán az egymás mellett létező jelrendszerek összegzőjeként tekint a színházra,
azt világosan mutatja az általa használt értelmezési-elemzési keret, amely az észlelés
stratégiái felől közelít a medialitás fogalmához. Így a közös jelenben lévő testek definitív
szemlélete helyett az átalakuló, új percepciós keretek mentén gondolkozik a színház
médiumáról.
Boenisch szerint figyelemreméltó, hogy a jelen színháza ismét az észlelés új
módozatainak „tréning központjaként” (training centre) működik.51 Ismét, hiszen a McLuhanféle médiaelméletet a klasszikus görög színházzal összehozó Derrick De Kerckhove kutatásai
szerint a görög színház (theatron = a nézés helye) alapvető szerepet játszott az ábécé és
írásbeliség új kognitív rendszereinek széles körű megismertetésében és bevezetésében.52
Boenisch hasonló funkciót tulajdonít a kortárs színháznak, ám az elektrONikus kultúra
észlelési mintázatainak tekintetében. A hagyományos nyomtatási kultúrát (print culture)
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meghatározó kognitív sztenderdeket (amely ugyanúgy meghatározta a színházat, mint a mozit
vagy a könyveket) felváltják a multimediális és multiszenzorális észlelési módok, amelyek a
hipertextuális szimultaneitás és az (inter)aktív felhasználók által keretezett tér-időben
alakulnak ki.53 S ezek a sztenderdek nem csupán az új technológiák által meghatározott
digitális esztétikákban lelhetők fel, hanem kulturális gyakorlatok egész sorát hatják át.
A Boenisch által vizsgált, kortárs világot meghatározó perceptuális minták fenti
jellemzése könnyen összeolvasható a kortárs színház posztdramatikusnak nevezett
paradigmájával.54 Hans-Thies Lehmann ugyanis éppen a fent jellemzett, Gutenberg galaxissal
összefüggésbe hozott észlelési sajátosságokkal írta körül a dramatikus színház/világ
modelljét. Lehmann számára ugyanis a „dráma” leginkább a szó metaforikus értelmében válik
érdekessé, a dráma modellje pedig az egységes, lezárt, követhető és megismerhető
világmodellként, észlelési módként artikulálódik (ezért beszél Lehmann „drámavágyról”).
Ezzel szemben a posztdramatikus modellt a töredékesség, a hálózatos kapcsolatok és az
asszociációk uralják, amelyek a médiakor társadalmában egyértelműsödő, újfajta valóságszerveződés és -észlelés jellegzetességei.55 Ezeket a mintázatokat Lehmann természetesen a
kortárs színház példáira vonatkoztatva használja fel elemzéseiben, olyan színházi formákra
összpontosítva, mint a szcenikus esszé, a kinematografikus színház vagy épp a kórusszínház.
Talán

nem

véletlen,

hogy

Boenisch

elektrONikus

kultúrája

és

Lehmann

posztdramatikus modellje eltérő címszavak alatt tulajdonképpen ugyanarra a jelenségre hívja
fel a figyelmet. Az a meglátás húzódik meg e két elmélet mögött, miszerint nem kizárólag az
„új médiumok” használatához kötődő (de nagyrészt általuk tudatosuló) észlelési keretek „a
média minden formájának, még a hagyományosaknak is alapjává váltak, így ezeken a
csatornákon keresztül hozzák létre az információ feldolgozásának és rendszerezésének új
sztenderdjeit – ide értve azt az esztétikai információt is, amelyet művészetnek nevezünk”.56 A
színházi intermedialitás gondolata tehát nem pusztán a színház és egyéb médiumok
interakciójaként válik releváns kutatási fókusszá, hanem a színházban (is) manifesztálódó új
észlelési gyakorlatok terepeként. A Boenisch által propagált „színház mint észlelési tréning”
gondolata vezet tovább a színház mint hipermediális művészeti forma téziséig.
A hipermedialitás jelenségének körüljárásához elsőként Jay David Bolter és Richard
Grusin Remediation: Understanding New Media című könyvére támaszkodom. E kötetben a
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remediáció modellje segítségével határozzák meg az új és régi médiumok közötti
kölcsönhatásokat, amelyek során az új médium átveszi és továbbfejleszti a régi médium
reprezentációs technikáit (mint a digitalizált festmények vagy enciklopédiák), vagy éppen
visszahat a régi médiumra és megváltoztatja, kitágítja annak ábrázolási módozatait (mint
ahogyan a film különféle vágástechnikái visszahatottak a színházra, új reprezentációs módok
előtt nyitva utat).
Az új médiumok által meghatározott kulturális tér-idővel kapcsolatban merül fel az
immediáció

és

felmutatásának)

hipermediáció
két

oldala.

fogalompárosa
Míg

az

mint

immediáció

ugyanazon
egy

adott

érme

(a

médium

valóság
közvetlen

hozzáférhetőségének látszatát, s ennek eredményeképpen a valóság illúzióját állítja előtérbe
(mint például a lineáris perspektívával operáló festészet, fotográfia és a narratív film), addig a
hipermediáció a különféle médiumok által meghatározott keret létét tudatosítja (mint például
a színházban megjelenő audiovizuális médiumok, a dioráma vagy épp a fotómontázs). Bolter
és Grusin érvelése szerint az immediáció és hipermediáció gyakran párhuzamosan működve
alakítják a világról szóló tapasztalatokat. Ennek eredményeképpen a különböző művészeti
formák is egyszerre hordozzák az immediáció és hipermediáció esztétikai tapasztalatait,
amelyek

ugyanakkor

kulturális-történeti-ideológiai

kontextusok

által

meghatározott

észlelésminták.57
A színház mint hipermédium gondolata ennek alapján azt foglalja magában, hogy a
színház ontológiai sajátosságánál fogva képes más médiumok konvencióinak, formáinak,
módjainak, technológiáinak felmutatására, miközben az ezek felismerését és rendszerezését
lehetővé tevő befogadóra vár. Bolter és Gursin érvelése szerint
„a hipermediáció logikája tudomást vesz a reprezentáció megtöbbszörözött aktusait és
láthatóvá teszi őket. Míg az immediáció egységes vizuális teret sugall, a kortárs
hipermediáció heterogén teret ajánl, amelyben a reprezentációt többé nem a világra
nyíló ablakként képzelik el, hanem önmagában is keretezett jelenségként (as
windowed itself) – olyan ablakokkal, amelyek más reprezentációkra vagy médiumokra
nyílnak. A hipermediáció logikája megtöbbszörözi a mediáció jeleit és így próbálja
meg a gazdag emberi érzékelés tapasztalatát reprodukálni.”58
A színház hipermediális tér-időként képes tehát újrakeretezni más médiumok reprezentációs
technikáit, tudatosítva ezzel a vizuális élmények összetettségét és létrehozva egyfajta köztes
mediációs állapotot.
Jay David BOLTER – Richard GRUSIN, Remediation. Understanding New Media, MTI Press, Cambridge,
Massachussets, 1999, 21-49.
58
BOLTER-GRUSIN, Uo., 33-34.
57

24

Ugyanakkor, ahogyan azt már említettem, a színház a maga korporealitásától fogva
magában hordozza a fizikai matériát, a testek és anyagok jelenvalóságát is. Így a színházi
immediáció nem csupán az (esetlegesen) reprezentált világ transzparenciáján keresztül
mutatkozhat meg, hanem éppen a művészeti forma azon képességén keresztül, hogy fizikai
testek élő és anyagok jelenlévő, éppen történő eseményeit képes megmutatni, prezentálni. Így
pedig a színház mediális transzparenciája arra a színházi stratégiák vagy keretek által sem
irányítható, nézők és performerek közötti kölcsönhatásra hívja fel a figyelmet, amely éppen
saját kiszámíthatatlanságánál fogva erősíti az immediáció tapasztalatát. Ezt a kölcsönhatást
Erika Fischer-Lichte a színház univerzális sajátosságaként megjelenő feedback-szalag
működéseként elemzi, amely során
„(…) a nézők és színészek által észlelhető reakciók újabb és szintúgy észlelhető,
nézői, illetve színészi reakciókat eredményeznek. (…) A játékosok tettei tehát mindig
hatással vannak a nézőkre, a nézők tettei pedig a játékosokra és nézőtársaikra. Ebben
az értelemben beszélhetünk az előadást létrehozó és irányító, önreferenciális és
állandóan változó feedback-szalagról [feedback-Schleife], amelynek működését teljes
mértékben sem megtervezni, sem kiszámítani nem lehet.”59
Bár a Fischer-Lichte-féle modell a közös testi jelenlétre helyezi a hangsúlyt, ebben ismerve
fel a színházi immediáció jelenségét, figyelmen kívül hagyja a kortárs média olyan példáit,
amelyek szintén képesek az immediáció fenti hatásesztétikájának megvalósítására, mégsem
előfeltételezik a testi jelenlétet, mint az élő televíziós műsorok, a videokonferencia vagy épp
az olyan színházi példák, ahol a résztvevők folyamatos egymásra hatása mediatizált
kontextusban megy végbe.60
A színházi mediációról folyó diskurzusban az élő, illetve mediatizált jelenlétről szóló,
Phelan-Auslander vita is a fenti kettőségre irányítja a figyelmet. Peggy Phelan amellett érvel,
hogy az élő eseményként létrejövő performansz természeténél fogva ellenáll a mediális
reprodukciónak, hiszen „nem menthető el, nem vehető fel, nem dokumentálható, és másként
sem vesz részt a reprezentációk reprezentációjának körforgásában (…) Amennyiben a
performansz megkísérel belépni a reprodukció ökonómiájába, elárulja és gyengíti saját
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Mint például a Rimini Protokoll Call Cutta című előadása, ahol a közönség tagjai egy Indiából jelentkező
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ontológiájából fakadó ígéretét.”61 Phelan tehát az esemény élő mivoltából vezeti le a
performansz mediatizációval szembeni ellenállását.
S bár Philip Auslander Liveness című könyve nem kifejezetten a színházat teszi meg
fókuszpontjául, mégis a kortárs színház médiumára is érvényes modellt állít fel, amikor a
binárisnak tételezett élő–mediatizált ellentét reduktív voltát hangsúlyozza. Szerinte e két
fogalom kizárólagossága ahhoz a gyakori feltételezéshez kötődik, hogy míg a jelen téridejében történő eseményt valósnak mondjuk, addig a mediatizált események másodlagossá
válnak ebben a hierarchiában és a valóság művi reprodukcióiként értelmeződnek.62 Auslander
az élő–mediatizált ellentétet a liveness fogalmában olvasztja fel, amely során az élő
események beleolvadnak a kortárs világot átszövő mediatizáltságba. Így az élő előadás
fogalma Auslander modelljében nem előfeltételezi a közös testi jelenlétet vagy a technológiai
eszközök által történő mediatizáltság felfüggesztését.63 Tehát ahelyett, hogy az „élő” a
felvétel hiányára, a „mediatizált” pedig az élő jelenlét hiányára utalna, a különböző
audiovizuális médiumok által felvett és élőben – tehát nem érzékelhető időkülönbséggel –
közvetített tartalmak is beleesnek a liveness fogalomkörébe, ebben az értelemben
beszélhetünk élő videóról vagy televízióról.
A kortárs színházba integrálódó audiovizuális technikai médiumok tehát létrehoznak
egy, a nézők, előadók és médiumok közötti találkozási felületet, amely felületen maga az
intermedialitás állítódik színpadra. Így a színház „olyan teret teremt, ahol a különféle színházi
formák, az opera, a tánc találkozik, interakcióba kerül és integrálódik a mozi, a televízió, a
videó és új technológiák médiumaival; szövegek, inter-textusok, intermediális formák és
köztes terek bőségét teremtve meg ezáltal.”64 A fentebb vizsgált elméleti modellek
összefüggéseire való tekintettel a színházba integrálódó mozgókép jelenségét kettős irányból
vizsgálom az ezt követő fejezetekben. Egyrészt a mozis, televíziós, videós technológia
függvényében, tehát az olyan technikai eszközhasználatra fókuszálva, mint a vetítővásznon,
televíziós készülékben vagy egyéb felületen megjelenő mozgókép. Másrészt, azokat az
esztétikai-észlelési

mintázatokra és

konvenciókra is

kitérek,

amelyek

a színházi

intermedialitás gondolatát nem kapcsolják kizárólag az eszközhasználathoz, hanem arra a
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kérdésre keresik a választ, hogy bizonyos színpadi történések miként ismerhetők fel filmes
jelenségekként.

2.3 Médiumok színpada

A fenti belátások után röviden fontos még kitérni arra, hogy a színházban különféle technikai
eszközök segítségével vagy észlelési mintázatként megjelenő mozgókép esetében konkrétan
milyen intermediális kapcsolatok is válnak vizsgálat tárgyává a következő fejezetekben. A
kommunikációtudományban Klaus Bruhn Jensen meglátásai szerint az intermedialitás három
koncepcióját

lehet

elkülöníteni,

amelyek

a

médium

háromféle

meghatározásából

származtathatóak.65 Az első szerint az intermedialitás a reprezentáció és reprodukció
különféle materiális eszközeinek kombinációja és adaptációja, melyet a televízió audio és
video sávjai példáznak. Ezen elképzelésen belül elemzem a színházi térben megjelenő színész
és a vele egy időben megjelenő, vagy őt követő vetített képek kapcsolatát, melyek a
reprezentáció szinteződésének tudatosításában, illetve a jelenlét játékaiban játszanak szerepet
(lásd Mundurczó Kornél, a Hotel Modern és a Gob Squad előadásait).
A Jensen-féle második modell az intermedialitást a különféle érzékelési modalitásokon
keresztül történő kommunikációból származtatja, ezt példázza a hangosfilm vagy a
videojátékok. Ez a megközelítés olyan színházi alkotók munkáinak vizsgálatában válik
produktívvá, akik egyfelől a mozgókép különféle közvetítőeszközeinek széles skáláját
felvonultatva a mediálisan összetett elbeszélésmódok létrehozását, másfelől pedig az
észlelésmódok szóródását segítik elő (lásd a Mozgó Ház Társulás, a Wooster Group, valamint
Bodó Viktor, Frank Castorf előadásait).
A harmadik elképzelés pedig a médiumok mint társadalmi intézmények közti
cserékkel és kapcsolatokkal foglalkozik, elsősorban technológiai és gazdasági terminusok
mentén. Bár jelen kutatásnak nem célja annak a társadalmi-gazdasági infrastruktúrának a
feltárása, amely a mindennapok részévé tette a különféle észlelési és érzékelési mintázatok
egymásba íródását, Chiel Kattenbelt javaslatát követve66 mégis érdemes kiemelni a digitális
kultúrának azon – színház-esztétikai perspektívából is fontos – sajátosságát, amely megengedi
az adatok valós időben történő manipulációját (legyen szó élőben felvett kép- vagy
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hanganyagok azonnali lejátszásáról, vagy az élőben történő hangkeverésről, esetleg más
videotechnikai eljárásokról), ami a film korábbi analóg technológiáival nem volt lehetséges.
Mindez pedig egyértelműen hatással van a kortárs színházi gyakorlat lehetséges határaira.
E viszonyok összehasonlító elemzésekor Lars Elleström intermediális kapcsolatokat
leíró modelljének azon felismerésből indulok ki, amely szerint a különféle médiumok közti
bárminemű kapcsolat végső soron az észleléstől és interpretációtól függ, miközben a
médiumok kapcsolódásának megértéséhez alapvető fontosságú elméleti szempontból
elkülöníteni az anyagot és az anyag észlelését.67 A színház és mozgókép intermediális
kapcsolatainak értelmezésekor a kizáráson és elkülönböződésen alapuló elméleti keretek
helyett

Elleström

„is-is”

(both-and)

megközelítéséből

merítek68,

valamint

azon

megállapításából, miszerint a színház olyan multimodális médium, amelyik intermediális
tulajdonságokat is hordoz, hiszen számtalan médiumot képes egyszerre kombinálni és
integrálni.69
A következő fejezetekben a vizsgálat fókusza nem arra irányul, hogy miként
ragadhatóak meg a speciálisan színházi jelenségek és a színházba integrálódó, élőben vetített
vagy előre rögzített mozgóképes anyagok közti mediális különbségek; és nem is a
mozgóképek és a testek közötti versengést elemzem. Ehelyett olyan értelmezési keret
megnyitása a cél, amelyik képes a mozgóképek és testek összjátékának dinamikáját, a
mediális konvenciók cserefolyamatait, a technológiai környezet által újrapozicionálódó
emberi szubjektumot, a tér és idő határainak elmosódását egymás tükrében vizsgálni. Kérdés
persze, hogy az intermedialitást végső soron egyfajta médiumok közötti hídként, vagy épp a
médiumok

között

megnyíló

résként

képzeljük-e

el:

reményeim

szerint

ennek

megválaszolásában is segíthetnek a most következő előadás-elemzések, s a belőlük
kirajzolódó összefüggések.
Hiszen a színház mint a (természetesen semmiképp sem kizárólag technológiai)
médiumok gyűjtőhelye olyan, többirányú kapcsolatokra nyit teret, amelyek újra érzékennyé
tehetik a nézői érzékelést, és újfajta viszonyokat tesznek lehetővé a művészeti ágak
„materialitása (ontológia), medialitása (funkcionalitás) és észlelésük módozatai (tekintettel a
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médium-specifikus konvenciókra)”70 között. A színházba integrálódó mozgókép tehát
visszahat a színházra, megváltoztatva annak lehetőségeit a reprezentáció, a narráció, a jelenlét
konstrukciói és észlelési-érzékelési keretei tekintetében. Ekképpen a két médium között
létrejövő kapcsolatok performativitása szervezi azokat a következő fejezetekben vizsgált
kortárs előadásokat, amelyekben implicit módon tulajdonképpen maga az intermedialitás
állítódik színpadra.
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II. Térbeli idő
Idő és emlékezet az intermedialitás színpadán
„A színházi képzelet lehetőségeinek az élő videofelvételen és a rögzített hangon keresztül
történő kiterjesztése legegyszerűbben úgy jellemezhető, mint a tér temporalizációja és az idő
térbeliesítése.” – írta Chiel Kattenbelt 2006-os The Role of Technology in the Art of the
Performer című tanulmányában71. Ezen állítást, miszerint a hang- vagy képrögzítésre
alkalmas technológiák megváltoztatták az idő és tér hagyományos észlelését és érzékelését,
Kattenbelt a szekvenciális idő és szimultán tér kanti fogalmain keresztül, azok
továbbgondolása révén argumentálta. Vagyis az intermediális színpad azon sajátosságait
hozta példának, amelyek során az idő olyan térbeli tulajdonságokra tesz szert, mint a
mellérendelés; míg a tér maga szekvenciálissá válik.
Jelen fejezet azt vizsgálja, hogy a különféle technikai médiumok színházi integrációja
miképpen képes színpadra állítani az idő változatos rétegeit, fogalmait és tapasztalatát, olyan
rést hozva létre, amelyben az emlékezet és képzelet, a valós és az imaginárius ellentéte
feloldódik. Az idő linearitásának, vagyis az időnek mint horizontálisan előrehaladó vonalnak
az elvesztése már abban a modernista, Bergson-féle idő fogalomban is egyértelművé vált,
amely a horizontális idővonalat vertikálisra cserélte, s amely szerint az idő minden egyes
pillanatát egyszerre telíti el és befolyásolja a múlt, a jelen és a jövő. Ekképp a szubjektív
időkapcsolatok váltak a modernista időfelfogás alapköveivé, ám ezek jellemzően egyetlen
tudati nézőpontot képviseltek egyszerre, így az egyén személyes észlelési perspektívája tette
lehetővé a múlt-jelen-jövő egybefonódásának feltárását. Ugyanakkor a 20. és 21. század
folyamán az új médiumok megjelenése mindinkább az idő hálózatos érzékelését helyezte
előtérbe, s így a posztmodern temporalitás a szimultán módon operáló nézőpontrendszereket
felismerve, azok dinamikus hálózatára épül.
Az idő ezen hálózatos modelljének leképezését és körüljárását többek között a
Deleuze-Guattari által vizsgált rizóma jelensége tette transzparenssé, amely szerint a rizómán
belül bármelyik pont kapcsolódhat és kapcsolódnia is kell bármelyik másik ponthoz.
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rizóma a kettéágazó, bináris logikán és hierarchián alapuló gyökér-struktúrával szemben
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szerteágazó vonalakban manifesztálódik, amelyeket végtelen számú kapcsolódási pontok és
az ezekből kialakuló módosulások heterogenitása jellemez. Így például a vírusok hordozói
(ember, állat) is rizomatikus kapcsolatban állnak, ahol a vírus hordozza és közvetíti az előző
gazdatestek genetikai sejtinformációit, így okozva további módosulásokat, miközben önmaga
is folyamatosan átalakul. Az ehhez hasonló hálózatos kapcsolatokból pedig épp a rend, a
genealógia, az ősforrás hiányzik. A rizomatikus modell megértésében kulcsszerepet játszik az,
hogy a hierarchikus észlelésben alapként vagy bázisként számon tartott kiindulópont helyett
itt kiindulópontok halmazával állunk szemben, amelyek különféle irányok és dimenziók felé
tartanak.
A bázis fogalma helyett a rizóma inkább egy (dinamikusan változó) közepet feltételez:
semmiképp sem középpontot, hanem inkább egy fennsíkszerű teret, amelyből és amely felé
vonalak (vagy inkább hullámok?) száguldanak, összekapcsolódva, módosulva, megtörve,
mellérendelő viszonyrendszerben:
„A rizóma nem kezdődik és nem végződik, mindig középen van, a dolgok között,
köztes-lény, intermezzo. A fa leszármazás, a rizóma viszont szövetség, csak szövetség.
A fa kikényszeríti a létezés igéjét, a rizóma szövete az „és... és... és....” kötőszó. (…) A
közép tehát egyáltalán nem az átlag, ellenkezőleg, ez az a hely, ahol a dolgok
felgyorsulnak. A dolgok közötti egy nem lokalizálható viszonyt jelöl, nem mozgást
egyikből a másikba és fordítva, inkább merőleges irányt, keresztmozgást, mely egyiket
és a másikat is magával ragadja, kezdet és vég nélküli patak: a két partot lassan mossa,
középen pedig felgyorsul.”73
Ekképp a rizóma tehát maga alkotja azt a köztes tájat, amely egyfelől mindig több indulási és
kilépési pont között létezik, másfelől a szimultán észlelésmódok és tapasztalatok, a
posztmodern idő-fogalom hálózatos modelljeként is funkcionálhat.
A rizóma térképzésének és viszonyrendszerének áttekintése után érdemes kitérni az
idő észlelésében bekövetkezett változásokra is. Hans Ulrich Gumbrecht olyan változásra
mutatott rá az idő múlásához való viszonyban, amelynek eredményeként a 20. század végére
gyökeresen átalakult az idő rétegeinek értelmezési kerete. Gumbrecht az idő társadalmi
konstrukcióit kronotoposzoknak (chronotopes) nevezi, amellett érvelve, hogy ezek a
konstrukciók lassú, de észrevehető változásokon mennek keresztül. Állítása szerint, többé már
nem beszélhetünk az ún. történelmi (historicist) kronotoposzról. Ez az idő-konstrukció –
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ahogyan azt Reinhart Koselleck is kifejtette74 – az 1800-as évek alatt alakult ki, olyan
meghatározó benyomásból táplálkozva, amely a jövőt a lehetőségek tág horizontjaként
azonosította, mely lehetőségek közül a cselekvő ember válogat(hat). Eközben pedig a múltat,
annak tapasztalatával együtt, maga mögött hagyja: „A »történelmi idő« (és a történelem
fogalma, amely egy adott kultúrára utal, amelynek történetiségét csak mostanában ismertük
fel) egy aszimmetria feltételezésére épült a múlt (mint »tapasztalati tér«) és a jövő (mint
»elváráshorizont«) között.”75 Ezen elképzelés eredményeképpen, a jelen az átmenet rövid
pillanatává zsugorodott, amelyet nem lehetett többé megragadni, s a lehetséges jövőkről szóló
döntések tulajdonképpeni tranzitjává vált.
A történelmi időhöz képest a 20. század harmadik negyede óta Gumbrecht szerint
azonban az idő teljesen eltérő konstrukciója jelent meg, köszönhetően többek között a
technológiában, műszaki tudományokban végbemenő gyors változásnak, amely az
(elektronikus) tárolás határait eltörölve, gyakorlatilag végtelenné tette azt. Így eluralkodott az
érzés, miszerint múlt és jelen nem választható el egymástól, örökre egymás mellé
helyeződtek. A múlt emlékeit, nyomait többé nem hagyhatjuk „magunk mögött”. Emellett, a
jövő a lehetőségek tárházából fenyegető perspektívává változott – többek között a globális
felmelegedés vagy a természeti erőforrások elapadása miatt –, amelyet addig kell halasztani,
ameddig lehetséges:
„Amit, úgy tűnik, mostanában elvesztettünk, az az időben való aktív mozgás
lehetőségének feltételezése („odahagyni a múltat”, „belépni a jövőbe”), ami átitatta a
történelmi időt. Az előrejelzés kockázatelemzéssel való pótlása például azt jelenti,
hogy a jövőt már hozzáférhetetlenként éljük meg – legalábbis gyakorlati célok esetén.
Ugyanakkor mohóbban törekszünk megtölteni jelenünket a múlt termékeivel és
tárgyaival (valamint ezek másolataival), mint valaha – tudásunk és technológiánk is
egyre alkalmasabb erre.”76
Látni tehát, hogy ez az örökké táguló jelen a rizómához hasonló köztes felületként,
fennsíkként képződik meg, ahol a túlburjánzó jelekből egy nem hierarchikus viszonyrendszer
alakul ki. A közép fogalmának ezen elgondolásai segíthetnek annak elemzésekor, hogy a
szimultán, dinamikus, hálózatos és multiperspektivikus jelenre épülő idő-konstrukciók
miképpen állítódnak színpadra a különféle technológiai médiumok összjátékán keresztül.
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Az alábbiakban a Mozgó Ház Társulás és a Wooster Group egymásra rímelő előadásai
kapcsán térünk rá a különféle idő-modellek és tapasztalatok megjelenésére az intermedialitás
színpadán. Ezen belül különösen érdekes, hogy a változatos technológiai médiumok és a
színházi testek összjátékai miképpen hívják fel a figyelmet arra, hogy az emberi tapasztalatok
hiteles ábrázolására és bemutatására nem kizárólag az egységesítő és bezáruló narratívák
lehetnek alkalmasak. Ehelyett az idő és az emlékezet színházi ábrázolásakor mind tematikai,
mind formai értelemben mindinkább az érzékelésbeli töredezettség, a szimultaneitás, a
személyes narratívák hálózatai kerülnek előtérbe.77 Ennek eredményeképpen a színház utat
nyithat „az intermediális konfrontációk számára, miközben kritikai reflexióra buzdít azzal
kapcsolatban, hogy a technológiai fejlődés milyen hatást gyakorol az emberi emlékezet,
érzékelés, gondolkodás és képzelet módjaira”.78

1. Törések és tájak. Technológia és idő-ábrázolás a Wooster Group előadásaiban
A Wooster Group egyik alapító tagja, Ron Vawter meglátása szerint a kollektíva előadásait
alapjában véve az a problémakör motiválta, hogy „újrajátsszák a 20. század felvételeit, s
visszatérve hozzájuk megnézzék, mi romolhatott el”79. Mint később látni fogjuk, a színész
mondatában mind a „felvétel”, mind az „elromlás” szó kiemelt fontosságú: előbbi a Wooster
védjegyévé váló technológiai tájképeket, utóbbi e technológiai tájképek etikai vonatkozását,
illetve az időhöz való másfajta viszonyt érinti. Ez a nyilatkozat ugyanakkor sommásan
foglalta össze a Wooster-produkciók tematikai fókuszává váló kérdéshalmazt, amely az idő
rétegeinek egymás mellé helyezése, ellentételezése és játékba hozása mentén a múlthoz való
visszaérkezés mikéntjétől egészen a szemtanú pozíciójáig terjedt.
A hetvenes évek második felében a Richard Schechner-féle Performance Group-ból
kinövő és önállósuló Wooster Group80 nevéhez az azóta eltelt közel négy évtized alatt számos
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színházi előadás, performansz, film, videó-projekt és táncdarab fűződött. A folyamatosan
változó összetételű Woostert81 egyfelől Elizabeth LeCompte rendezői munkássága tartja
egyben, másfelől az a karakteres formanyelv, amely egyszerre képes felmutatni a kortárs világ
mediatizációjának komplexitását és ennek kritikáját. A gyakran életrajzi (úgy is, mint a
kollektíva története, illetve az egyes tagok személyes múltja) ihletésű előadások változatos
alapanyagokból dolgoztak, és a legkülönbözőbb stílusú és műfajú szövegekből, videókból és
hanganyagokból hoztak létre szerteágazó textuális és performatív idézethálózatokat. Az
újrahasznosított szövegek, hang- és képanyagok olyan észlelési módot modelláltak, amely a
technológiai környezet sajátos archivátori szerepét sem mellőzve vált képessé az időszilánkok
és/vagy időhullámok rizomatikus rendszerének felmutatására.
A Wooster Group a 80-as években klasszikus, főként amerikai naturalista darabok
szoros olvasatával és újraértelmezésével alapozta meg saját hírnevét, melyek a darabok
nemzeti identitás felépítését célzó, kötelező normativitását vették célba.82 A kilencvenes
évekre bemutatóik hírértékűvé váltak a belföldi szakmai körökben, s ezzel párhuzamosan
vívták ki a (sokkal egyértelműbb) nemzetközi elismerést is, számos nemzetközi színházi
fesztiválon turnéztak, turnéznak a mai napig előadásaikkal. Ahogyan Ric Knowles rámutatott,
a Wooster Group észlelése és értékelése földrajzilag is erősen meghatározott, hiszen míg New
Yorkban a csapatot az Off-Off-Broadway keretében értelmezik, alapvetően olyan társulatként,
amely meglehetősen szűk, speciális és zárt értelmezői közösséggel bír; addig külföldön és
főként Európában az USA egyik legfontosabb kortárs művészeti kollektívájaként, az amerikai
színházi avantgárd fő képviselőjeként tartják számon.83

1.1 Technológiai tájkép

Philip Auslander, a Wooster szakmai recepciójának egyik kezdeti megalapozója és a csapat
munkásságának markáns értelmezője szerint a Wooster egyik legfigyelemreméltóbb
eredménye az, hogy képesek ábrázolni a politikai és történeti diskurzusok érvénytelenné
válását a mediatizáció következtében.84 Emellett pedig lehetővé teszik a néző számára, hogy
magukénak vallották, s a csapat saját alakulását ennek megfelelően az 1975-ös évre teszi. (Lásd:
http://thewoostergroup.org/twg/twg.php?history – Letöltés: 2014.08.10.)
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ahistorikus és apolitikus környezetben pozicionálni tudja magát, elsősorban annak
köszönhetően, hogy a Wooster egyfajta tájjá (landscape) változtatja ezt a mediatizált
környezetet. Ez a táj válik tehát azzá a korábban említett „térbeliesített idővé”, amely képes
lesz felmutatni az emlékezet dinamikus, hierarchia nélküli mozgását, valamint az időhöz való
viszony töredékes jellegét.
Auslander a fenti megállapításokat végül a jelenlét kereteinek megváltozására futtatja
ki, miszerint a hatvanas évek kísérleti előadásai a performer tiszta (testi) jelenlétének szociopolitikai erejére összpontosítottak, ám a nyolcvanas években kibontakozó kezdeményezések
nem a testi jelenlét politikusságából indultak ki, hanem a különféle technológiák által egyre
inkább meghatározott, mediatizált, domináns kultúrán belül maradva vizsgálták a jelenlét
különféle módjaihoz tapadó hatalmi rendszereket és észlelési kereteket. A jelenlét
dekonstrukcióját a Wooster így egyfelől a médiakultúra mozgókép-áradatának reflexióján,
másfelől bizonyos kanonikus szövegek rekontextualizálásán keresztül hajtotta végre. 85 A
Wooster színházi gyakorlatában a (dráma)szöveg így pusztán az előadás deleuze-i értelemben
vett közepeként funkcionált, ahonnan és ahová változatos irányokból indultak és érkeztek
más, történelmi és kortárs, különböző műfajú képek, hangok és szövegek, rizomatikus
viszonyrendszert alakítva ki.
Ez, a mozgóképekből, hanghatásokból, vendégszövegekből, valamint az ezekhez
kötődő észlelési és érzékelési módozatok halmazából a színtéren létrejövő hálózat lesz képes
véghezvinni az idő linearitásának dekonstrukcióját. Ezen folyamaton belül érdemes kitérni az
előadás jelen idejének és az előadáson belül létrejövő intermediális kapcsolatok által
modellált idő-koncepcióknak a kölcsönhatására. Ugyanis a Wooster bizonyos előadásaiban
éppen azt a feszültséget képes színpadra vinni, amelyik a nézők és színészek közös
téridejének határaira kérdez rá az élő videofelvételek, a testek által újrajátszott filmes
jelenetek, a hang testtől való elidegenítése és mediatizációja, valamint a televíziókon vagy
vetített képeken keresztül sugárzott filmbetétek, interjúk, dokumentarista anyagok
segítségével. Az idő kérdése így nem csupán lineáris észlelésének elvesztésén keresztül válik
fontossá, hanem a test jelenidejének változatos megjelenési lehetőségén keresztül is, ahol az
idő

észlelése

is

alapvetően

kapcsolódik

annak

mediális

meghatározottságához.

Következésképpen, az élőben sugárzott felvételekkel kapcsolatban lényegében az egyik
alapvető kérdés az, hogy a néző élőként észleli-e őket, másrészt pedig, hogy milyen
viszonyban állnak a testekkel párhuzamosan megjelenő mozgóképek az idő észlelésével.
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Érdemes röviden kitérni a Wooster kapcsán a telematika kérdéskörére is, amely Sarah
Bay-Cheng meglátása szerint olyan hasznos ernyőfogalom, amely a távolsági jelenlét és a
virtualitás fogalmain keresztül képes produktív értelmezési keretet biztosítani a művészek,
résztvevők (nézők), technikai eszközök és az új médiumok digitális tartalmának dinamikus
viszonyrendszerei számára.86 A telekommunikáció és informatika szavakból alkotott
telematika így olyan előadások számára válik közös nevezővé, amelyek olyan távolsági
kommunikációs formákra épülnek, mint például a telefon, a televízió, a videó, vagy a
számítógép.

A

telematikus

előadások

így

képesek

a

virtualitás

és

materialitás

összefüggéseinek felmutatására, például az olyan előadások esetében, mint Chris Kondek87
2004-es Dead Cat Bounce című előadása88, amely a tőzsde virtuális terét felhasználva idézett
elő nagyon is kézzel fogható, pénzügyi változásokat a nézők és színészek számára. Egyfelől
tehát a távoli testek összekötése és ennek színház-esztétikai reflexiója kerülhet a telematikára
épülő előadások középpontjába; ugyanakkor az érzékelés szétdarabolódása, illetve a közeli
testek, a közös téren osztozó nézői és színészi testek közötti törések is prezentálhatóvá
válhatnak, például a Wooster produkcióinak mediatizált tájképein keresztül.
A Wooster Group munkássága éppen azért tűnik megkerülhetetlennek az időkoncepciók intermediális prezentálásának kutatásakor, mert több évtizedes működésük alatt
számos produkcióban konzekvens módon prezentálták az érzékelés és reprezentáció
mediatizációjának kortárs következményeit. A televíziós képernyők, mikrofonok, rögzített és
élő vizuális-akusztikus anyagok és technológiák használata, amely bizonytalanná teheti a
fizikai valóság és a technikailag közvetített valóság közötti határvonalakat, a Wooster
védjegyévé vált. A Csehov Három nővérének első három felvonásából kiinduló 1991-es
Brace Up!89 például a Prozorov-házban elhangzó orosz népdalt Bob Dylan Blowin’ in the
Wind-jére cseréli; a Szoljonij százados és Natasa tévéképernyőn keresztül történő párbeszéde
alatt ötvenes és hatvanas évekből való japán kultuszfilmeket vetít; de Tuzenbach, Csebutikin
és a narrátor dialógusának résztvevői is részben testként, részben mozgóképként vesznek részt
a társalgásban.

Sarah BAY-CHENG, Telematic = Mapping Intermediality in Performance, szerk. Sarah BAY-CHENG –
Chiel KATTENBELT – Andy LAVENDER – Robin NELSON, Amsterdam University Press, 2010, 99.
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Az a Chris Kondek, aki videó-művészként a nyolcvanas évek végén éppen a Wooster Group-pal való hosszabb
távú együttműködésen keresztül kapcsolódott be végleg a kortárs színházi szcénába.
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Dead Cat Bounce, rendezte: Chris Kondek, premier: Theater Hebbel am Ufer, 2004. 04. 14.
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WOOSTER GROUP, Brace Up!, rendezte: Elizabeth LeCompte, bemutató: Performing Garage, New York,
1991. 01. 18.
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A csehovi szálon továbbhaladó 1994-es Fish Story90 folytatta a televíziós technológia
színházi újraértelmezését, például olyan vizuális illúzió formájában, amelynek köszönhetően a
tévéképernyők a színpadon lévő színészek testi kiterjesztéseként, részeként jelentek meg. A
produkció egyik jellegzetes jelenete az ekkor már több éve halálos beteg Ron Vawter
televíziós megjelenése, amely során a színész a három nővértől búcsúzó Versinyin utolsó
sorait mondja el, ám közben többször szünetet tart, hogy beállítsa a kamerát, vagy műkönnyet
cseppentsem a szemébe, sírást szimulálva. Egy közelmúltbéli produkció, a 2007-es Hamlet91
viszont nagyon is konkrét filmes előképet hoz játékba, méghozzá az 1964-es John Gielgud
által rendezett, Broadwayon bemutatott Hamlet-előadásáról szóló felvételt. A Richard Burton
főszereplésével készült színházi előadást egyfajta újdonságként élőben közvetítették
körülbelül ezer amerikai moziban, speciális „színházfilmként”92. A Wooster produkciója e
film és az ehhez kapcsolódó vizuális-textuális anyagok alapján kísérli meg újraalkotni a ’64es színházi előadást, pontról pontra utánozva a filmen látható szereplők gesztusait és
mimikáját, ezáltal mutatva rá a képzelet, a mediatizáció, a másolás és idézetek
összefüggéseire.
Az iménti pár példával azt kívántam érzékeltetni, miként is működnek a Wooster
Group mediatizált színterei, s milyen intermediális kapcsolatokat hoznak létre testek és
eszközök között, miközben sajátos módon írják tovább a változatos textuális és vizuális
alapanyagokat. Jelen fejezet további részében a House/Lights című produkció elemzésén
keresztül próbálunk rávilágítani arra, hogy miként válik alkalmassá ez a mediatizált tájkép az
idő különféle rétegeinek és észlelésének egymásra és egymásba játszására, valamint hogy
miként pozicionálódnak ebben a tájképben a színészi/emberi testek. Az elemzés célja annak
felderítése is, hogy a töredékes időszilánkok színpadra állítása vajon milyen új viszonyokra
képes rámutatni a tér és idő kortárs tapasztalatain keresztül.
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WOOSTER GROUP, Fish Story, rendezte: Elizabeth LeCompte, bemutató: Performing Garage, New York,
1993. 12. 29.
91
WOOSTER GROUP, Hamlet, rendezte: Elizabeth LeCompte, bemutató: Festival Grec, Barcelona, 2006. 06.
27.
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Az előadások élő vagy rögzített közvetítése közben külön trenddé nőtte ki magát, lásd a brit Royal National
Theatre 2009-ben induló National Theatre (NT) Live sorozatát, amely a színházteremben „alapos mérlegelés
után elhelyezett kamerák miatt biztosítani tudja a moziközönség számára, hogy mindig a »nézőtér legjobb
helyéről« nézhesse a színházi előadásokat.” Lásd: http://ntlive.nationaltheatre.org.uk/about-us (Letöltés:
2014.08.24.)
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1.2 Kate Valk esete az ördöggel: House/Lights (1997)93
A Wooster Group 1996-ban kezdte próbálni a később House/Lights94 címen futó produkcióját,
amely a fausti mítosz újraértelmezésén keresztül kívánt választ keresni arra a kérdésre, hogy a
kortárs világ örödge(i) mit ajánlhat(nak) fel az emberi lélekért cserébe. Az előadás két,
egymástól igen különböző, alapanyagot húzott össze, olvasott egymásra, játszott egybe:
egyrészt Joseph P. Mawra Olga’s House of Shame című 1964-es B-kategóriás erotikus
filmjét, amely a fetisisztának nevezett Olga-sorozat részeként egy drogokkal és prostitúcióval
üzletelő, csempészbirodalmat működtető domina történetét mutatta be. Másrészt pedig
Gertrude Stein 1938-as Dr. Faustus Lights the Lights című (eredetileg operalibrettónak
készült) írását, egy ráolvasásszerű, ritmikus, kontemplatív szöveget az elektromos fényért
megkötött fausti alkuról.95
E két anyag, a fekete-fehér, narrátori hangalámondással készült némafilm; valamint az
áradó steini szöveg egybekötése változatos tartalmi és formai rétegeken keresztül történt meg.
A fausti lélek elektronikus fényért történő áruba bocsájtása a Wooster Group produkciójában
– többek között az Olga’s House… televíziókból sugárzott jeleneteinek köszönhetően –
átalakul a high tech környezet és a női test birtoklásáért, illetve az anyagi(as) vágy tárgyaiért
való csereakcióvá. Elizabeth LeCompte rendező a színteret ezúttal is változatos mediatizált
tájjá változtatta: televízió

készülékek, videó képernyők, mikrofonok, hangszórók,

videokamerák, emberi testek egymást átható hálózatai szervezik az előadás ritmusát. A
technológiai eszközök a legkülönfélébb módokon lépnek interakcióba a színészi testekkel,
ennek eklatáns példája a főszereplő, Kate Valk mikrofon által speciálisan elektronikussá,
furcsán gyerekessé váló hangja. Valk ugyanis ezen a kísérteties hangon mondja el majdnem a
teljes Stein-szöveget96 az előadás alatt, ezáltal létrehozva és kijelölve a House/Lights
szonorikus közepét, azt a köztes tájat, amelyből vizuális (filmbejátszások megkettőzése, élő
videofelvételek), akusztikus (zenei betétek, visszhangzó mondatok) és kinesztetikus (testek
ritmikus mozgása a térben) jelrendszerek indulnak ki.
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WOOSTER GROUP, House/Lights, rendezte: Elizabeth LeCompte, bemutató: Kanonhallen, Koppenhága,
1997. október 28. Az előadás elemzése az alábbi kiadvány alapján: House/Lights, New York, Performing
Garage, 1999. március. Az ebben a hónapban játszott előadások felvételeiből összeállított DVD (rendezte: Ken
KOBLAND) segítségével.
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1997-től 2001-ig turnéztak az előadással, majd 2005-ben felújították.
95
A legenda szerint Stein azután írta a Dr. Faustus…-t, hogy a Párizsi Operában megtekintette az egyik első
olyan előadást, amely elektromos világítást használt.
96
Amit egyébként fülhallgató segítségével mondtak Kate Valk fülébe, mivel a teljes Stein-szöveg memorizálása
túl nehéznek bizonyult. (Lásd: The Wooster Group work book, szerk. Andrew QUICK, New York, Routledge,
2007, 160-161.)
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A produkció több értelmezője gender szempontú vizsgálatok során elemezte az
előadás nőábrázolását, olyan központi témákra irányítva a figyelmet, mint a vágy tárgyaként
artikulálódó nő, a nők közötti vonzalom megjelenése, az érzékszerveitől elválasztott test tere
mint az abjektált gender identifikációk helye, illetve a queer-olvasatok.97 Ez a politikaiként is
definiálható olvasat elsősorban a Mawra erotikus filmjében tükröződő nőket érő elnyomás,
szégyen és kizsákmányolás eseteit vetítette rá az előadás szereposztására, valamint a Dr.
Faustus… megsokszorozódott nőalakjaira (pl. Marguerite Ida és Helena Annabel). Az
House/Lights megkettőzte a női főszereplőkhöz kapcsolódó alakmásokat, így a már korábban
említett Kate Valk testesítette meg Dr. Faustust és a filmbeli rabszolgasorban tartott Elainet98; míg a fején szarvakat viselő Peyton Smith (s 1998-tól Suzzy Roche) magát
Mephistophelest és a filmbeli kegyetlen dominát, Olgát.
Más értelmezők99 pedig lényegében a Faust-mítosz kortárs leszármazásaként
vizsgálták a produkciót, elsősorban arra fókuszálva, hogy a modern technológia formai (az
egyes eszközök és technikai effektusok szintjén) és tartalmi (filmes nőideálok a hatvanas
években) uralma miként tükröződik a produkció működésmechanizmusában, észlelési
rendszereiben, valamint miként mutatja a kortárs világ kulturális széttöredezettségét. A
filmjeleneteket a televíziós mozgóképekkel párhuzamosan imitáló színészek; az élő,
kimerevített és előre rögzített képek kreatív egybejátszása Kate Valk több monológja alatt; a
testtől elidegenedő hangok; a film illúzióját megképző beállítások; az előadásba integrálódó
változatos műfajok (balett, opera, cirkusz, televíziós műsorok, pop- és rockzene) valójában
mind a törések és töredékek mentén létrejövő kortárs tér- és időtapasztalat reprezentánsai.
Ez utóbbi gondolat fényében a továbbiakban egy olyan értelmezési keret megnyitása a
célom, amely a House/Lights technológiai táját egy olyan intermediális és hálózatos térként
értelmezi, ami képes az időrétegek és az ezekhez kötődő időről alkotott kortárs felfogások
prezentálására, valamint ezeknek egymásra/egymásba játszására. Az idő megmutathatóságát
két irányból vizsgálom: egyrészt az élő mozgóképek, a rögzített mozgóképek, valamint a

Példának lásd: Woodrow HOOD – Cynthia GENDRICH, Peformance Review: House/Lights, Theatre Journal,
Volume 50, Number 3, October 1998, 380-382; Elisabeth MAHONY, Devil and the detail, The Guardian, 2000;
Nick SALVATO, Uncloseting Drama: Gertrude Stein and the Wooster Group, Modern Drama 50.1, 2007, 3659; Gerald SIEGMUND, Double Acts. House/Lights von The Wooster Group und die Spektralisierung der
Geschlechteridentität, Amsterdamer Beiträge zur Neueren Germanistik, Vol. 78, 2011, 341.
98
De Valk mondja a Dr. Faustus…-ban Marguerite Ida és Helena Annabel karakteréhez kötődő szövegrészeket
is.
99
Például: Ben BRANTLEY, The Wooster Group: An Ensemble Tailor-Made for an Age of Anxiety, New York
Times, 2005. február 28. - http://www.nytimes.com/2005/02/28/theater/28note.html?pagewanted=2 (Letöltés:
2014.08.14.); Johan CALLENS, From Dismemberment to Prosthetics: The Wooster Group’s House/Lights =
Homo Ortopedicus. Le corps et ses prothèses à l'époque (post)moderniste, szerk. Nathalie ROELENS – Wanda
STRAUVEN, Párizs, L’Harmattan, 2001, 393-415.
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testek rizomatikus kapcsolatrendszere szempontjából; másrészt a testek, mozgóképek és
hangok tájszerkezetét mint a táguló jelen, a térbeliesített idő színházi modelljét.

1.2.1 Faustus képei
A House/Lights televíziói által sugárzott képek az élő (jelenbeli) és előre felvett (múltbeli) két
szélsőértéke között oszcillálnak, így okozva zavart, meglepetést a nézői észlelés rendjében.
Mindez pedig a színpadon lévő testek mozgásával kiegészülve végső soron azt a kérdést veti
fel, hogy a képek és testek közötti időbeli szinkronicitás és disszonancia miként szervezi az
előadás dinamikáját.
A Kate Valk szövegmondása által megképződő szonorikus táj egyfelől megidézi a
Gertrude Stein által tájkép darabként (landscape play) aposztrofált szöveg-modellt, amely a
dramatikus alakok pszichológiai motivációját, a narrációt, dialógust, leírást és linearitást
elvetve, a szavak és mondatok térbeli szétterítésében lelte meg saját írástechnikáját. Másfelől,
ez a viszonyrendszer és írástechnika nagyon emlékeztet a Deleuze-Guattari-féle rizóma
fogalmára is. Amint Stein a Lectures in America című művében megfogalmazta:
„a tájképnek megvan a maga formája (…) nem mozog, de mindig kapcsolatban áll
valamivel, a fák a hegyekkel, a hegyek a mezőkkel, a fák egymással, bármelyik részük
az égbolttal, és minden részlet bármely más részlettel (…) És egy ilyen
viszonyrendszert felhasználva szerettem volna darabot írni, és írtam is, jó sokat.”100
A részek egymáshoz kapcsolhatósága, a különféle térbeli viszonyrendszerek észlelése és
ennek az észlelésmódnak az írásban való kamatoztatása jelentette Stein számára a tájkép
darabok alapját. Ebben az értelemben a tájkép a természet észlelésének egyik módját jelenti, s
így magát a kompozíciót is. Ez az észlelési és kompozíciós mód lesz az, amely teljes
egészében áthatja a Wooster produkcióját is.
Az egyik jelenet során a televíziókban filmrészletek láthatóak az Olga’s House of
Shame című filmből: a bordélyház tulajdonos Olga és az alkalmazásában álló férfi, Nick
üldözik a szökéssel próbálkozó Elaine-t. Ezzel párhuzamosan a Wooster színészei is imitálják
az üldözést, súlyozva a filmbeli színészek színpadon (is) eltúlzottnak ható gesztusait, ezáltal
teremtve meg a testek és képek szinkronicitását. A testek és filmképek közös mozgása során
létrejövő látvány új kontextusba helyezi a technológiához és a filmhez mint műfajhoz való
viszonyt: hiszen a színészi testek a szó legszorosabb értelmében imitálják, utánozzák a
100

Gertrude STEIN, Lectures in America, Beacon Press, 1935, 125.
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hatvanas évekbeli filmben látott mozdulatokat, gesztusokat, öltözéket, mimikát, vagyis a
filmbeli karakterek viselkedési konvencióit, s így vezetik vissza újra a kortárs téridőbe. E
szinkron jelenetek alatt a film ideje, amely egyszerre kötődik a hatvanas évekhez és a vetítés
mindenkori jelenéhez ekképp telítődik újabb időritmussal, a színészek (Kate Valk, Suzzy
Roche és Roy Faudree) mozgásának ritmusával, rámutatva a filmes konvenciók túlzásaira, a
kameraállások hatásvadász perspektívájára.101
Ám a mozgóképek és testek nem pusztán szinkronicitásukban mutatkoznak meg az
előadás során, hiszen a televízió képernyője több esetben a színészi test protéziseként szolgál.
Egy másik jelenetben a televízió mögött helyet foglaló Kate Valk arcát éppen kitakarja egy
kamera, a tévén azonban élő felvétel közvetíti az arc elektronikus képmását, fekete-fehér
közeliben, miközben Valk a Doctor Fautus…-ból a kígyó által megmart MIHA102
szövegrészeit mondja. A monológ közben Valk elhúzza a szája előtt a kezét, s ennek
eredményeképpen az addig fekete-fehér tévéképen vörössé válik a szája, mintha hirtelen
kirúzsozta volna, s így a vörös száj egyben a kígyóharapást is megidézi. (Lásd: MELLÉKLET /
1. kép: Kate Valk a House/Lights című előadásban) Az élő mozgókép tehát e hatáseffektus
révén markánsan elkülönböződik a testtől, s rajta virtuális változások mennek végbe; egy
olyan időréteget hozva létre, amely ugyan kapcsolódik a fizikai testhez, az archoz,
amennyiben élőben közvetíti azt, mégis egy új, másik dimenzióra nyit ablakot. A mozgóképen
hirtelen vörössé váló ajkak az időpillanatok összerántásaként is olvashatóak, egy olyan
észlelési mechanizmus megnyilvánulásaként, amely az időt nem linearitásként, a történéseket
nem folyamatukban, hanem ugrások során, töredékekben prezentálja, s nem próbál meg okokozatiságot (mely az észlelésnek csupán egyik módja) feltételezni. A tévé arca válik tehát a
technológiai eszközök által kitakart test kiegészítőjévé, amelyek így együtt képesek lesznek a
többfelé ágazó, akár valósnak és imagináriusnak is nevezhető idővonalak prezentálására.
Másik példája a test protézisévé váló technológiai eszköznek az Olgát megtestesítő
Suzzy Roche jelenete, amelyben a televízió ezúttal egyfajta nagyítólencseként szolgál: Rochet szinte teljes egészében kitakarja a tévékészülék, amely élőben veszi a színésznőt, ráközelítve
annak lábaira, illetve combjait félig takaró szoknyájára. Így a televízió mintegy felnagyítva
Az ehhez hasonló, a testek és filmképek szinkronicitására épülő jelenetek többször ismétlődnek az előadás
során, mint Elaine bordélybeli táncolása, vagy Nick és Elaine szerelmes jelenete.
102
A MIHA név a darabban szereplő Marguerite Ida és Helena Annabel női nevek kezdőbetűinek
összerántásából keletkezett, amely egyfelől utal e nőalak identitásának/sorsának megtöbbszöröződésére, s ez a
szövegben sokszor explicit módon is megjelenik. Másfelől a Marguerite Ida–Helena Annabel kettős név a Faustmítosz különböző – nem kizárólag dramatikus – feldolgozásaiból ered, például Christopher Marlowe (1604);
Karl von Holtei (1829); Ida Hahn-Hahn (1841); George Sand (1869); Stephen Vincent Benet (1937) műveiből.
(Lásd: Sarah BAY-CHENG, Mama Dada: Gertrude Stein's Avant-Garde Theatre, New York, Routledge, 2004,
180-181.)
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mutatja a combokat, s a nézőtérről bizonyos szemszögből a tévé transzparens
nagyítólencsének látszik, sőt, tulajdonképpen magának a test részének. (Lásd: MELLÉKLET / 2.
kép: Suzzy Roche és Kate Valk a House/Lights című előadásban) Katherine N. Hayles írja
1999-es How We Became Posthuman című könyvében, hogy a poszthumán nézőpont magát
az emberi testet is egyfajta eredeti protézisként kezeli, így a test további kiegészülései vagy
egyes részeinek cseréi is a már születés előtt kezdődő protézis-folyamat kontinuitásaként
értelmezhetőek, miközben a határok elmosódni látszanak a testi létezés és a kibernetikustechnológiai mechanizmusok között.103
A televízió mint az ember protézise, kiegészítője így Roche testének manipulált
látványa miatt egyrészt fizikai síkon válik olvashatóvá, valami olyasmiként amely képes
közelibb és pontosabb (persze, mint a fentebbi Kate Valk-példa mutatja, a testtől speciális
effektusoknak köszönhetően markánsan elkülönböződő) képet adni róla; másrészt pedig a
kortárs világot alakító észleléshálózat megnyilvánulásaként. Így a televíziós készülék, s
egyáltalán az elektronika – hiszen ne feledjük, a színházi tájkép „közepén” lévő Stein-szöveg
szerint Faustus az elektromos fény miatt adja el a lelkét – a világ észlelését, érzékelését és
működését, ezáltal az emberi rutint és álmokat alakító tényezőként jelenik meg. Itt érdemes
kitérni a Wooster által adott olvasat etikai rétegére is, amennyiben már az alapanyagok
kiválasztásának pillanatában leszámol a technológiai fejlődés világjobbító illúziójával: az
ördög által szállított villanyfény összjátéka a szadista erotikus filmmel, amelyben többek
között villamosszékben kínoznak nőket; s mindez kiegészülve Valk és Roche (s esetenként a
többi színész) hangjának torzult formáival rámutat a technikai eszközökhöz tapadó
kísértetiesség és kegyetlenség minőségeire.
De a jelen és múlt rétegeinek kreatív egymásba és egymásra játszása történik a
House/Lights azon jelenetei során is, amikor az élő videofelvétel egy előre rögzített háttérre
montírozva jelenik meg a tévéképernyőkön. Ilyenkor a színészek élőben felvett közelképe
mögé például egy filmrészlet, vagy egyéb mozgó háttér kerül, a bluebox technikához
hasonlóan. Jó példa erre a harmadik felvonás vízibalett-jelenete, amely során Kate Valk
úszást imitál, arcát közben veszi az egyik kamera. Az arc fekete-fehér képmását élőben
közvetíti az egyik tévékészülék, miközben a szépiaszínű háttér egy tó vizét mutatja, s közben
a látvány olyan, mintha Valk éppen belemerülne a vízbe. Sőt, a speciális számítógépes
effektusoknak hála – az ezeket laptop segítségével irányító technikus végig a színpadon van,
együtt a színészekkel, tehát látható része az előadásnak – a televízióban Valk feje körül
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fodrozódni kezd a víz; később pedig kalimpáló lábait veszi a kamera, így a háttérnek hála
olyan, mintha lubickolna a tóban. Az ehhez hasonló jelenetek tehát speciális – ha tetszik:
rizomatikus – kapcsolatot létesítenek a színészek teste, az élő tévéfelvételek, valamint a
háttérként és környezetként funkcionáló filmjelenetek között. Hiszen a test és a filmes háttér a
televízió virtuális terében montírozódik egymásra, s így a test élő, jelenbeli képe részévé válik
a régen rögzített filmkockáknak, s így a hatvanas évekbeli film virtuális világának. A jelen és
múlt közti határ tehát elmosódik, amikor a mozgóképpé váló arc beleolvad, elmerül a filmbéli
tóban.
Ám az élő felvétel sokszor önmagát is kicselezi, s egyszerre képes az idő
töredékességét és folyamatosságát megmutatni, jól példázza ezt a kígyómarás megtörténtének
lehetségességéről értekező Country Woman és a kettős identitású MIHA (Margaret Ida és
Helena Annabell)104 jelenete. Ugyanis a mindkét (mindhárom?) szereplőt megtestesítő Kate
Valk a technikai hatáseffektusok révén önmaga múltbéli képével léphet párbeszédbe: a
színésznő arca megkettőződik a televízióban, amikor az élő felvétel egyik pontján kimerevítik
a mozgóképet, míg közben az élő felvétel is tovább forog. Így Valk tulajdonképpen saját
múltbeli énjével beszélget, megkettőződő arcképei a többszöröződő nőalakok reprezentánsai,
melyek közül az egyik mindig kimerevített, fagyott állapotban van, míg a másik a test élő
mozgóképeként folytatja a dialógust, kérdéseket, felszólításokat intézve a kimerevített
múltbéli alakmáshoz. A televízió tehát lehetővé teszi ugyanazon test megkettőzését, egyfajta
színészi protézist hozva létre, amely saját jogon válhat önálló szereplőjévé egy dialógusnak,
így nyitva utat egy akár poszthumánnak is nevezhető színház felé.

1.2.2 Ördögi tájak

A fenti példák rámutatnak arra, hogy test és technológia kapcsolata milyen rizomatikus
viszonyrendszerek felé nyithat utat, hogy a fizikai test és erről a testről technológia
segítségével közvetített élő mozgóképek miképpen cselezhetik ki a jelen időt, s foglalhatják
magukba a múlt kimerevített vagy éppen futó pillanatait. A színteret uraló, különféle
technikai eszközök (a sokat emlegetett televíziókészülékeken túl ilyenek a videokamerák, a
mikrofonok, a hangszórók, a hangpult, stb.) és a színészi testek előadásbeli összefonódásai
ugyanakkor azt a kérdést is felvetik, hogy miként ragadható meg a színészek szerepe,

„MIHA: Have I have I have I been bitten? / COUNTRY WOMAN: Have you been bitten. Why yes it can
happen. / MIHA: Then I have been bitten. / COUNTRY WOMAN: Why not if you have been.” (Gertrude
STEIN, Doctor Faustus Lights the Light, Alexandria, Alexander Street Press, 2005.)
104
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funkciója a Wooster Group (színházi) előadásaiban. Hiszen a korábban említett, s röviden
bemutatott produkciókkal egyetemben a House/Lights című előadás is alátámasztja, hogy a
nyugati színházban hagyományosként értett, s a 17-18. századi polgári színház gyakorlata
által formált, elsősorban a dramatikus karakterek érzelmeinek, motivációinak és
viszonyrendszerének középpontba helyezésén keresztül megmutatkozó színészi funkció éppen
e változatos technológiai környezet által alakul át, és kap eltérő hangsúlyokat.
A színész (sőt, maga az ember) többé nem egyeduralkodó a Wooster-féle színtéren: az
ábrázolás-(re)prezentáció ágense nem kizárólag az emberi test, vagy a hozzá kötődő fizikai
gesztusok és mentális struktúrák egymásra és egymásba épülő rétegei lesznek, hanem a
technológiai eszközök elburjánzása, valamint az Auslander kifejezésével élve „media flow”
által uralt környezettel való szembenézés és reflexió kerül a világ ábrázolásának fókuszába.
Ennek eredményeképpen a világ színházi modellálása többé nem az ember alakjának
(testének, érzelmeinek, cselekedeteinek) középpontba helyezésével történik, hanem az ember
és technológiai környezete viszonyrendszerének feltérképezésével. A House/Lights esetében a
hagyományos karakterábrázolással való radikális szakítást, illetve ennek tudatosítását segíti a
Stein-szöveg struktúrája és saját dramatikus alakjaihoz való viszonya is.
A Doctor Faustus… többes identitású (Margaret Ida és Helena Annabell) vagy épp
megtöbbszöröződő (Faustus, a fiú és a kutya105) szereplőinek viszonyrendszerét elsősorban a
textuális ritmus alapozza meg, semmint a dialógusok során kirajzolódó érzelmi/racionális
alapú döntéssorozatok. Ez a kontemplatív és repetitív szövegfolyam ugyanakkor éppen arra a
tapasztalatra mutat rá, amely többek között a technológiai változásoknak köszönhető archív
rétegek jelenbe ékelődésének temporális bizonytalanságából fakad. Faustus kezdő mondatai106
a lineárisnak és kauzálisnak tekintett idő-koncepció megbízhatatlanságát tematizálják az
időtapasztalat nyelvi jeleinek keveredésén keresztül: „you wanted my soul”; „how do you
know I have a soul”; „how do I know I have a soul to sell”; „I have made it but have I a soul
to pay for”. Az iménti példában a lélek-eladás időbeliségének eldönthetetlensége nyit utat
meglátásom szerint a táguló jelen koncepciójának, ahol a múlt és jelen nyelvi jelei egyszerre,
ha tetszik, egymásnak ellentmondva építhetik fel a ritmikus tájkép-textust.
Lásd Faustus mondatait: „Man and dog dog and man each one can tell it all like a ball with a caress
notenderness, man and dog just the same each one can take the blame each one can well as well tell it all as they
can, man and dog, well well man and dog what isthe difference between a man and a dog when I say none do I
go away does hego away go away to stay no nobody goes away... if a boy is to grow to be a man am I a boy am I
a dog is a dog a boy is a boy a dog and what am I Icannot cry what am I oh what am I.” (STEIN, Uo.)
106
„And you wanted my soul what the hell did you want my soul for, how do you know I have a soul, who says
so nobody says so but you the devil and everybody knows the devil is all lies, so how do you know how do I
know that I have a soul to sell how do you know. (…) I sold my soul to make [electric light]. I have made it but
have I a soul to pay for it.” (Ua.)
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S a tájképnél maradva érdemes itt visszakanyarodni a Wooster Group előadásához,
amelyben a Doctor Faustus… szövegrészleteinek ritmikusságát és repetitív voltát különféle
technikai effektusokkal teszik még inkább hangsúlyossá, a testtől különváló hangon, vagy a
szöveg narratív és performatív rétegeinek egymásra játszásán keresztül, például a Kate Valk
mondataira („And Doctor Faustus said thank you”) több ízben felelő elektronikus férfi hang
(„Thank you”) esetében. Ezen túl a szerepkettőzések és a szerepek közötti gyakori váltogatás
eredményeként a színészek sem tűnnek fel egyetlen dramatikus alak jeleként, hanem éppen az
egyetlen test által, jellegzetes mozdulatok vagy hangszín segítségével megjeleníthető
szerepkörök sokasága között oszcillál a nézői észlelés.
Valk például különféle jelenetek és karakterek között mozog: pár percig lélekszakadva
rohan gyakorlatilag egyhelyben, pontról pontra imitálva az Elaine nevű szereplő
párhuzamosan látható filmbeli mozgását és gesztusait, aztán hirtelen egy forgószékre ülve, a
közönséget/videokamerát fixírozva kezdi mondani a mikrofonba Faustus sorait, máskor pedig
önmagát figyeli a számtalan televízió egyikében, saját tévés alakjára reflektáló színészként.
Amint arra Jennifer Parker-Starbuck rámutatott, a Wooster-előadásokban felbukkanó „videó
képernyők gyakran elválasztják az élő színészt mediatizált énjétől, vagy úgy, hogy váltakozó
személyiségeket

hoznak

létre,

ami

hátulról

kérdőjelezi

meg

az

esszencialista

személyiségformálást; vagy úgy, hogy a színjátszást a többféle szöveg és a szövegbeli számos
karakter szó szerinti reprezentációjává avatják.”107
Ezen felül a színész gesztusai, Valk egész teste egyszerre célozza a filmes klisék
tükrözését és kigúnyolását, rámutatva annak emelkedett – s a kortárs világ filmes konvenciói
felől nézve idegen és mulattató – stílusára, ebben segíti őt az élő felvételek fekete-fehér,
moziszerű színezése, a furcsa kamera szögek és a sokszor eltúlzott, teátrális játékmód. 108 Valk
színészként tehát nem egyetlen dramatikus karakter érzelmi motivációrendszerét jeleníti meg,
hanem a virtuóz szerepváltásokon keresztül – s a vasállványzatról lelógó elektromos izzók,
tévéképernyők, mikrofonok és kamerák miatt ideértve a technológiai környezetbe
kényszerített ember szerepét is – éppen az ember koherens észlelésének és ábrázolásának
tagadásában leli meg színészi funkcióját.
Ric Knowles meglátása szerint az idő, a művészet és a természet kontemplatív
vizsgálata miatt a Wooster Group több produkciója is a pásztorjáték felismerhető jegyeit
107
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Ahogyan Kate Valk emlékezett vissza a kapcsolódó próbafolyamatra: „Megnézettük a színészekkel tévén az
Olga-filmet, akiknek eztán pontosan utánozniuk kellett azokat a gesztusokat, amit a tévében láttak, így fordítva
le a kamera logikáját – közelkép, közepes vágás, hosszú vágás – a színházi térre. Nagyon cikornyás fizikai szótár
jött így létre.” (Bevya ROSTEN, The gesture of illogic, American Theatre, Vol. 15 Issue 2, 1998, 16.)
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hordozza, valamint egyfajta idealizált múlt látens jelenléte miatti nosztalgia jellemzi az
előadásokat.109 Részben ezt a nosztalgiát testesíti meg a House/Lights esetében Gertrude Stein
mint az avantgárd klasszikus alakja, míg más produkciókban olyan drámaírók, mint Racine,
O’Neill, Shakespeare, Csehov. De ide érthető a technológiai fejlődés mítosza is, amelyet
aztán a Wooster sötét iróniája bont le, többek között a technológia felhasználásának olyan
példáival, mint a filmben kínzóeszközként megjelenő villamosszék, amely a Stein-szövegben
Mephistopheles és Doctor Faustus között kötött alku etikai vonzatát is megkérdőjelezi.
A nosztalgia mint egy sosem-volt, egészben szemlélhető múlt iránti vágyódás
ugyanakkor ellentétbe kerül az idő kortárs tapasztalatával, amely szerint, többek között a
mediatizált környezet és a technológiai médiumok lehetőségeinek köszönhetően, múlt és jelen
észlelése közti határok, ha nem is szűnnek meg, de elmosódnak. Hiszen a múlthoz tartozó
dokumentumokat is felülírhatja, újrateremtheti, módosíthatja a jelen technológiája, mint a
Mawra-filmbe montírozott Wooster színészek esetében. Tehát az idő elválaszthatónak vélt
rétegei között lévő többirányú hatás mutat rá végső soron arra a folyamatra, amely során a
végtelenné táguló jelen minden tapasztalatot magába szív, konzervál és egyben módosít,
ahogyan Kate Valk élő testi és mediatizált jelenléte olvasztotta magába a múlt előre rögzített
audiovizuális jeleit, s e jelek emlékét.
1.3 „I knew that there could be light”
Az idő linearitását és kauzalitását az előadás tehát részben a hang- és képrögzítő technológia
valamint a színészi testek reflektált összjátékai során függeszti fel, részben pedig a Doctor
Faustus Lights the Lights című textus logikájának követésével. A nyelvi időjelek konstans
keveredése, a karakterábrázolás eltávolodása az érzelmi/racionális motivációk prezentálásától,
a test protézisévé váló technológiai eszközök, az ember új szerepének feltérképezése a
mediatizált környezetben mind olyan tényezők, melyek mentén a Wooster Group produkciója
képes reflektálni a Gumbrecht által táguló jelenként elnevezett időtapasztalatra, az idő
határvonalainak elmosódott voltára, az időrétegek egymásra és egymásba épülésére.
Amint arra már fentebb rámutattam, a House/Lights színterét a legváltozatosabb
eszközök népesítik be, amelyek a jelenetek során alapvetően határozzák meg a világ
érzékelésének töredékes voltát, amely során a technológia alapzaja keretezi az élő emberi
testeket. Így a tájkép kifejezés nem pusztán metaforaként válik fontossá az előadás
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elemzésekor, hanem a táj (a világ) észlelésének speciális, de nagyon is konkrét válfajaként,
amely képes felmutatni azt az időréteget, amely magába olvaszt minden, adott történéshez
köthető múltbeli, jelenbeli, sőt jövőbeli pillanatot is. Az idő szétterítésének színházi
prezentálása így nem véletlenül az ember központi helyének megszüntetésén keresztül megy
végbe, ahol a technológiai eszközök is önálló szereplővé, önálló középponttá válnak. Ez a
rétegződő, térbelivé váló időtapasztalat pedig a mozgóképpé váló testek speciális
temporalitásában képes reflektálódni; s éppen ezáltal képes újra érzékennyé, ha tetszik,
gyanakvóvá tenni a nézői észlelést és érzékelést.

2. A rétegzett idő. Médiumok és emlékezetek a Mozgó Ház Társulás előadásaiban
„Ha a szöveg színházi státuszának változására nem ábrát, hanem megfelelő kifejezést
akarunk találni, különösen alkalmasnak mutatkozik a textuális tájkép (Textlandschaft).
Ez a kifejezés (…) azt sem hagyja figyelmen kívül, hogy a szöveggel való újfajta
munka gazdag sokszínűsége szoros kapcsolatban áll a vizualitás dimenziójával.
Hasznosnak tűnik a színpadot olyan tájképként elképzelni, amelyet (…) a vizuális
dramaturgia működtet. (…) A vizuális dramaturgia nem szöveg nélküli, nem kizárólag
vizuálisan meghatározott gyakorlatot jelöl, hanem egy opsziszt, amely nem
hierarchikus, és a szöveghez térbeli, architektonikus minőségében kapcsolódik, s
amelyet más kontextusban posztdramatikusnak minősítenék.”110
A fenti, Lehmanntól vett idézet, miközben részben visszautal az előző fejezetben tárgyalt
technológiai tájképek Wooster-féle rendszerére, rávilágít a Mozgó Ház Társulás intermediális
gyakorlatának vizsgálati fókuszára. Ugyanis a vizuális dramaturgia működése egyrészt felfedi
azt a szöveghez való asszociatív, rétegzett, térbeliségen alapuló viszonyt, aminek
következtében a Mozgó Ház-előadás ugyan a „szövegből indul ki, de nem szöveget állít
színpadra, és nem is tér vissza magához a szöveghez”111. Ám jelen elemzés szempontjából
még fontosabb lesz az a mód, ahogyan a különféle vizuális médiumok integrációján keresztül
a térbelivé váló idő és emlékezés színház-esztétikai tapasztalat tárgyává válik a Mozgó Ház
előadásaiban.
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A Mozgó Ház Társulás (1994-2002) közel egy évtizedes működése alatt jelentős
nemzetközi sikereket, elismeréseket gyűjtött be.112 A magyar kritikai recepció túlnyomó része
mégis negatívan ítélte meg őket, és többen érthetetlennek, sőt egyenesen amatőrnek
bélyegezték őket113. Ez a disszonancia véleményem szerint onnan ered, hogy a (magyar)
kritikusok többsége egy szöveg- és színész-központú dramatikus perspektíván belül próbálta
meg értelmezni és értékelni a Mozgó Ház produkcióit, így implicit vagy explicit módon a
dialógusokból felépülő koherens és egyenes vonalú narratíva hiányát kérték számon rajtuk.
Ennek eredményeképpen nem vették észre, hogy az előadásokra jellemző rizomatikus
struktúra és széles intertextuális háló miképpen reflektált az egységes világba (úgyis, mint
egységes, átlátható tér és előrehaladó idő) és történet-központú diskurzusba vetett hit
elvesztésére. Részben a negatív kritikai visszhangoknak köszönhetően a magyar
színháztörténeti kánon peremére szorított Mozgó Ház Társulás ugyanakkor a kilencvenes
évektől kezdődően egyedülálló módon volt képes reagálni a kortárs világ technológiai
médiumokhoz fűződő észlelési- és érzékelésbeli változásaira. A fejezetben így célunk a
Mozgó Ház előadásai számára egy olyan, az intermedialitás jelenségén alapuló értelmezési
keret megnyitása, amely képes e sajátos színházi formanyelv produktív vizsgálatára.
A Hudi László rendezői munkássága által összefogott társulat előadásai alapvetően jól
ismert dramatikus művekre, történetekre (Shakespeare, Csehov, Beckett, Molière, Madách
munkáira)

alapozva

hoztak

létre

az
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eltérő,

de

abból

kiinduló

nézőponthálózatot. A kollektíva által közösen újragondolt és újraírt alaptörténetek így
egyfajta forgatókönyvként működtek, egy ismerős cselekménysor emlékeként, amelyik képes
egybegyűjteni a visszatérő szituációkat, s „újra láthatóvá tenni azt, ami mindig is ott volt: a
szellemeket, a képeket, a sztereotípiákat”114. Mindeközben látens célként ott húzódik az
újraírás koncepciója mögött a jól ismert történetekhez, drámákhoz való színházi,
hatástörténeti viszony megújítása, vagy legalábbis felfrissítése. Ennek fontos eszköze az a
Miként azt Imre Zoltán is megjegyzi, „(…) a Mozgó Ház előadásai a legnagyobb nemzetközi színházi
fesztiválokon (Amszterdam, Berlin, Belgrád, London, Nancy, Avignon, Caracas) rendre sikert arattak”, ahol „az
elismerés egyrészt a következő díjakra vonatkozik: Európai Fesztiválok díja, Szarajevói Nemzetközi Fesztivál
legjobb előadás díja, San Antonio Fesztivál legjobb rendezés, díszlet, előadás díja; másrészt pedig arra, hogy
előadásaikat műsorára tűzte az ARTE, a 3sat, illetve dokumentumfilmet forgatott munkáikról a Deutsche Welle
Television.” (IMRE, Uo., 471. és 482.)
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rizóma szerkezetéhez hasonlatos idézéstechnika, amely során, Imre Zoltán pontos meglátása
szerint, „az előző kontextusok felidéződnek, mialatt új kontextusok dekonstruálják és újraírják
őket. Ezzel egy időben az átiratok nyitottak maradnak, felfedve azokat a határokat és erőket,
amelyeken keresztül megszervezték őket”115. Látni tehát, hogy ez a dinamikus idézethálózat
sohasem hierarchikus, a szöveget, alaptörténetet sem bázisként, hanem egyfajta középső
tájként kezeli, ahonnan az idézetvonalak kiindulhatnak, vagy amely felé tarthatnak.
Emellett fontos vonása a Mozgó Ház előadásainak, hogy képesek karakteresen
prezentálni a színház intermediális minőségét, méghozzá a mediatizált és fizikai-testi
jelenlétek, s az ezekhez kötődő idő-koncepciók reflektált játékain keresztül. Ennek során
pedig többek között olyan kérdések merülnek fel, mint, hogy a technológia és érzékek
mediális szétdarabolódása miként keretezheti a szimultán testi és technológiai időket;
valamint, hogy a kollektív tapasztalatok összefüggő prezentálása helyett miféle fogalmiérzéki metszeteket kínál a nézők számára. A Mozgó Ház tájképei így egyfelől az észlelés
töredékességét, másfelől a különféle érzékelési módok szétdarabolódását, majd szokatlan
hálózattá történő alakítását állították színpadra.
S így hatástörténeti előzményként mindenképp megemlítendő egyfelől a magyar
alkotók köréből a Jeles András-féle Monteverdi Birkózókör, valamint Nagy József rendezőikoreográfusi munkássága; másfelől a fent bővebben elemzett Wooster Group esztétikája is,
részben a (kanonikus) drámai alapanyagok dekonstrukciója, részben pedig a technológia és
ember megváltozott viszonyára való konstans játéknyelvi reflexió miatt. Ugyanakkor, a
Mozgó Ház mediatizált előadásainak fókusza sok esetben inkább a technológiai környezetben
elveszett, vagy inkább újrapozicionált emberi szubjektumot, illetve e szubjektumhoz kötődő
emlékezés mozgását követi, egy olyan dinamikus, jelentről jelenetre újrarajzolódó
emlékezését, amelynek köszönhetően egyetlen történet vagy forma sem érhet nyugvópontra.
Ráadásul, ez az emlékezet mindig magában foglalja a színházi szituáció szintjét is,
amennyiben a kanonikus szövegekhez mint a magyar színházi hagyomány részeihez való
viszonyt is képes (újra)tematizálni, a textuális tájképek játékosságán keresztül.
A 2000-ben bemutatott Tragédia-jegyzetek116 például a televízió és film médiumának
(technológiája, konvenciói, hatáseffektusai) fényében gondolja újra a Madách-műben színekre
bontott nyugati történelmet. A nyitójelenetben a nézőtérrel szembeni hosszú asztal mögött
ülő, egyen-szürkében lévő nyolc színész sajátos tömegjelenetként prezentálja az ember
bűnbeesését, amint egyszerre kezdenek el almákat falni, majd sajátos műtárgyként elemzik a
115
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megmaradt csutkákat, a kapitalista versenyszellemnek behódoló, végül azt elméletekkel
alátámasztani kívánó kortárs emberi bűnbeesés sajátos olvasataként. (Lásd: MELLÉKLET / 3.
kép: Mozgó Ház Társulás: Tragédia-jegyzetek) Ezután a színtér hátsó részén lévő televíziók,
illetve vetített mozgóképek közvetítik a Föld különféle természeti-geofizikai jelenségeit,
miközben az előtérben megjelenik a Lucifert megtestesítő színésznő (Gévai Réka) élőképe,
amint konferansziéként megindítja az ember utazását, amely a modern technológia
segítségével immár nem csupán álomként, hanem nagyon is kézzelfoghatóan ível át időkön és
tereken.
Az előadást áthatják a televíziós műsorokból ismert kamera-beállítások, retorikai
fordulatok és narratívák, miközben az élő felvételek során párhuzamosan látni a színészi
testeket, s azok szűkített perspektíváját, miközben sokszor a háttérben, vagy egyik-másik
televízióban az egyes színek tematikájához passzoló történelmi filmek jelenetei futnak. Az
egyiptomi szín rabszolgájának közelképes vallomása a homok utálatáról; a sportközvetítések
fordulatait117 idéző tudósítás a perzsa és görög csapatok harcáról; a hírolvasásra hasonlító
jelenet-felsorolások; Heléne, amint arcát élő felvételen zsákba varrják; a francia forradalom
makett guillotine-ja mint történelmi háttér; a futurisztikus angyalok kórusa; a falansz színben
felbukkanó emberutáni lény elektronikus hangja; vagy a színen és mozgóképen párhuzamosan
megjelenő gravitáció nélküli állapot; a folyamatosan egymásra vetülő test-képek mind a
médiumok által uralt világ sajátos rendszerelemeiként jelennek meg a színen. Az „ember
tragédiája” így a technológiai környezet által (is) megváltoztatott kortárs ember
észleléspolitikáján keresztül válik színházi valósággá, miközben ablakot nyit egy olyan,
beszédtöredékekből, képáradatból, vizuális és textuális idézethálózatokból felépülő térre,
amelyben az érzékelés koherenciájára alapozott tapasztalat felfüggesztődik.
Az alábbiakban a Mozgó Ház Társulás 1998-as Cseresznyéskert című előadásának
elemzésére térek rá, amely a jól ismert drámai narratíva, dialógusok és karakterek
dekonstruálásán keresztül különleges idő-konstrukcióként állítja Csehov darabját színpadra, a
szimultán, folyamatos, hálózatos és multiperspektivikus jelenre épül a különféle mediális
formák (fotó, mozgókép, emberi testek) összjátékának köszönhetően. Így pedig az előadás
végső soron arra kérdez rá, hogy a képalkotási technológiák miképpen alkotnak változatos
percepciós szinteket, rétegeket.118
Lásd: „a domboldalon Miltiádész tör előre”, vagy „társai alig bírják tartani ezt a feszített tempót”.
A Cseresznyéskert történetének több irányba nyíló továbbírása és továbbjátszása miatt az előadás az
intertextualitás kategóriája – úgy is, mint a kanonikus Csehov-értelmezéshez és Csehov-játszáshoz való viszony
– felől is produktív elemzés tárgyává válhat, ám jelen tanulmánynak nem célja ennek vizsgálata. (A problémához
lásd még: IMRE, Uo., 207-229.)
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2.1 Háromszintű horizont: Cseresznyéskert (1998)
A Mozgó Ház Társulás előadását az alternatív emlékezetek dinamikus, egymást átható játékai
szervezik. A színpadi történéseket egyrészt a színpad felett kivetített, réginek tűnő feketefehér fényképek, másrészt a színpad előtt lévő három televíziókészüléken folyamatosan futó
dokumentumfilm képei, a színpadon megjelenő szereplők önvallomásai helyezik változó
kontextusokba.119 (Lásd: MELLÉKLET / 4. kép: Mozgó Ház Társulás: Cseresznyéskert) Az
előadás így a csehovi történet demitizálásával három idősík mozaikképein keresztül mutatja
fel sajátos Cseresznyéskert-értelmezését, amely a kollektív tapasztalatok összefüggő
prezentálása helyett a mediatizált és jelenvaló testek, és e testekhez tapadó személyes
emlékezetek szimultán érzékeltetésében, és ezen érzékelés asszociatív és vad játékaiban
találja meg a személyközi érintéspontokat nézők és színészek között.
A tekintet elmerül a horizontálisan három szintre osztott színtér eltérő mediális
kereteiben és ábrázolási hagyományaiban: feloldódik a fotók, televíziós képek és valós testek
egymásnak ellentmondó, örvénylő elbeszéléseiben. A színpad hátulján kifeszített vászonra
század eleji fotókat vetítenek: olyan nyomok ezek, melyek – főként a színpadi testek fényében
– egy idealizáltnak tűnő múlt, egy régmúlt idő zárt, kimerevített, egyedüliként fennmaradó
pillanataira emlékeztetnek. Ugyanakkor, a gyász érzete és a halandóság tudata kíséri őket,
ahogyan Susan Sontag is rámutatott: „Minden fénykép egy-egy memento mori. (…) Minden
fénykép – éppen mert kihasítja és megdermeszti a pillanatot – az idő mindent felemésztő
kérlelhetetlenségéről tanúskodik.”120
A jellemzően fekete-fehér fényképek a színpadon zajló jelenetekhez több szinten is
kapcsolódnak: a próbafolyamat alatti színészi improvizációk ezen – az alkotók által gyűjtött –
fotók alapján indultak el, a szerepekre pedig visszahatottak a színészek által gyűjtött képekhez
fűződő asszociációk. Az előadás egy-egy jelenete így sokszor a háttérben kivetített fotó
állóképéből indul, vagy azzal zárul, mint Ánya hintáztatása, Ánya és Dunyasa libikókajelenete, valamint Varja bőröndökkel való ingadozó mozgása. De a jelenetek más, kevésbé
konkrét módon is kapcsolódnak a háttérfényképekhez, mint a fekete cilinderes férfi képe előtt
himbálózó Lopahin, a kislány és babája fotója előtt játékbabákat szétszedő Piscsik és Varja,
vagy a táncoló pár képe előtt bőröndből kikelő négy táncoló nő. Az asszociációk játékát így

A televíziós dokumentumfilmek az egész előadás alatt folyamatosan futnak, bár néhány jelenet alatt a hang
nem hallható.
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foglalják sajátos keretbe a régi fényképek, a csehovi történet szereplőiről való előzetes tudás,
valamint az előttük lévő színpad rövidebb, egymást követő jelenetei.
A színpad mint a fényképek idejétől eltérő idősík működésének tekintetében az
intermedialitás két olyan aspektusát tartom fontosnak, melyek az eltérő médiumok specifikus
sajátosságaira éppen azok egymáshoz való viszonyában képesek reflektálni. Egyrészt tehát az
élő testek materialitásának recepcióesztétikai hatása kerül középpontba a fotók és televíziók
által keretezett mediális térben; másrészt pedig a színpadi testek némafilmeket idéző,
bábszerű mozgásai, melyek egy sosem-volt valóság, egy álomidő reprezentánsaiként jelennek
meg az előadásban. A színpad és az ott megjelenő színészi testek a Cseresznyéskert
bábjaiként groteszk cselekedeteikkel megbontják a formális logika feltételezett rendjét:
rémálomszerű kísértetjárásuk uralja a teret.
S ha már kísértetek: érdemes kitérni Derrida kapcsolódó gondolataira, aki a kísértetet
egy szellem paradox megtestesüléseként, vagyis egy látható, de anyag nélküli jelenségként,
„érzék feletti érzékiségként” értelmezi.121 S ha most a Cseresznyéskert szelleméről beszélünk,
a Mozgó Ház Társulás előadásában a hátra vetített fényképek, a szereplő színészek testi
jelenléte és televíziók által mediatizált képeik fedik le e szellem láthatósági spektrumát.
Amennyiben elfogadjuk, hogy a kísértet mindig „ismétlés és első alkalom”,122 hiszen valamit
mindig újrajátszik, de mindig valamiképpen megváltozott formában, s jelenléte okán
egyszeriként; akkor itt a Cseresznyéskert mint kanonikus színpadi mű és a 20. századi magyar
színház kedvelt alapanyag mítoszát ismétli meg és írja újra a fotókból, testekből és
televízióképekből összeálló mozaik.
A színpad álomvilágában megjelenő hús-vér testek tehát nem válnak a dramatikus
színházi hagyományban uralkodó, követhető történet elmesélőivé. Éppen ellenkezőleg: bár a
szereplők által mondott szöveg részben egyezik a Csehov-drámából ismert részletekkel, sőt
jellemzően kötődik egy-egy szereplőhöz (pl. Gajev szekrény-monológja vagy Varja
munkamániája), de azoknak csak szétszedett, majd újrarendezett maradványaiként hangzanak
el. Ezt kiválóan példázza az egyik Varja-jelenetben elhangzó repetitív, kissé variálódó
szövegrészletet: „Én nem tudok munka nélkül meglenni, nekem mindig csinálnom kell
valamit, mindig valami nagy dolgot kell csinálnom, én nem tudok csak úgy meglenni munka
nélkül.”123 A jelenetek inkább a szereplők jellemének és/vagy kapcsolatainak szoros
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olvasataiként valósulnak meg, egy befejezetlen múlt, vagy lehetséges jövő – tehát
mindenképpen álomszerű, konzekvenciák és felelősség nélküli idő – rövid mozzanataiként.
A test kellékeihez fűződő diszharmóniában van jelen a színpadon: a kezdő jelenetben
egyesével bejövő meztelen színészi testeket körbevevő rekvizitumok „használatát” (paróka,
fésű, kötőtű, fémkancsó, faág, kalapács) gépies mozgássorok kísérik, melynek következtében
a szereplők mechanikus tablóképben vehetők szemügyre. Később aztán ezek a testek
megannyi alakmásként, változó jelmezben játsszák újra a Cseresznyéskert dinamikusan
változó emlékeit, lehetséges valóságait. Ez a középső, a fotók és televíziók által keretezett
szféra a bábszerű, széteső vagy gépies testek tere, melyek néha szögletes, lassított
mozdulataikkal, máskor pedig épp túlmozgásosságukkal tűnnek ki.124
A jelenetek cselekménysorai több esetben egy olyan némafilm részeiként foghatóak
fel, amelyet nem zongora-dallam, hanem sokkal kellemetlenebb hangok (zúgás, kopácsolás,
sípolás, televíziós zajok) kísérnek, ám a testek által megmutatott cselekvéssorok egyértelműen
a filmburleszk ismert gegjeit, attrakcióit, mozgáskultúráját idézik. Ennek kiváló példája Vajna
Balázs Gajevjének színpadi szekrény-monológja, amelyben Sándor L. István leírása szerint
„[egy] férfi egy szekrény mellé áll, és Gajev mondatait ismételgeti (»Te régi, derék, tiszteletre
méltó szekrény! Örömtől mélyen meghatottan állok előtted...«). Aztán belelép a bútorba. Mire
két marcona alak megfogja a szekrényt, ide-oda hurcolássza, forgatja. Közben ki-kinyílik az
ajtaja, és látjuk, hogy »Gajev« egyre elképesztőbb helyzetekben – oldalra fordítva, fejre
állítva – rendületlenül csak mondja a magáét. Közben megpróbál kimászni, kedvezőbb
helyzetbe kerülni, de a két férfi minduntalan visszakergeti a faládába.”125
A színpadon a burleszk műfaját, annak mozgási konvencióit és cselekménystruktúráját
megidéző jelenet kapcsán fontos rámutatni arra a perceptuális szokásrendre, amelynek
(implicit) reflexiója éppen azt tudatosítja, hogy az érzékelés szétdarabolódása, töredékessége
megnehezíti egyes jelenségek felismerését. Ugyanis itt a burleszktől elvárt audio-környezet
helyett valami teljesen mást kap a néző: a vidám zongorafutamok helyett zajokat hallani, ami
megzavarja a műfaj észlelését. A szonorikus és a vizuális környezet, valamint a testek
mozgása más-más értelmezési tartományt hív elő, olyan kognitív disszonanciát okozva ezzel,
amely a koherenciát már nem pusztán a történet szintjén tagadja, hanem a világ érzékelésének
primer időszintjén is.
Lásd Bognár László érzékletes elemzését: „Mozdulatsorok egyes elemeinek a mozgás ívét megszakító,
eszelős, repetitív felpörgése vagy éppen megbicsaklása. Önálló életre kelő, a testétől elkülönült mozgásba kezdő
végtagok. Derékban vagy nyakcsigolyánál megtört tartás, máskor a két váll megemelkedik, a tagok élettelenül
csüngenek rajtuk (…)” (BOGNÁR László, „Mi a valóság, mondd már meg!”, Ellenfény, 1999/1,
http://www.ellenfeny.hu/archivum/1999/1/mi-a-valosag-mondd-mar-meg, letöltés: 2013-05-03)
125
SÁNDOR L. István, Ellenképek, Színház, 1999. március, XXXII. évf. 3. szám, 31.
124

53

A harmadik idősíkot a színpad elé helyezett három televízió folyamatosan futó képei
reprezentálják, amelyen a szereplők rövid snittekben megmutatott retrospektív monológjai,
önvallomásai, személyes emlékei láthatóak, hallhatóak, melyek önmagukban mégis
megteremtenek egy koherens narratívát. A dokumentumfilmként is azonosítható, az arcokat
közelképben mutató televízió paradox időkeretet hoz létre a színpad és fotók körül, hiszen a
jelen perspektívájából megszólalva idézi fel a cseresznyéskert elvesztésének történetét: a
szereplők abban játszott saját szerepét, illetve a többiek vélt vagy valós tetteit. Így a fikciós
térben ezt a visszaemlékezés-sorozatot azonosítjuk a jelennel, miközben a fényképek régmúltideje és a színpad álom-ideje is párhuzamosan megjelenik. A színházi szituáció ellenben a
mediatizáltság miatt egy – a fikciós világ három egymásra íródó szintjétől – eltérő időészlelés kereteit is létrehozza: a színpadi testek „itt és most”-ja áll szemben a fotók és
televíziós anyag rögzítettségével, tehát az elhangzó monológok múltbeliségével. A technikai
médiumok valóság-szimulációja – a jelen múltja (mint múltidézés) és a múlt jelene (mint az
egykor rögzített film lejátszása) – „felett” látjuk a testek anyagiságában megmutatkozó
valóságot, amely azonban a valóság mimézise helyett, annak elbizonytalanító illúzióképeit
adja.
Ha a televíziós dokumentumfilm és a színpadon megjelenő színészi testek kettősére
koncentrálunk, érdemes megvizsgálni a hitelesség és intimitás problémáját is. Bár a nézői
testekkel egy időben és térben létező színészi test háromdimenziós anyagisága az, amely
kiszámíthatatlansága és élettelisége miatt kisajátíthatná az intimitás jelenségét, mégis többször
a televízió képe kezdi végletesen vonzani a nézői tekintetet. Ennek okait abban találhatjuk,
hogy ezek a közelképekben felmutatott arcok nem pusztán egy többé-kevésbé követhető, az
ismert csehovi cselekményből könnyen felfejthető, ahhoz kapcsolható narratívát ajánlanak fel
(szemben a színpad káoszával), de a színészek arcának közelképei a bizalmasság, a
bensőségesség, sőt a hitelesség szférájába engednek betekintést. Lehmann írja, hogy a kép a
maga zárt, átlátható és ezen keretek között tökéletesnek tűnő világával leköti a figyelmet, míg
a valós, háromdimenziós testet a termékeny csalódás érzete lengi körül. 126 Tehát, a televíziós
kép itt nem pusztán a látást telíti el, de az ott hallható szöveg koherenciája a rendet – és e
rendből létrejövő történetet – kereső elmét is megfelelő kapcsolódási ponttal látja el.
Egyszerre mutatja fel a realista játéknyelv hagyományaiból ismert, pszichológiai motivációk
mentén értelmezhető karaktereket, és csatol vissza a Csehov Cseresznyéskertjében megismert
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cselekményhez, produktívan gondolva tovább az ottani karakterek történetét és belső
motivációit.

2.2 A tévedés esélye
Az imént elemzett három idősík és a hozzájuk kötődő különböző médiumok játéka miatt
felmerül tehát a kérdés: hogyan váltakozik filmes és színházi tekintet a szimultán jelek
túltelítettségében? Melyik médiumnak „hihet” a néző? És továbbvezet-e egyáltalán a másikat
kizáró hitelesség problémája egy olyan előadásban, amely formailag és tartalmilag is cáfolja
egyetlen domináns nézőpont létezését? A Mozgó Ház Cseresznyéskertjét átjárja a tévedés
esélye mint a színháznézőknek tudatosan felkínált mediatizált nézőpont-játék, elsősorban
éppen azért, mert az emlékezés természetét vizsgálja a rendezés. Így a felkínált (minimum)
hármas nézőpontrendszer (fotó, színpad és televízió) mind a látottak ábrázolásában, mind
azok befogadásában nyitott a tévedésre – amikor ez utóbbit a nyitottság, a szubjektivitás és
szabadság fogalmi keretében értelmezzük. A Cseresznyéskert kauzális történetét vagy
történelmét tehát felváltja a Cseresznyéskertre (mint történetre és dramatikus alapanyagra)
való emlékezés rizomatikus rendszere, amely egyébként már a Csehov-drámában is
kulcsfontosságú jelentőségű.
Az emlékezet az idő konstruálására tett speciális kísérletként értelmeződik Pierre Nora
Emlékezet és történelem között című írásában, ahol a két fogalom viszonyában a
(disz)kontinuitás jelensége válik központi fontosságúvá. Amellett érvelve, hogy emlékezet és
történelem alapvető ellentétben áll egymással, Nora a történelmet csupán a múlt lehetséges
reprezentációjaként értelmezi, míg az emlékezet olyan kapocsként jelenik meg, amely az
embereket az örökké tartó jelenhez köti. „Az emlékezet maga az élet, amelyet élő csoportok
hordoznak. Folyamatos fejlődésben áll, kitéve az emlékezés és felejtés dialektikájának (…) A
történelem mindig problematikus és tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nincs.”127
Nora

megállapításainak

továbbgondolásával

Ernst

is

felveti,

hogy

egy

átfogó

történelemfogalom lehetetlenségének elfogadásával, nem csupán a történelem pluralizálódik,
hanem hozzáférésének módozatai is, így a történelmi archívumokat felváltják az emlékezet
leltárai.128
Ez a történelem és emlékezett között tételezett viszony (meg)érthetővé teszi azt is,
amiért a Mozgó Ház Társulás előadása a zárt és könnyen követhető narratíva biztonsága
127
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helyett inkább az emlékek személyes és egymást átíró elbeszélés-hálózatait választja. Ha a
Nora-féle rendszerben vizsgáljuk a Cseresznyéskert lineáris és kauzális történetének
elmondhatatlanságát, látni, hogyan kerül előtérbe a kollektív és személyes emlékezet
intimitása, amely élő kapocsként teremt folytonosságot múlt és jelen között, s fordít hátat a
linearitás elvének, mikor „időbe vetettségét” kívánja ábrázolni.
Gévai Réka Ljubov Andrejevnája már az első tévés riportjában arról beszél, hogy
számára e történet felidézése egy „nagyon mély seb” feltépését jelenti, később pedig
gennyedző sebeiről, hosszúra nyúlt idegeiről és az agyát rágó férgekről beszél. A színpadon
megjelenő Ljuba-alak az egyik jelenetben groteszk babaként ül egy ládán, miközben a fésülés
nyomán csomókban hullik ki a haja, majd egyesével kihúzzák végtagjait is, míg végül ez az
emberfejű baba eltűnik a színről.129 A színpadon aztán megjelenik Ánya (Nagy Fruzsina) és
Dunyasa (Sulykó Elzbieta), akik közös duettjük alatt kétfejű, négylábú lénnyé egyesülnek,
miközben hátuk mögött két kislány fényképe látszik, amint hatalmas, közös szoknyába
bújnak. Ehhez kapcsolódva Sulykó Elzbieta Dunyasaként vallja meg egyik televíziós miniriportjában, hogy Varjával ellentétben mennyire szerette Ányát, aki odaadta neki egyik-másik
ruháját, és mind jó volt rá. Az előadásbeli három idősík és médium játékai így írják újra a
Cseresznyéskert kanonizált karaktereit: az önvallomások tartalma valamilyen groteszk,
stilizált, elidegenített formában a színpadi testek jelenetei révén is megjelenik, más
fénytörésben láttatva a televízióban elmondott személyes történeteket, benyomásokat.
Deleuze írja az idővel kapcsolatban: „általánosságban véve a múlt mint létezés
előttiség, és a jelen mint végtelenül összezsugorodott múlt között ott vannak a múlt körei,
megfeszített és összeugró területként, rétegként és lepelként: mindegyik régiónak megvan a
maga jellegzetessége, »hangulata«, »fekvése«, »rendkívülisége«, fénylő pontja« és »domináns
témája«.”130 Ezen egymásra rétegződő, dinamikusan változó zónák közös nevezőre hozhatók
a Deleuze-féle strukturálatlan, rizomatikus idő-képekkel, ami a Hudi-rendezés koncepcióját is
produktív értelmezési horizontba helyezheti. A megjelenő televíziós arc-képek, színészi
testek, rekvizitumok és vetített fényképek közötti kapcsolatok dehierarchizáltak, bármelyik
lehetséges kapcsolatban állhat bármelyikkel, mint a bőröndökből előkerülő majd különböző
fejekre kerülő parókák, amelyek felerősítik a játék bábszerűségét.
A rendszer alkalmi kapcsolatai az átlátható rend ellen hatnak, a színpadon elhangzó
szövegek ráolvasásszerű töredékek, melyek nincsenek szinkronban sem a színészi testtel, sem

Az élő emberek fejét „viselő” bábok többször is feltűnnek az előadás során, ekképpen mutatva rá az élő anyag
és tárgyak egyetlen, dehumanizált testként látott groteszk kapcsolatára.
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a televízióban felidézett történettel. A parókás Ljuba imádságokat mond a színpadon, hangja
hisztérikus csengése az ördögűzések fanatikusságára emlékeztet, miközben Jása (Tabeira
Iván), az inas porszívózza a nő testét és környezetét, kellemetlen zajt okozva ezzel. Egy másik
pillanatban Gévai Réka arcának közelképe a televízióban Ljubaként megvallja, mire lett volna
képes a birtokért: „eladtam volna magam az ördögnek, hogy megmentsem azt a kertet”. Az
istenfélés és kárhozat zónái így íródnak egymásra a különféle médiumok összjátéka során.
A Mozgó Ház Cseresznyéskertje a tapasztalatok kauzális és átlátható rendszerének
megmutatása helyett az emlékezés sokszor önellentmondó, szubjektív variációit ajánlja fel, a
játszók és nézők közösségének egymásra ismerését tehát nem egy közösen (meg)értett
történet színpadi megjelenítése, hanem e történet elmondhatóságába vetett hitt elvesztésének
közös tapasztalata alakítja. A televízió követhető narrációi és a közelképek intimitása, a
század eleji fényképek kimerevített pillanatai, valamint a színpadon történő cselekmények (a
testek groteszk bábbá válása, szétesése és repetitív kórusai) együtt építik fel az emlékezés
lehetséges módozatait, amelyek épp pluralitásuk miatt tanúskodnak saját nézőpontjaik
tévedhetőségéről. Az előadás mediatizáltsága az emlékezés mozgását mutatja fel, ahol
egyetlen elbeszélés vagy forma sem érhet nyugvópontra a technikai és testi rétegek
vonatkozási rendszereiben. Így pedig tudatosan teszi témájává és színházi eszközévé a tévedés
esélyét mint a világ észlelésének hiteles és játékos modelljét.
2.3 Intermediális idősíkok

Az emlékezés dinamikus áramlásának elemzése után ugyanakkor fontos újra visszatérni arra a
speciális idősík-rendszerre, amelyik háromosztatú térbeli kiterjedésénél fogva képes a
Gumbrechti értelemben vett táguló jelenbe gyűjteni a különféle időrétegeket, részben a
csehovi történethez való viszony szempontjából, részben pedig az élő és rögzített anyagok
felhasználásán keresztül. A fényképek mozdulatlansága, a színpadon játszó színészek darabos
vagy repetitív gesztusrendszere, s a folyamatosan futó tévéfilmek retrospektív narratívája ezen
időrétegeket szimultán módon, rizomatikus konstellációkban szemléltette.
Változatos összefüggéseik, mint a háttérképek és a színpadi jelenetek közti vizuális
kapocs, vagy a színpadi jelenetek és tévés vallomások közti tematikus összefonódások
alkalmassá válnak arra, hogy felvillantsák az eltérő művészeti médiumokhoz (fotográfia,
színház, tévéfilm) kötődő ábrázolási hagyományokat. Így az idősíkok párhuzamossága
értelmezhető a különféle médiumokon keresztül megmutatkozó emlék-variánsok szintjeinek
felidézéseként, ahol a szintek egymásba csúszhatnak, s a múlt-jelen-jövő hármasának határai
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is egymásba csúsznak. Hiszen a történet szintjén jelen időt implikáló tévéfelvételekről az első,
tévéképernyőn is látható színész fizikai megjelenésnek pillanatában kiderül, hogy előre felvett
anyagok. A fényképek kimerevített pillanatait életre keltő testek pedig a múlt idő
variánsaiként

jelennek

meg

a

színpadon,

miközben

mozgásukkal

reflektálnak

a

tévéfelvételeken hallható vallomásokra. A technológiai médiumok által kicselezett jelenlét itt
az idő és az emlékezet nem-hierarchikus dinamikáját hozza játékba.
Mindeközben érdemes kitérni arra is, ahogyan a lineáris idő és koherens narratíva
kizárólag a televízió képernyőkhöz kötődik, másképpen fogalmazva csakis a testek hiányán
keresztül képes megmutatkozni. Tehát ebből a szempontból a tévé lesz az, ami „értelmet
nyer” egy hagyományos, történet-központú megközelítésében. A testek eközben körkörös,
repetitív, nem-teleologikus időszeleteket reprezentálnak, melyek határozottan ellenállnak a
realista színházi hagyományból ismert szerepköröknek. A fényképek pedig puszta jeleivé
válnak egy zárt entitásként elképzelt múltnak. Látni tehát, ahogyan az eltérő médiumok az idő
eltérő reprezentációit közvetítik, amelyek ugyanakkor egyszerre képesek részévé válni a
színházi térnek, miközben az idő dinamikus, egymást átható rétegei megtapasztalhatóvá
válnak a nézők számára.
Hiszen nem mellékes az sem, ahogyan a Mozgó Ház Társulás aktivizálja a nézőket az
idő-rétegek és médiumok, a testek és mozgóképek összjátékának tudatosításán keresztül. A
koherens drámai világot közvetítő előadásokkal ellentétben, a Cseresznyéskert hangsúlyossá
teszi az észlelésmódok különbözőségét és nem hagyja, hogy nézője elfeledhesse: a világ
strukturáltsága sohasem készen kapott, hanem mindig az érzékelésmódok, médiumok,
ábrázolási hagyományok által keretezett térben létezik. Így az előadás végső soron reflektálja
és felfrissíti az emberi észlelés változatos módozatait és e módozatok összjátékát, s ezzel
párhuzamosan az emberi ágens megváltozott szerepére is rámutat.
A Mozgó Ház tehát sajátos módon emlékez(tet)ett Csehov Cseresznyéskertjére, egy
olyan forgatókönyvvé avanzsálva a szöveget, amely képes „kísérteni jelenünket, s közben a
régi drámákat is újraaktiválja”131. Az előadás az egységes, zárt narratíva tagadását egy olyan
tér megnyitásával éri el, amelyet a fotók, testek és televíziós filmek különféle mediális és
temporális összefonódásai és szétkapcsolásai töltenek meg. A temporalitás újfajta
szerveződését a mediális szimultaneitás teszi érzékelhetővé, amely szerint az idő
kronologikussága többé nem számít a világ kizárólagos és hiteles ábrázolási alapjának. A
társulat 1994 és 2002 között létrejött előadásai ezen sajátos meggyőződés és az ebből
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kialakuló színházi formanyelv aktivizálása révén váltak a magyar színháztörténeten belül
némiképp izoláltan kezelt132, nemzetközi szempontból nem hatástörténeti előzmény nélküli,
de mindenképp izgalmas részeivé.

3. Techno-humán hullámok

A fent elemzett Wooster Group és Mozgó Ház Társulás technológiai tájképei arra a
gazdasági-politikai-kulturális változásra is felhívják a figyelmet, amely a technológiai
médiumok környezetében, azokkal együtt – nem egyszer szimbiózisban – létező emberi
szubjektum pozícióját érintik. Egyfelől az élő jelenléte nyomán középpontként, rendszerező
erőként elképzelt ember képét felváltja a különféle technológiák által módosuló, azokkal
rizomatikus kapcsolatot fenntartó ember modellje. Emellett az emberi ágens szerepe is
megváltozott, ahogyan Hayles a poszthumán nézőponttal kapcsolatban megjegyezte:
„a tudatos ágencia sohasem »uralkodott«. Valójában a kontroll puszta illúziója
alapvető tudatlanságra vall a létrejövő folyamatok természetével kapcsolatban,
amelyeken keresztül az öntudat, az organizmus és a környezet konstituálódik. Az
autonóm akarat gyakorlatának hatalma csak egy olyan történet, amelyet a tudat mesél
önmagának, hogy megmagyarázza azokat a következményeket, amelyek valójában
kaotikus dinamikák és az ezekből létrejövő struktúrák miatt történtek.”133
Az öntudatos, környezetét meghódító és alakító ember képe helyett tehát az információk
véletlenszerűségét, illetve mintázatosságát alakító emberi tudat hullámai, folyamatai kerülnek
fókuszba. S éppen ez köszön vissza a médiumok összekapcsolódásai, a mediális információk
véletlenszerű áradatában mintázatokat felismerni képes nézői test színházi aktivizálása során.
A technológia performatív

tájképei

így szembesítik

nézőiket azzal,

ahogyan a

véletlenszerűség és rendszerszerűség a megismerés során folyamatosan egymásba fordul.
Emellett az időtapasztalat felbomló linearitásának színházi reflexiója szorosan kötődik
az

elbeszélhetőség

változó

kereteihez

is,

a

nézőpontok

megsokszorozódásának

tapasztalatához, s az ebből kialakuló, első ránézésre kaotikusnak tűnő intermediális
dramaturgiához. A következőkben ennek tárgyalására térek rá, mely során egyrészt a magyar
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rendezői színház egyik fontos formanyelvének hiánypótló elemzésére vállalkozom, másrészt
megkísérlek rámutatni e formanyelv német színházi hagyományban található gyökerére.
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III. Mozgókép és színházi narráció
Az intermediális dramaturgia kortárs útjai

Jelen fejezet annak vizsgálatára vállalkozik, hogy a mozgókép megjelenése miképpen képes
megteremteni egy multiperspektivikus, illetve intermediális színházi elbeszélésmód alapjait.
A színészi testekkel párhuzamosan vagy azokat váltva megjelenő, élő illetve előre rögzített
mozgóképek kortárs színházi gyakorlatba való integrálódása a dramaturgia új útjait jelölte ki,
egyben lehetővé téve a narratívák megtöbbszöröződését. Különösen érdekes ebből a
szempontból az, hogy miként válik a színház az egymással párhuzamosan haladó és/vagy
versengő nézőpontok – mint a színészi testek és az őket közvetítő mozgóképek –
gyűjtőhelyévé, s képes egyfajta megosztott téridőként sajátos narratíva-hálózatot létrehozni. A
jelenség vizsgálata egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a lineáris, okozatiságon alapuló,
Hans-Thies Lehmannal szólva a dráma logikáját követő színházi narrációt miként válthatja fel
egy multiperspektivikus, dehierarchizált narratív struktúra.
Az alábbiakban, egyfelől kapcsolódva az előző fejezethez, célom annak az
intermediális színházi formanyelvnek a feltárása, amely a mozgókép technológiai médiumait
felhasználva, a perspektíva szétszóródásán és megtöbbszöröződésén keresztül képes
tudatosítani azt, hogy az észlelés szimultánná válásával a bevett, linearitáson alapuló időkoncepciók minduntalan elbizonytalanodnak. Másfelől a narráció és a teátrális játékmódok
decentralizált rendszereinek elemzésén keresztül vizsgálom azt, ahogyan a tudat sajátos,
szubjektív rendszerező ereje egyre nagyobb hangsúlyt kap, miközben a közös referenciák
létezése megkérdőjeleződik.
E kettős vizsgálati keret azért tűnik adekvátnak, mivel a hazai kritikai recepció számos
alkalommal

bizonyította,

hogy

nem

mindig

rendelkezik

megfelelő

nyelvvel

és

szempontrendszerrel ahhoz, hogy a színházi intermedialitásra épülő előadásokat értelmezze.
Ebből következik az is, hogy a fejezetben olyan magyar produkciók kerülnek elő, amelyek
kapcsán nem egyszer hiányolták az olyan kategóriákat, mint a koherens dramatikus világ,
vagy a formális logika alapján szerveződő cselekménysorok. Ezen színházi nyelv
hatástörténeti előzményeinek feltárása érdekében pedig a vizsgált előadások korpuszába
kerültek a mozgóképek és színészi testek virtuóz struktúráin alapuló, németországi
produkciók is. E két csoportba tartozó előadások összehasonlító elemzése nyithat utat ugyanis
olyan értelmezési horizont felé, amely nem csupán a dramatikus világ összefüggései felől
kívánja szemlélni a mozgóképek által módosuló narratív rendszerek létrejöttét, hanem a
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különböző narratív és mediális szintek dialógusát vizsgálva térképezi fel többek között a
dramatikus alapanyag újraírását.
A fejezetben vizsgált előadások arra is példát szolgáltatnak, hogy a filmes képek és élő
videofelvételek áradata nem mindig egyazon történet koherenciáját erősítik, hanem inkább a
(dramatikus

univerzumból

ismert)

történet

szétírását,

szétjátszását

hajtják

végre,

párhuzamossá téve a testi és technológiai időket, narratívákat, s nem rendeződnek alá egy
formális logika szerint felépülő történet-diskurzusnak. A színészi testek és mozgóképek által
képviselt narratívák ugyanakkor képesek feltárni és megmutatni az alapszöveg(ek) által
implikált textuális dzsungelt, ami egyben megteremti az előadásokra jellemző, teljes
egészében nem átlátható, rétegzett struktúrákat. Ráadásul, a tér és idő manipulációjának
köszönhetően a mozgóképek egyfajta ötödik falként az imaginárius felé is utat nyitnak a nézői
tekintet számára, olyan tér-időkbe engedve bepillantást, amely kívül esik a színházi testek
látható,

fizikai jelenlétén. Ez

egyben

rámutat a valóság virtualizálódásának és

teatralizálódásának tapasztalatára, valamint a mediatizált mintázatok által befolyásolt
észlelésmódok és tapasztalatok szerveződésére is.
Patrice Pavis a tér, idő és test összekapcsolódásának felbomlásával, valamint az erre
épülő referenciális szokások megváltozásával hozza összefüggésbe a színházi előadásokban
megjelenő technológiai médiumok burjánzását, mely véleménye szerint egyben elvezet a
tekintet, észlelés, érzékelés megváltozásához is.134 Ha a narratívát135 az emberi tapasztalat
valamiféle elrendezésének tekintjük, nem meglepő, hogy a mediatizált kortárs világban
létrejövő és/vagy arra reflektáló előadások narrációs technikája egyre inkább eltávolodik az
egyszólamúságtól, s válik mindinkább magát a narratívaképzést is leleplezni kívánó
mechanizmussá. Ez pedig természetesen az észlelési mintázatok módosulására is felhívja a
figyelmet, amelynek minden bizonnyal neurokulturális alapjai is vannak.
A fenti megállapításokat szem előtt tartva, a fejezet során Bodó Viktor és Frank
Castorf rokonságot mutató színházi formanyelvét elemzem a teatralitás és intermedialitás
viszonyrendszerében. Célom a teátrális játékmódok és terek, a kameratekintet és narrációs
törések hálózatainak elemzése, valamint annak vizsgálata, hogy ezek a jelenségek miképpen
eredményezik egy olyan, a kortárs világ észlelési-érzékelési mintáit és a tudati folyamatok

Patrice PAVIS, Előadáselemzés (ford. Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi, 2003, 49.
A narratívát itt a Manfred Jahn által javasolt definíció horizontjából értelmezem, amely szerint narratíva lehet
bármi a lehető legtágabb értelemben, amely történetet mesél el vagy mutat be. (Lásd: Manfred JAHN, A Guide
to the Theory of Drama. Part II of Poems, plays and prose: A Guide to the theory of literary genres, English
Department, University of Cologne, August 2, 2003., http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm)
134
135
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kortárs modelljeit visszatükröző rendszer színpadra állítását, amelyik éppen az intermediális
törések mentén válik olvashatóvá.

1. Teatralitás-értelmezések
Miután a mozgóképek integrációján keresztül mind Castorf, mind Bodó előadásainak fontos
része a teatralitás színpadra állítása, valamint a teatralizált játékmódok előtérbe kerülése, a
következőkben röviden áttekintem a teatralitás interpretációs lehetőségeit, illetve az
intermedialitás kortárs tapasztalatához, valamint a nézés változó struktúráihoz kötődő
kapcsolódási pontjait.
Amint arra Tracy C. Davis és Thomas Postlewait a teatralitás értelmezésének
történetiségét áttekintő könyvének bevezetőjében lényegre törően rávilágított, „a teatralitás
fogalmához szokatlan mennyiségű jelentést társítottak, így szinte minden volt már a
cselekvéstől az attitűdig, a jeltől a szemiotikai rendszerig, a médiumtól az üzenetig”136.
Ráadásul, ha a társadalomtudományok területét is vizsgálódási körünkbe vonjuk, igen
fontossá válik a teatralitás kifejezésének metaforikus használata, például a társadalmi
viselkedési formák leírásában (Erving Goffmann), vagy magának a színháznak a metaforikus
értelmezése az antropológia területén (Clifford Geertz; Victor Turner).
A teatralitás történetiségét a fogalomhoz társított – jellemzően negatív –
értéktulajdonítások és jelentéstöbbletek is kijelölik: Platóntól kezdve Szent Ágostonon és a
későbbi puritán pamflet írókon át egészen Rousseau vagy Nietzsche nevéig húzódik azok
sora137, akik a színházi eseményeket és/vagy a teátrálisként értett (bár sokszor nem pont ezzel
a kifejezéssel jelölt) viselkedésformákat az illuzórikus, a félrevezető, a művi, a túlzó
fogalmainak negatív konnotációjában elemezték.138 Ám a modernizmus előtérbe kerülésével
párhuzamosan kialakult a teatralitás pozitív kicsengésű, a realizmushoz kötődő dichotómiában
használt értelmezési gyakorlata, amely a kifejezést az álomvilág, a képzelet, az ötletesség
fogalmaihoz kapcsolva vizsgálta.139
A teatralitás fogalmának értelmezése kapcsán a 20. század elején ennek megfelelően
két alapvető, ám eltérő megközelítéssel találkozhatunk. Az első szerint, amely a színházi
Theatricality, szerk. Tracy C. DAVIS – Thomas POSTLEWAIT, Cambridge, Cambdrige University Press,
2003, 1.
137
Ennek részletes taglalását lásd: Ua., 4-7.
138
De érdemes a színház fogalmához kötődő kifejezések olyan, egyértelműen negatív jelentés többletet hordozó
példáira is gondolni, mint a drámázik, megjátssza magát, szerepet játszik, jelenetet rendez.
139
Ua., 11-12.
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előadáson belül határozza meg a jelenséget, teatralitás mindaz, ami az előadás során színpadi
jelleggel bír, vagyis a színházi előadás sajátos és specifikus jelenségeit foglalja magában, a
dramatikus szövegen kívül minden olyan anyagot és jelrendszert, amely a színházban az
előadás részét képezi.140 A másik megközelítés a teatralitást a színház keretein kívül és azon
túl (pl. esküvő, temetés, egyetemi előadás) határozza meg, a mindennapi élet látványosnak és
szimbolikusnak tekinthető eseményeit értve alatta.141
Ezen definíciók alapján jutottak az 1970-es évek teatralitás-kutatói odáig, hogy a
színházi keretből határozottan kilépve, ám azt mintegy hátországként mindig szem előtt
tartva, észlelési módként (Elizabeth Burns), erősen kontextushoz kötött viselkedési vagy
kifejezési módként (Joachim Fiebach), illetve magatartásformákhoz fűződő dinamikus
viszonyként (Rudolf Münz) határozták meg a teatralitást. Erika Fischer-Lichte a kilencvenes
évek közepén ezeket az eredményeket alapul véve vizsgálta a teatralitást a kultúratudomány
egy lehetséges alapkategóriájaként. Amellett érvelt, hogy a teatralitást radikálisan szubjektív
kategóriának kell tételezni, és olyan szemiotikai folyamatként írható le, amelyben a speciális
jeleket túlnyomórészt jelek jeleiként használják és értelmezik az alkotók és a befogadók. 142 A
Fischer-Lichte-féle szemiotika alapozású értelmezés ugyanakkor rámutat önnön befogadáselméleti buktatójára, hiszen ha a „túlnyomórészt” váltakozása mindig az észlelő pozíciójától
függ, akkor a teatralitás végül mindössze egy vég nélküli kommunikációs folyamat „lebegő
jelölője” lehet.143
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Lásd: Georg FUCHS, Revolution in the theatre [1909.], New York, Kennikat, 1972.
Lásd: Nyikolaj JEVREINOV, Az élet teatralizálása [1912] = A teatralitás dicsérete, szerk. TOMPA Andrea,
Budapest, OSZMI, 2006, 147-183.
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Erika FISCHER-LICHTE, A színház mint kulturális modell (ford. Meszlényi Gyöngyi.), Theatron, 1999/3,
67-80.
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Tanulságosnak mutatkoznak ugyanakkor azok az interpretációs elágazások, amelyek a teatralitást a színház
speciális jellemzőjeként felismerve, szembeállítják azt a performanszokra jellemző infrateatralitással. Josette
Féral meglátása szerint például a teatralitás két elkülönülő rész összjátékából épül fel: egyfelől az imaginárius
realitásaiból, amely a performativitáshoz kötődik; másfelől azon speciális szimbolikus struktúrákból, melyek a
színházira helyezik a hangsúlyt. (Josette FÉRAL, Performance and Theatricality: The Subject Demystified (ford.
Terese Lyons), Modern Drama, no. 25, 1982, 178.) Féral tehát a teatralitáson belül képezi le a performativitást, s
nem a performativitás versus teatralitás 20. század végén igen népszerűvé váló ellentéte (pl. Joseph Roach, 1995)
mellett érvel, amely abban a tudománypolitikai gesztusban is tetten érhető, amely a jellemzően észak-amerikai
egyetemeken található Performance Studies tanszékek alapításához vezetett, s ezzel párhuzamosan a
performativitás és performansz fogalmainak a legkülönfélébb területekre kiterjedő „all-inlcusive” terminussá
válását is magával hozta. Féral ugyanakkor rámutat a teatralitás harmadik alappillérére is, amely a befogadói
oldal fontosságára hívja fel a figyelmet: „A teatralitás nem létezhet önmagában, valaki számára kell
léteznie.”(Uo., 178.) Azért lényeges ez a megkülönböztetés, mert Féral a multimedialitást egyértelműen a
performanszhoz köti, a különféle médiumok összjátékát itt tartja vizsgálhatónak, melynek következményeként
ezek, a különféle médiumokat (testeket, technológiákat) integráló előadások elsősorban „az érzékekhez
beszélnek”, s a színházi koherens történetmondás helyett szinesztetikus kapcsolatokat hoznak létre. A Féral által
performanszhoz kötött jellemzők, amelyek elkülönítették azt a dráma-központú, interpretatív színházi
gyakorlattól, azonban az elmúlt évtizedek alatt részben beáramlottak az intézményes színház berkeibe is,
beolvasztva a Féral-féle tipológia sokszoros szimultán struktúrákra épülő infrateatralitás fogalmát is.
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A teatralitás fogalmának rétegzettségére mutatott rá Helga Finter 144, amikor a
spektákulum és színház/performansz teatralitásának különbségét abban ragadta meg, hogy
míg az előbbi nincs tudatában önnön teatralitásának, a színház tudatosan használja fel azt, az
őt meghatározó „mintha”-szituáció szimbolikus szerződésének részeként. Ha a teatralitást
olyan szemiotikai gyakorlatként vizsgáljuk, amelyben a jelek megkettőződnek, világossá
válik, hogy nem kizárólag a színház speciális esztétikai jellemzőjeként ismerhetjük fel benne,
a kulturális-társadalmi gyakorlatok sokkal szélesebb skáláját érinti a politikától a
tömegmédián keresztül a különféle nyilvános eseményekig. Viszont épp az észleléssel való
szoros kapcsolata miatt fontos felismerni azt is a teatralitással kapcsolatban, hogy a színházi
gyakorlat lehet az, ami minden esetben tudatosíthatja a jelek megkettőződésének folyamatát,
amennyiben a színészek teste, a díszletek és kellékek sohasem pusztán önmagukat jelentik: a
hely, az idő és az ember konkrét realitása a színházban a jelek jeleit is megteremti.145 Így a
teatralitás olyan jelenségként tűnik fel, amelynek észlelése jellemzően a színház által
tudatosul.
Ezen felül a teatralitás vizualitáshoz való viszonyában is érdemes kitérni a percepció
kérdésére, amennyiben a kortárs tömegmédia által közvetített vizuális reprezentációk
burjánzása rámutat a vizuális percepció hálózatos, multiperspektivikus működésrendjére. S
amint azt Imre Zoltán megjegyezte e percepciós modellel kapcsolatban, az „főleg a színházból
szerzi alapvető technikáit és stratégiáit, mint az egyetlen olyan médiumból, amelyben a
textuális, a vizuális, a proximális és a térbeli itt-és-most-ban szövődhet össze”146. Ez alapján a
vizuális reprezentációk sorozataként megalkotott világ tehát színházi technikák, stratégiák és
eszközök használatán keresztül konstruálódik.
A teatralitás mediatizációval és technológiával való lehetséges kapcsolódási pontjait
elemezte P. Müller Péter Test és teatralitás című könyvének147 a nézés teatralitásáról szóló
fejezetében, rámutatva a látás mediatizációjának azon történeti csomópontjaira, amelyek
befolyásolták az emberi tekintet és (az elsősorban testhez kötődő) képzetek kapcsolatát. A
szerző a centrális perspektíva, valamint az ehhez kötődő karteziánus gondolkodásmód
továbbélő látványtechnikai alkalmazása, majd az ebben a perspektívában részben megmaradó,
részben belőle kilépő film reprezentációban és befogadásban játszott szerepét vizsgálva
mutatott rá, hogy: „[a] film a montázzsal, a vágással, a mozg(athat)ó kamerával döntő lépést
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Helga FINTER, Guy Debord, la théâtralité et le spectacle : politiques du sujet = Dérives pour Guy Debord,
szerk. Jacob Rogozinski, Michel Vanni, Párizs, Van Dieren, 2010, 61-62. (47-63.)
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IMRE Zoltán, Színház és teatralitás. Néhány kortárs lehetőség, Veszprém, VEK, 2003,127.
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P. MÜLLER Péter, Test és teatralitás, Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 100.
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jelent a fix nézőpont és az egységes vizuális mező felszámolásának folyamatában. A látás
nyelvében ennek következtében bekövetkező módosulások természetesen visszahatnak a
testek képére és a nézés gyakorlatára. Ebben a folyamatban a legutóbbi jelentős változást a
digitális médiumok által lehetővé tett virtuális világok, terek, és az azokat benépesítő virtuális
testek jelentik”148.
S amint arra Samuel Weber149 Theatricality as Medium című könyvének
bevezetőjében rámutatott, egyre növekvő mértékben terjednek az olyan színházi gyakorlatok,
attitűdök és szerveződések, amelyek a teátrálisnak nevezhető elektronikus médiumok,
jelenségek és gyakorlatok egyfajta válaszreakcióiként tűnnek fel. S ez a viszony lesz az,
amely a teatralitás és színház fogalmait, melyek tradicionálisan kötődnek a tér-idő eukleidészi
tapasztalatához, karakteresen megváltoztathatja: az elektronikus médiumok relativizálják a
közös jelenlétet, a jelenlét és távollét oppozícióját, az élő testek szituáltságát, s rámutatnak a
színház észlelési kereteinek történetiségére.150 Így az elektronikus, digitális médiumok, vagyis
az újmédia színházi integrációján keresztül a testek, tárgyak után a mozgóképek,
hangeffektusok, fények is belépnek a jelek megkettőződésének folyamatába, ráirányítva a
figyelmet a színházon belül vizsgált teatralitás határainak, elemeinek változására.
Bodó és Castorf rendezéseinek esetében érdemes a teatralitás fogalmának egy olyan
megközelítését szem előtt tartani, amelyik a kortárs vizuális észlelés változó struktúráinak
fényében foglal állást a jelképződési folyamatok burjánzásával kapcsolatban. Tehát amikor
azt állítom, hogy a teatralitás színpadra állítása fontos eleme a két rendező előadásainak,
akkor elsősorban arra a folyamatra gondolok, mely során a nézés mediatizációjának
tapasztalata tudatosítja a világ történéseinek szimulákrumhálózatként való észlelhetőségét.
Ennek során az elektronikus vizuális médiumok megtöbbszörözik a perspektívákat, illetve
felerősítik a színészi test virtuozitását, ami pedig végső soron a tudati folyamatok kortárs
modellálásának teatralitására irányítja a figyelmet.
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2. Az ötödik falon túl. Virtuozitás és valóság Frank Castorf rendezéseiben
A kortárs német rendezői színház fontos képviselőjeként Frank Castorf annak a kilencvenes
évek végétől kifejezetten népszerűvé váló formanyelvnek a letéteményese, amely a klasszikus
prózai vagy drámai anyagokon alapuló, annak textuális labirintusait bejáró, a lineáris
történetmesélés elvét tagadó, a koherens rendszert alkotó reprezentációnak ellenálló,
popkulturális utalásokban gazdag virtuóz-teátrális játékmóddal kapcsolódott össze. Bettina
Brandl-Risi egyenesen az „új virtuozitás” fogalmához kapcsolja Castorf munkásságát, ahol
„hang és nyelv bámulatos technikai tökélye, illetve a megírás és a reprezentáció túlzott stiláris
meghatározottsága együtt léphet fel a színpadra vitt dilettantizmussal és a kudarccal; egyik is,
másik is magának a darabnak és az előadásnak a témájává válik”151.
Mindez pedig összekapcsolódik a berlini Volksbühnét 1992 óta vezető Castorf
rendezői nyelvének azzal a sajátosságával, amely a valósághoz való sajátos viszonyban ölt
testet, s amelyet például a 2002-es Mester és Margarita152 című előadáshoz kiadott
programfüzet is tematizált. A programfüzet német címének (Einbruch der Realität) több
rétegű jelentése (a valóság betörése és a valóság összeomlása) mutatott rá a castorfi színpadi
világ azon működésmechanizmusára, amely látni engedi és láttatni is akarja az előadást
létrehozó csapatot (színészek, kellékesek, technikusok, stb.), valamint az előadás teréül
szolgáló színházi tér (akár a nézők szeme elől elzárt) területeinek labirintusát. Ahogyan a
rendezővel rendszeresen együttműködő video-designer, Jan Spekenbach megfogalmazta:
„[A Valóságnak] ez a fogalma a színészek természetéhez kötődik, nem az általuk
ábrázolt alakokéhoz. Így a televíziós technológián keresztül a valóság belép a
színházba – habár nem a külső, a kinti (ami a dokumentarista képekben van jelen,
amelyek azonban a valóság puszta idézetei csupán), hanem a színpad belső
valósága.”153
Tehát az élőben felvett mozgóképek elsősorban a közönség részéről szabad szemmel
nem látható terekbe behatolva fedik fel a színházi gépezet működését. Ráadásul a valóság
ezen „betörése” textuális szinten is hangsúlyos szerepet kap, amennyiben a fikciós színpadi
világ minduntalan kiegészül a performatív szituáció, valamint a színészek realitásának
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reflexiójával. Mindez pedig, Peter Boenisch szavaival élve, „a transzkódolás egy sokkal
komplexebb területét nyitja fel: ahol mind a narratív, mind a dramatikus tartalom, valamint a
textuális forma és a materialitás egy olyan előadássá formálódik, amelyik az improvizáció
nyitottságát és valóságát lélegzi ki”154.
Ugyanakkor a mozgóképek ezzel párhuzamosan a valóság összeomlásának esztétikai
tapasztalatában is fontos szerepet játszanak, amennyiben a képzelet birodalmába vezetik a
nézői tekintetet, rejtett tereket és nézőpontokat ajánlva fel számára. Így a vetítés felülete –
legyen szó televízióról (Endstation Amerika, 2000), hatalmas vászonról (Bűn és bűnhődés,
2005), vagy egyszerre mindkettőről (A félkegyelmű, 2002) – lesz az az „ötödik fal”155, amely
betekintést enged egy negyedik fal által sokszor szó szerint elzárt terekbe, az ott végbemenő,
töredékeiben vagy egyáltalán nem látható akciókba. Ugyanakkor, az ötödik fal perspektívája
korántsem tünteti fel magát semlegesnek, nagyon is nyilvánvalóan szerkeszti a „valóságot”,
hangsúlyosan szubjektívan láttat, hoz közel vagy távolít el. Így pedig a Castorf-féle színházi
elbeszélések többes perspektívája, labirintusszerűsége, valamint a nézői tekintet számára
felkínált nézőpontok párhuzamos vagy egymást váltó sorozatai a mozgóképek, az élő vagy
néhány esetben előre rögzített anyagok integrációjára épül.
Castorf életműve a nyugati irodalom- és színháztörténet kanonikus szövegeinek
újraolvasására épül. Rendezéseinek alapszövegei között Shakespeare, Hauptmann, Schiller,
Brecht, Ibsen vagy Tennessee Williams művei mellett ott sorjáznak Dosztojevszkij,
Bulgakov, Kafka, Balzac és Céline munkái is. A drámai vagy prózai alapanyagok ugyanakkor
minden esetben textuális, vizuális, zenei asszociációk tárháza felé nyitnak szabad utat,
valamint a színészek és a performatív szituáció valóságának, a színházi folyamat
medialitásának reflexiójára.156 Ekképpen Castorf munkái ellenállnak a dramatikus logikának
és az ebből eredő elbeszélési formáknak.
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Hans-Thies Lehmann157 a dramatikus logikát a keretezés fogalmán keresztül
magyarázza, ahol a dramatikus keret egységességet és koherenciát sugall, egy ok-okozati
összefüggés alapján működő világot, amelyet a világról, történelemről és valóságról szóló
láthatatlan képzetek alakítanak. Ez a világ nem elsősorban a színházi jelek által válik
láthatóvá, hanem a közönség számára a színpadon megjelenő fikciós világhoz kínált
perspektíván, a reprezentáció struktúráján keresztül. Lehmann meglátása szerint a dramatikus
színház tere „technikai és mentális szempontból is ablakként és szimbólumként képzelhető el,
a »mögötte« lévő valóság analógiájaként”158.
Ezzel szemben a posztdramatikus színház már a színpadon ábrázolt világhoz tartozó
perspektíva reflexiójában, megtöbbszörözésében és/vagy dekonstruálásában érdekelt, vagyis
annak megmutatásában, hogy a színház ablakként elképzelt tere maga is keretezett, s ezzel
egyidőben más ablakokra, vagyis más reprezentációs, játék- és elbeszélésmódokra nyithat
rálátást.159 A Castorf-féle ötödik fal különböző változatai nem a transzparencia tapasztalatával
ruházzák fel az észlelést, hanem éppen a különféle nézőpontrendszerekből felépülő
elbeszélések stratégiáira, vagyis a felkínált nézőpontok rendezés általi meghatározottságára
mutatnak rá.
2.1 Vetített tekintetek: Endstation Amerika (2000) 160
A 2000-ben bemutatott Endstation Amerika Tennessee Williams A vágy villamosa című
darabjának alapján készült, megtartva a hat főbb szereplőt (Blanche, Stella, Stanley, Mitch,
Eunice, Steve), ám környezetüket jelentősen áthangolta, kortársi asszociációkkal terítve be. A
Castorf-rendezésben Stanley Kowalski (Henry Hübchen) lengyel bevándorló, aki egykor
résztvevője volt a ’78-as Gdanski hajógyári sztrájkoknak Lech Wałęsa oldalán, s most új
hazájában (amely leginkább a volt NDK-területére emlékeztet) kénytelen majomjelmezben
keresni a kenyerét, rágógumit reklámozva, kiegészítve mindezt egy kis illegális alkoholexporttal. A Kowalski lakókörnyezetét, az egy szobás lakást ábrázoló színpadkép leginkább a
posztkommunista állapotok jelölője: jobb oldalán kis (amerikai) konyhát látni, balra
franciaágyat, közötte azt a szűkre szabott üres, málló tapétákkal övezett teret, amit csupán a
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bejárati ajtó, valamint a fürdőszoba ajtaja tör meg. Az ágy mellett televízió áll, amely első
pillantásra a díszlet neutrális részének tűnik, tehát a színpadon ábrázolt fikciós világ
logikájába illeszkedő tárgynak. Ám hamar kiderül, hogy a televízió valójában ablakot nyit a
fürdőszobaként berendezett térrészre, közvetíti az ott zajló jeleneteket. (Lásd: MELLÉKLET / 5.
kép: Jelenet Frank Castorf Endstation Amerika című rendezéséből) De nem pusztán az
eltakart történések megmutatására hivatott: arra is képes reflektálni, ahogyan a televíziós
műsorok jellegzetes szerkezetei és ikonjai meghatározzák a valóság észlelését, a maguk
mintájára alakítva azt.
Így a televízió komplex funkcióban van jelen az előadásban, mind az ábrázolás, mind
a tematika szintjén. Egyfelől a valóság betörésének médiuma, kettős értelemben: feltárja a
színházi gépezet működését, valamint rámutat arra, hogy még az olyan intim tereket is gond
nélkül birtokba veheti a figyelő kameratekintet, mint a fürdőszoba. Ráadásul a televíziós
képek a meggyőzés eszközeiként, kiemelésként funkcionálnak az előadás során, leleplezve a
kép perspektívájának a felvevőkészülék általi befolyásoltságát. Másfelől pedig azt is képes
megmutatni, hogy a kortárs valóság miként jelenik meg a tömegmédiumokon keresztül, s
mindez miként hat vissza az észlelésre, s hogyan alakítja a – Castorfnál elsősorban
amerikanizálódóként ábrázolt – viselkedésmódokat, életstílusokat.
Innen válnak értelmezhetővé ugyanis a Barbie-baba kinézetű női színészek (Kathrin
Angerer, Silvia Rieger, Brigitte Cuvelier), az extrém rockénekesekre emlékeztető férfi
színészek (Bernhard Schütz, Henry Hübchen, Matthias Matschke), a híres filmjelenetek
megidézése (mint Mitch anyjával való kapcsolatának a Psycho mintájára történő leképezése),
illetve az előadásban sorjázó popdalok is. Ezek egyrészt a kortárs világ reprezentánsai,
másrészt a karakterek identifikációs logikáját leleplező nyomok, mint a konyhai
nyitójelenetben felhangzó Lou Reed dal (Perfect Day), a három férfi kártyázása közben
kórusműként felcsendülő Britney Spears sláger (Hit Me Baby One More Time), vagy a
színpad szó szerinti kibillenését kísérő Bye, Bye, Miss American Pie punk verziója. S ide
tartozik az a hosszabb televíziós anyag is, amely megbontja az addigi élő képek dömpingjét:
az egykori német szupermodell és énekes életét feldolgozó dokumentumfilmet (Nico Icon)161
lesik a tévé köré gyűlve, bámulva a női szereplők, míg végül az „Ihrsinn” (őrület) szó
mániákus kántálásába kezdenek, ezáltal jelezve a női karakterek számára valószínűsíthető
végállomást.
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A kamera élőképeket sugárzó fürdőszobai jelenléte ezen felül a reality show műfajából
ismert nézési pozíciókat is bekapcsolja az előadásba, s ezáltal ismét tematizálja a valósághoz
való komplex, alapvetően mediatizált viszonyrendszert. Robin Nelson a nézői pozíció
változásaként vizsgálja a valóságshow televíziós tapasztalatát: „Az, hogy a résztvevők
folyamatos megfigyelés alatt lehessenek, azon múlik, hogy »ott vannak-e« saját otthonukban.
Ez a viszony ráébresztheti az otthon lévő embereket [nézőket], hogy ők szintén aktív
szereplői, résztvevői az eseménynek. Az aktuális-virtuális világban való létezésnek ez az
egyszerre külső és belső módja egy olyan aspektus, amelyet néhányan (…) a performativitás
kondíciójaként neveztek el.”162 A cselekvések és történések iránti igény összefonódik a képek
performativitásának

tapasztalatával,

amelyek

eseményekké

válva

képesek

bevonni

résztvevőként a nézőket is. Így a (mozgó)kép sem csupán a megfigyelő jelen-nem-létét
jelezheti, hanem rávilágíthat a valóság befolyásolhatóságának változó kereteire is.
Castorfnál természetesen a kamera sem marad végig egyetlen pozícióban, hiszen a
vajúdó Stella lefilmezéséhez egyszerűen kihozzák a fürdőszoba rejtett zugából, ezáltal is
erősítve a kamera intim jeleneteket kutató tekintetének erőszakosságát. A kamerát kezelő
Stanley ugyanakkor hamar Blanche felé fordítja a készüléket, a nő arcát veszi közelről,
mintegy leleplezve a saját maga számára izgalmas látványt. Stanley itt a mozgóképek világát
alakító perspektíva felett uralkodik, mintegy reflektáltan alakítva a televízióban megjelenő
„valóságot”.
Érdemes itt egy pillanatra kitérni a német rendezői színház egy másik fontos
alakjának, Thomas Ostermeiernek a 2008-as Hamlet-rendezésére163, amelyben a szintén
fontos szerepet kapó kézi kamerát a dán herceget megtestesítő Lars Eidinger kezeli, ezáltal
irányítva a figyelmet a karakter világhoz társított szubjektív nézőpontrendszerére. Az új
királyi pár esküvői jelenete alatt elhangzó Hamlet-monológ alatt az emelvényen álló hófehér
asztal mögött éneklő, zabáló, vedelő vendégeket mutató közelképek sorjáznak egy hátul
kifeszített áttetsző függöny felületén, lassított felvétel érzetét keltve. Végül a Gertrudot alakító
színésznő obszcénnak ható mimikáját és gesztusait filmezi Hamlet, amely hamarosan horrorjelenetbe megy át: Gertrud mosolya vicsorgásra vált, miközben torzított hangon suttogja
Hamlet nevét egy mikrofonba, a kivetítőn ráadásul szanaszét hulló pernyéket, egy pusztító tűz
tombolását montírozzák az élőben vett képre. A tény, hogy a kamera látószögét és
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perspektíváját nem egy nyugvópont jelöli ki, hiszen állandóan mozgásban van, és nem is a
színen megjelenő neutrálisnak ható filmes stáb irányítja, hanem a címszereplő, egyértelművé
teszi, hogy a háttérben futó mozgóképek a világ észlelésének hamleti nézőpontjára kívánnak
rámutatni.
Hasonlóan működik ez az Endstation Amerika fentebb leírt jelenetében is, ahol a
kameramozgás egyértelműen tükrözi vissza az azt kezelő Stanley érdeklődési körét
mindaddig, míg végül átadva a kamera irányítását ő maga is inkább a valóságshow
főszereplője akar lenni, így ihletetten pózol a kamera előtt, monológokat mond, elvárja, hogy
őt vegyék, míg felesége hatalmas hasával kitotyog szülni. Ám a televízió által közvetített
mozgóképek valóság- és identitásképző hatalmának reflexióján túl Castorf rendezése egyben
rámutat a valóság szerkeszthetőségének tapasztalatára is, s ezáltal a történések
elbeszélhetőségének észleléspolitikai meghatározottsága tematizálódik mind a reprezentáció,
mind a jelenetek szerkesztésének szintjén.

2.2 Színházi polifónia
A színészi testek mellett megjelenő mozgóképek dramaturgiában betöltött szerepe az
alapanyag szempontjából különösen érdekessé válik Frank Castorf Dosztojevszkijrendezéseiben164. Hiszen bizonyos szempontból a Dosztojevszkij-regények Bahtyin által165
egymástól elváló szólamok, tudatok és világlátások sokaságaként értelmezett és elemzett
polifonikussága képes reflektáltan visszaköszönni a tereket teljesen vagy részben elfedő falak
és e falak mögé bejutni képes kameratekintet által vetített mozgóképekben.166 A Castorfrendezések ezen felül gyakran forgatják ki az alapművek recepciótörténetét vagy
interpretációs gyakorlatát, s így Dosztojevszkij esetében is leszámolnak a keleti miszticizmus
és moralizálás lehetőségével, s helyette a posztmodern kapitalizmus nézőpontjából, a
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nyertesekre és vesztesekre, árucikkekre és fogyasztókra osztott világ perspektívájából
értelmezik újra az alapszöveget.
Mindezt pedig egy olyan szerkesztési elv alapján viszik véghez, aminek köszönhetően
a regények különböző idősíkjai egyszerre jelennek meg és írják át egymást a testek és
mozgóképek által prezentált jelenetek során. Ahogyan Peter Boenisch rámutatott:
„Castorf átírásai kedveznek a megszakításokkal teli, egymással párhuzamosan futó
események színrevitelének, amelyek egymást átfedve és egyszerre történve az „ott is”
létmódjára mutatnak rá, ahelyett, hogy a dramatikus koherenciának, a narratív
transzparenciának és a történet egyenes vonalú fejlődésének kedveznének. Ez a
központi dramaturgiai erő kelti életre az „összetettség” elvét (…) Castorf mindent
magába szívó „összetett jelent” generál, amelyik a kortárs világ általa végzett
analízisét reflektálja: egyaránt komplex és áthatolhatatlan, semminek nem enged utat,
csak az igenlésnek, az állításnak.”167
A Megalázottak és megszomorítottak (2001)168 egyik első jelenetében a Ványát játszó
Martin Wuttke elmesél egy történetet Natasha szüleinek egy öregemberről, akinek a kutyája
meghalt, amíg az öreg egy kávézóban melegítette fel magát a hideg ellen. 169 Ezzel
párhuzamosan egy öregember egy még élő kutyával átvág a színen és belép Ványáék
szobájába, mintegy kísértetként, vagy a Ványa által elmesélt, még jövőbeli történet
szereplőjeként. Ez a fajta szerkesztésmód, amely egyszerre akarja megmutatni a történet
elmesélését, valamint magát a történetet, tulajdonképpen a szöveg szoros olvasatán keresztül
jut el a színrevitelig.
A Dosztojevszkij-regények textuális dzsungele pedig sok esetben épp a mozgóképek
és testek összjátékán keresztül képes megmutatkozni, amelynek köszönhetően a fontosabb
események premier plánban peregnek a nézői tekintet előtt. Patrice Pavis meglátása szerint
„[a] videó megtervezett betörés a színpad intimitásába, ahonnan általában csak elkaphatunk
valamit tekintetünkkel, de sosem láthatjuk közelképként.”170 A 2005-ös Bűn és bűnhődés171
színpadán lévő több emeletes forgó ház felett hatalmas kivetítők sorjáznak, amelyek
betekintést engedtek a szabad szemmel nem látható területekre, ideértve a díszletházban
falakkal elzárt térrészeket, a színészek arcának végletes és esendő közelképein keresztül,
egészen a vágószobáig: a konténerben játszódó jelenet alatt az egyik színész átszakítja a falat,
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BOENISCH, Uo., 201.
Bemutató: Bécs, 2001. 05. 28.
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Lásd még: BOENISCH, Uo., 200.
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Patrice PAVIS, La Mise en Scene Contemporaine. Staging Theatre Today (ford. Joel Anderson), New York,
Routledge, 2013, 147.
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Bemutató: Wiener Festwochen, 2005. 06. 10.
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s így láthatóvá válnak a színházi előadásban dolgozó technikusok is. A korábban már említett
„valóság-betörés” itt egyfelől a színpad és a színpad mögötti valóság konfrontációját hozzá
magával, amennyiben a nézők számára létrehozott fiktív világ működési mechanizmusa válik
közelről láthatóvá; másfelől a fiktív világ „valósága” robban be szó szerint a technikusok
közé, elmosva a fiktívként és faktívként észlelt események közti határokat.
A mozgókép és színház egymáshoz viszonyított nézőpontjainak részlegességét
tekintve Castorf 2002-es Az idióta című rendezése172 mondható az egyik legkarakteresebb
vállalkozásnak, ahol a színpadi tér egységei – a közönség középen forgó színpadon nézheti
végig a köré konténerekből, faépítményekből felépített várost – már nem is nagyon
rendelkeznek átlátszó negyedik fallal, minden lezárva, így szabad szemmel csak az ablakokon
keresztül lehet belesni, s látni a jellemzően odabent, zárt térben zajló jeleneteket. A
kivetítőkön és televíziókon azonban párhuzamosan futnak a szinkrón jelenetek, a
dosztojevszkiji birodalom Castorfon átszűrt kortárs prizmái, miközben a nézői pozíció is
állandó mozgásban van az előadás közel öt órája alatt.
Fontos ugyanakkor belátni, hogy ez az intermedialitás kapcsolatokra is épülő
dramaturgia mégsem elsősorban a kamera és mozgóképek integrációján alapul, az pusztán az
összetettségen alapuló világ láttatásának eszköze. Mert például annak dacára, hogy az utóbbi
időben főként Németországban dolgozó kortárs angol rendező, Katie Mitchell előadásainak is
elengedhetetlen kelléke az egy vagy több kamerát mozgató filmes stáb, a Mitchell-féle
rendezések mégis a dramatikus univerzum kibontásában (és nem le-, vagy szétbontásában)
érdekeltek, a többes perspektívával dolgozó jelenetek megmaradnak a dramatikus alakok
motivációit központi helyen kezelő ábrázolásmódon belül.
A mozgóképek és a sokszor csak részleteiben látható testek összjátékai Castorf
esetében ugyanakkor egy olyan, egyetlen perspektívából átláthatatlan és megjeleníthetetlen
világ modellálásában játszanak szerepet, amely ellenáll a dramatikus csomópontokba
rendeződő dramaturgiának. A párhuzamosan és több szinten futó jelenetek tehát éppen a
repedések és törések megmutatásában érdekeltek, illetve a performatív szituáció határainak
konzekvens eltörlésében. Ez a típusú színházi formanyelv pedig éppen a következő részben
tárgyalt Bodó Viktor – intermediális szempontból eddig még nem elemzett – rendezésein
keresztül válhatott a magyar színházi gyakorlat részévé is.
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Bemutató: Volksbühne, 2002. 10. 15.
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3. A tudat filmes játékai. A káosz mint világmodell Bodó Viktor rendezéseiben
A következőkben tehát rátérek egy olyan kortárs magyar rendező előadásainak elemzésére,
akinek elbeszélői módszerét nagy mértékben meghatározza a film-technika felhasználása,
illetve a popkultúráhöz kötődő filmes esztétika. Bodó Viktor közel két évtizedes színházi
munkássága hatástörténetileg ahhoz a német színházi trendhez köthető, amely az asszociatív
improvizációk, a multiperspektivikus történetmesélés, a popkulturális (főként filmes és zenei)
utalások tudatos használata, illetve a technikai médiumok beemelése révén tette le annak a
„cool fun”173 esztétikának az alapjait, amelyhez olyan alkotók nevei kötődnek, mint az iménti
fejezetben elemzett Frank Castorf vagy Thomas Ostermeier, valamint Stefan Pucher, a She
She Pop, a Gob Squad, a Rimini Protokoll, és a Showcase Beat Le Mot.
Ennek megfelelően, Bodó színházában a valóság lenyomata már csak káoszként
jelentkezhet, vagy kitágult, szürreális tudatállapotként, amelynek jelzését sokszor épp a film
médiumának változatos használata segíti. Rendezéseiben az elemeire bomló, instabil világ,
amelybe bármelyik pillanatban és bármilyen irányból érkezhet egy újabb, a formális logika
szerint érthetetlen elem, meglátásom szerint éppen az intermediális törések mentén válik
olvashatóvá. Az elidegenítő effektusok az előadások alatt egyre gyorsuló ütemben rombolják
le az egységes narratíva lehetségességébe vetett hitet, miközben nyilvánvaló halmozásukkal
önmaguk paródiájává válnak. A szemantika ezen groteszk törések mentén történő szóródása
pedig egy olyan rendszer ábrázolását segíti elő, amelyben éppen a kiszámíthatatlanság az
egyetlen biztosnak tűnő hivatkozási pont.
Az alábbiakban előbb két jelenség (törések és átírás) mentén vizsgálom Bodó Viktor
rendezői formanyelvének jellegzetességeit, elsősorban a Ledarálnakeltűntem című előadás
példáján keresztül; majd ezek következtetéseire alapozva térek rá a mozgóképek
narratívaképző szerepére Az óra, amikor semmit sem tudtunk egymásról című produkció
elemzésével.
Hans-Thies Lehmann így ír a Posztdramatikus színház egyik fejezetében a „cool fun” esztétikájáról mint a
posztdramatikus színház egyik játékmódjának meghatározó jellemzőjéről: „A nyolcvanas és kilencvenes évek
fiatal rendezői szinte erőszakkal keresik a »valósat«, amely a forma tagadásával provokálni képes és adekvát
kifejezője lehet a szomorú, ugyanakkor kétségbeesetten felpörgött életérzésnek. A színház – reflektáltan –
utánozni kezdi a mindenütt jelenlévő médiát és az általa sugalmazott közvetlenséget, ugyanakkor az alternatív
nyilvánosság új formáját keresi, melynek látszólagos oldottsága mögött láthatóvá válik a melankólia, a magány,
a kétségbeesés. A posztdramatikus színház e feltűnő játékmódja gyakran a televíziós és filmes szórakoztatóipar
területéről merít ihletet. Minőségre való tekintet nélkül egyszerre idéz véres horrorfilmeket (»splatter movie«kat), kívzjátékokat, reklámokat, diszkózenét és klasszikus tudásanyagot, s ezzel egyidejűleg regisztrálja a –
túlnyomórészt fiatal – látogatók tudatállapotát, mely rezignáció és lázadás, bánat és egy intenzív és boldog élet
utáni vágy között váltakozik. (…) Itt nincs dramatikus cselekvés, inkább krimikből, televíziós sorozatokból vagy
filmekből származó jelenetek, helyzetek játékos imitálására látunk példát.” (LEHMANN, Posztdramatikus
színház, Budapest, Balassi, 2009, 139-140.)
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3.1 Szóródó törésvonalak
„Mindvégig ott motoszkál a nézőben a kérdés, hogy valójában előadásnak tekinthető-e
mindaz, ami a színpadon történik”174: olvasható Bodó Viktor egyik nyíregyházi előadása, az
M avagy mégsem kapcsán. A hazai (szak)kritika viszonyulása Bodó rendezéseihez – még ha a
kijelentések többségükben el is maradnak a fentihez hasonló, kissé álnaivnak ható
gondolattól175 – látensen kapcsolódik az idézett mondat által implikált problémafelvetéshez. A
kritikák egy része a következő kulcsszavak menték jelöli ki Bodó rendezéseinek
hiányosságait: szkeccs-sorozat, eklektika, következetlenség, szétesés, locsogás, egyenetlen
részek, blöff.176
A (vélt) hiányosságok mögött azonban sokkal élesebben rajzolódott ki az az elvárási
rendszer és prekoncepciós háló, amellyel a recenzensek az egyes előadásokat értelmezési
keretbe

kívánták

foglalni.

Az

előző

fejezetben

elemzett

Mozgó

Ház

Társulás

recepciótörténetéhez hasonlatosan, többen a logocentrikus (úgy is, mint szöveg- és
történetközpontú), netán realista alapvetésű konvenciók hiányát kérték, kérik számon,
úgymint a követhetőség, az egységes narratívába illeszkedő epizódok, illetve a színházi
produkció megvalósulása mint zárt, harmonikussá konstruált és a formális logika alapján
követhető rendszer. Mindez pedig egy olyan színházi modellből ered, amely saját legitimitását
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–
http://www.ellenfeny.hu/archivum/2005/4/osszjatekok (letöltés: 2012-10-10)
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Tudományos axióma, hogy nem beszélhetünk „az előadásról” mint olyanról, hiszen az előadás (és színház)
fogalmát és kereteit minden korban változó történeti-kulturális-gazdasági-ideológiai faktorok határozzák meg.
Amint az idézett szövegkörnyezetből kiderül, a szerző itt implicit módon az előadás szó alatt a koherens,
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(KONDOROSI, Uo.). Érdekes adalék, hogy Bodó kapcsán mintha minduntalan felbukkannának olyan definíciós
problémaként tálalt kritikus megjegyzések, mint hogy egyáltalán színházinak tekinthetőek-e rendezései, lásd a
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többek között a pszichologista-realista játéknyelv egységében fedezi fel, ennek következtében
feltételezi, hogy a gesztusok és mozgások mindenkor a lelki tartalmak közvetítői.177
Mindezek az elemek Bodó rendezéseiben átrendeződnek és újraíródnak, így a színházi
előadás alatt folyamatosan kérdőjeleződik meg a történet és a szereplők megismerhetőségébe
vetett hit, hiszen a jelenetek és a figurák minduntalan kibillenek saját, addig felépített
narratívájukból, elbizonytalanítva a színházi élmény befogadóját. Így a narratíva, a szituációs
lendület, illetve az értelmezési horizont megtörése a Bodó-féle formanyelv fontos
kategóriájaként vizsgálandó terület.
Ezen törések gyökerének megértésében részben az orosz formalista Viktor Sklovszkij
osztranyenyije178 (eltávolítás, idegenné tétel) és zatrudnyenyije179 (megnehezítés) fogalmai
segíthetnek, részben pedig az ezekhez szorosan kötődő brechti Verfremdungseffekt180. Bertolt
Brecht V-effektjei színházi kontextusban egyszerre jelentik az elidegenítést és az eltávolítást
célzó dramaturgiai és színpadi eszközöket és hatásokat, például dalbetéteket, a nézők
közvetlen megszólítását, a helyszínjelzésére szolgáló feliratokat. Ezeknek az eszközöknek a
célja a néző kirántása a biztonságos kukucskáló pozícióból, valamint abból az illúzióból, hogy
egy láthatatlan közönség tagja. Ezen felül ráébresztik a nézőt, hogy amit a színpadon lát, az
mindig kreált és közvetített, így a színházi esemény megcsináltságára is reflektálnak. A nézőt
a passzív befogadó szerepéből egy analitikus-kritikus nézői szerepbe kívánják helyezni, aki
már nem hiszi el, hogy a színpadon a valóság egy sérthetetlen és megkérdőjelezhetetlen
narratívája jelenik meg.181
Bodó Viktor rendezéseiben a narratív és játéknyelvi törések nem pusztán az
elidegenítést szolgálják, hanem egyben egy olyan világmodell leképezését, amely már nem
írható le közös valóságként, csak különböző tudatállapotok folyamatos, egymásba csúszó
változásaként. Ráadásul, az előadások fikciós világán belül és az előadásra reflektálva is
Ehhez lásd Imre Zoltán összefoglalását: „A magyar hagyományos, szövegközpontú előadások általában arra
az alapfeltevésre épülnek, hogy az »élő emberekként« ábrázolt karakterek pszichológiai motivációk mentén
értelmezhetők, és az előadás fikcionális világán belül egy adott középpont (általában maga a címszereplő) körül
elrendezhetők. A cselekmény egyenes vonalúan bontakozik ki, miközben megragadja és felfedi a háttérben lévő,
kerek egészként értelmezhető történetet, illetve a mögötte kibontakozó, egységes és zárt világot. Racionális
logika, illetve ennek bináris ellentéte, emocionális logikátlanság vezeti a karakterek döntéseit és teszi
történeteiket többé-kevésbé átláthatóvá és megérthetővé. Ezekben az előadásokban a történet általában
tartalmazza az általános üzenetet, illetve jelzi a teleologikus célt, amely felé a jelenetek és a színpadi karakterek
orientálódnak, valamint utal arra a módra, ahogy ezeknek a jelentősége hierarchikusan elrendezhető.” (IMRE
Zoltán, A másság játékai, Kritika, 2002/7-8, 13.)
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Az olvasó megszokott érzékelésmódjának dezautomatizálása érdekében használt hatások.
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Olyan technikák és hatások, amelyek befogadó számára megnehezíteni a mű befogadását.
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Lásd: Patrice PAVIS, Színházi szótár (ford. Gulyás Adrienn, Molnár Zsófia, Sepsi Enikő, Rideg Zsófia),
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2006, 120-121.
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Lásd még: Bertolt BRECHT, „Kis Organon a színház számára” (ford. Eörsi István) = BRECHT, Színházi
tanulmányok, szerk. MAJOR Tamás, Budapest, Magvető, 1969, 403-452.
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megjelennek az elidegenítő, megakasztó törések, így a befogadóra gyakorolt hatásuk is
szétválik, megtöbbszöröződik. Ezek a sajátosságok termékenyen összeolvashatóak a lehmanni
terminológia túltelítettség fogalmával: a jelek olyan túlburjánzása ez, amely a hagyományos
formaészlelés tagadásával „megzavarja a képek rendjét”182, miközben a határokat a
labirintusszerűen kaotikus túlzsúfoltság felé mozdítja el. A hétköznapok ingeráradatához
szokott, türelmetlenebbé váló nézői tekintet így elmerülhet a szimultaneitás játékában.
Ez a túlburjánzás Bodónál a mindenütt felbukkanó gegek, bohózati elemek formájában
jelenik meg, melyek minduntalan megakasztják a színpadon ábrázolt fikciós világ
narratíváját. A geg és az egyenes vonalú narratíva között fennálló feszültség a két fogalom
eltérő szerkezeti és szemantikai hagyományával magyarázható. Míg az első a maga rövid és
befejezett, önmagára visszamutató jelentéshálójával legtöbbször ebben a zárt rendszerben éri
el célját, a második fel akarja oldani ezt a zártságot, és egy nagyobb szerkezetben is
jelentéssel kívánja felruházni az adott geget. A gegek öncélúságának problémáját nagyban
befolyásolja, mennyiben illeszthető az adott bohózati elem tematikusan az adott történet
narratívájába. Az olyan előadások esetében, mint a Liliom (2010), ahol a vásári mutatványok,
vagy a Ledarálnakeltűntem (2005), amelyben a kabaré és varieté műfajai tematizálódnak, a
bohózati elemek (mint egy hirtelen bűvész trükk, egy nem várt ugrás vagy táncmozdulat)
értelmezési horizontja könnyebben kapcsolható az előadás reprezentációs hálójához. Más
esetekben azonban sokkal nyilvánvalóbban törik meg az előadás által addig felépített narratív
diskurzust, hiszen a figurákhoz rendelt, motiválatlannak tűnő gesztusok és mozdulatok éppen
váratlanságuk okán válhatnak teljesen abszurddá. Jó példa erre a Csehov Cseresznyéskertje
alapján készült Bишнёвыйсад I. (2011) című előadás, amelyben a Dunyasa nevű szereplő
rapid módon folyton elájul, elvágódik a padlón, majd azzal a lendülettel talpra is szökken,
mintha mi sem történt volna.
Bodó ezen felül számos olyan betétet is kever előadásaiba, amelyek magukon
hordozzák a fokozott teatralitás jegyeit, mint a musicalek, a revük, a (zenés) filmek, vagy a
varietéműsorok. Ezek a rövid epizódok a reálisnak induló szituációkat a cselekmény
előrehaladtával mind gyakrabban törik meg, és forgácsolják szét a jelenetfüzérek játéknyelvét
és narratíváját, hol a musicalek (Chicago, Macskák) túlcsorduló világával, hol a táncbetétek
vidám és önfeledt modalitásával, hol egy groteszk gesztus- vagy hangsorral, mely mintha a
karakterektől külön életet élne. A már említett cool fun játékmódja tör itt utat, amennyiben a
filmes ihletettségű betétek, a sokszor álomszerűnek ható képek főként asszociatívan
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működnek, miközben „[a] néző körutazást tehet a különféle allúziók, idézetek és
ellenidézetek, belső viccek, moziból és popzenéből származó motívumok között,
végigkövethet egy gyors és gyakran nyúlfarknyi epizódokból álló patchworkot, melynek
hangneme ironikus-távolságtartó, szarkasztikus, »cinikus«, illúziótlan és »cool«.” 183. Ezek a
betétek alapvető elemei a Bodó-féle elbeszélési töréseknek, hiszen a konkrétan megjelenő
cselekményelemek egymásutánja így nem szervezhető egy egységes, egyenes vonalú, okokozati viszonyon alapuló történetté.
Ez a jellegzetes színházi formanyelv olyan sajátossággal bír, amely alapvetéseit a
Fuchs-i értelemben vett teatralitás kiaknázásban leli meg: például az olyan, önmagukban is
teátrálisnak mondható, heterotópikus terek tematizálásában és felmutatásában, mint a kabaré
(Ledarálnakeltűntem), az elmegyógyintézet (Kockavető, Fotel), a repülőtéri tranzit váróterem
(Transit) vagy éppen egy lepusztult háztető (A Nagy Sganarelle és Tsa). Az említett helyek
leginkább a Foucault-féle válság- és deviancia-heterotópia184 csoportjaiból kerülnek ki – bár
előbbit inkább a „primitívnek nevezett társadalmak” esetében használja a szerző, olyan
terekre utalva, amelyeket a szűkebb környezetükkel válságban álló embereknek számára
tartanak fenn (mint például a szülő nők, a kamaszok, az öregek)185; míg a devianciaheterotópia a (poszt)indusztriális társadalmakban is jelenlévő helyforma, és olyan emberek
gyűjtőhelyeként definiálódik, akiknek viselkedése eltér az átlagostól és az elvárt normáktól
(például szanatóriumok, pszichiátriai klinikák, börtönök lakói). Mivel ezek a terek elsősorban
lakóik és a társadalomban betöltött szerepük által határozódnak meg, Bodó színházában –
elsősorban a megmutatkozó szereplők viselkedése miatt – kitágul a deviancia-heterotópia
fogalma, olyan helyszíneket is bekebelezve, mint egy motel (Motel), egy bérházlakás (Attack,
Bérháztörténetek) vagy éppen egy kórház (Anamnesis).
Jó példa erre a 2005-ben bemutatott, Kafka A per című művén alapuló
Ledarálnakeltűntem186, amely a regénybeli K. történetét egy groteszk, a varieté műfajából
ismerős világban jeleníti meg, s amelynek főszereplője (K. József) a teljes emberi lealjasodás
áldozata, akit az őt körülvevő, pénzéhes, saját vágyait bármi áron kielégíteni akaró, csillogó
látszat-produkciókra épülő világ végül szó szerint be- és ledarál. Ebben az előadásban a
varieté és kabaré műfaja implikálja azt a térformát és játéknyelvet, amely újraértelmezi a
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hozzá fűződő színpadi nyelv kliséit, és kiterjeszti saját világérzékelését a kafkai birodalom
működésének

ábrázolására.

(Lásd:

MELLÉKLET

/

6.

kép:

Jelenet

Bodó

Viktor

Ledarálnakeltűntem című rendezéséből) Innen nézve minden groteszk fordulat csak a
közönség szórakoztatására kitalált hatásvadászat, mint például, hogy a Block nevű szereplő –
az ügyvéd egyik ügyfele, aki „már nem ügyfél, az ügyvéd kutyája volt”187 – az előadásban a
varietéműsorok felől értelmezhető izgő-mozgó, változó kedélyállapotú alakként jelenítődik
meg, és valójában egy szado-mazo játék részese. Vagy ilyen a Leni nevű szereplő eltúlzott
testi hibája is, mert ami Kafkánál még csak két összenőtt ujj volt, az Bodónál már hosszan
kilógó köldökzsinór („Minő csodás játéka a természetnek”). De a főszereplő K. József és Leni
közti szerelmi jelenet maga is bohóctréfába ágyazódik, hiszen K. kis híján a közönség közé
esik, miközben hátul egy alak, nagy levegőket véve és kommentálva az eseményeket, felfelbukkan a füstfolyóból. K. és Leni párbeszéde reflektálatlanul mosódik bele egy
hangorkánba, miközben hátul a zenekar feláll és elkezdődik egy koncert: a határ kabaréműsor
és K. József színpadi élete között egyre jobban elmosódik.
Tehát nem csupán a nézői elvárási horizontokat kezdi ki a jeleneteket szervező
abszurd logika, hiszen ennek mintegy tükörképeként K. József karaktere is saját elvárásainak
sorozatos semmibe vételével kénytelen szembesülni. Így ő befogadóként egy olyan világot
próbál értelmezni, megtapasztalni, melynek működési logikája egyik percről a másikra
változik, a vonatkoztatási rendszerek alakulásának váratlan fordulatai pedig minduntalan
kikezdik az addig alkalmazott percepciós és recepciós stratégiákat. Jól példázza ezt az a
jelenetváltás, amely során a végletekig gyorsított, stroboszkópos, hangzavarba torkolló
hivatali jelenet után beálló csendben K. a Grubachné nevű szereplővel kezd párbeszédbe. Ám
beszélgetésük alatt a K. lakóházát ábrázoló fikciós térben feltűnnek az előző jelenetből
ottmaradt, lézengő emberek, felszedegetik a papírt a földről, vagy hátul gyülekeznek,
miközben fúró és kalapács hangja hallatszik. K. recepciós stratégiája itt is csődöt mond,
hiszen míg ő láthatóan zavarónak találja ezeket a hangokat és embereket a térben, Grubachné
semmilyen jelét nem adja annak, hogy észlelné a körülötte folyó történéseket. K. értelmezési
stratégiája láthatóan nem tudja követni az előadásban ábrázolt világ alakváltozásait és
bizonytalan viszony- és hivatkozási rendszerét.
A hagyományos Kafka-olvasat kikezdése ez, amennyiben az előadás nem a
depresszív-melankolikus kisembert körülölelő szorongató és szomorú világkép realista
bemutatását teszi meg kiindulópontjául. Bodónál a szorongás ugyanis már elsősorban a
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groteszkkel kapcsolódik össze, a rendszer átláthatatlansága pedig nem csupán a bürokrácia
hálójaként, hanem a világ megismerhetetlenségének axiómájaként ábrázolódik. Ezen
ábrázolás másik fontos pillére az alaptörténet átírásának gesztusa, amely egyfelől
popkulturális vendégszövegek (úgy is, mint filmekből, musicalekből, operettekből vett
idézetek) beékelésével, másfelől a színházi szituációra történő reflexióval képesek felhívni a
figyelmet az alapszöveg rétegzettségére, s elburjánzó értelmezési lehetőségeire.

3.2 Az átírás szédülete
Az alábbiakban tehát rátérek az átírás azon jellegzetességeire, amelyek az előadásszöveg és
dramatikus szöveg kapcsolatát meghatározzák, és alapjaiban forgatják fel és nyitják meg a
dramatikus szöveg szemantikai hálózatát, játéklehetőségek, asszociációk és hivatkozások
sorát indítva el ezzel. Az így megjelenő és eluralkodó szimultaneitás Lehmann meglátása
szerint az idő posztdramatikus megformálásának (melynek gyökere többek között a
nagyvárosi ritmusokban, a sebességek kaotikusságában keresendő) egyik lényeges jellemzője.
Bodó rendezései nagyobbrészt már létező irodalmi szövegeken alapulnak, melyek
között találni drámákat188 és prózai műveket189 is. Ezeket az alaptörténeteket alakítják át, írják
tovább és szét az előadások.190 Minden alapanyagot a káosz végtelen játéklehetőségei felől
való olvasat ural, mintha a szövegben rejlő szituációk megértése csakis egy kaotikus
világmodellen keresztül válna lehetővé, amelyben a biztos pontok folyamatosan
megkérdőjeleződnek.
Patrice Pavis a klasszikus szövegek olvasatával kapcsolatban jegyzi meg, hogy a
múlthoz kötődő szövegre rakódott „por” szimpla figyelmen kívül hagyása helyett annak
188
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történetiségére kellene reflektálni, és ilyen módon, a fordításadaptáció versus betű szerinti
fordítás analógiájára, a rendező eldöntheti, hogy a szöveget új kulturális kontextusba helyezi,
vagy a forrásnyelvvel együtt megőrzi annak retorikáját és világnézetét.191 Persze, az esetleges
„leporolás” után sem juthatunk egy szövegben rögzített üzenethez vagy értelmezéshez, hiszen
a szövegtárgy akkor is átalakul, ha elsőre érintetlennek látszik: Lehmannal szólva, csak a
szöveget lehet archiválni, annak kontextusát sosem.192
Az alapszöveghez való viszonyulás tekintetében a historizáló vagy modernizáló
előadások implicit módon magukban hordozzák a fentebb cáfolt prekoncepciót, miszerint a
szöveg üzenete kódolt és megfejthető; míg más előadások „egy harmadik utat jártak be,
amikor épp a történeti kontextus és a mai aktualitás feszültségét próbálták játékba hozni”.193
Teszik mindezt úgy, hogy a szöveg és előadás ideje között feszülő idő kulturális
kereszthivatkozásait és utalásait hozzák mozgásba, mind a szöveg, mind a játéknyelv szintjén.
Ahogyan Imre Zoltán is rámutatott:
„A szövegközpontúság megújítása érdekében egyes előadások felnyitják az általában
zárt entitásként kezelt szöveget. Mégpedig úgy, hogy az amúgy is mindig csupán
intertextusként működő szövegbe felismerhető vagy fel nem ismerhető, ún.
vendégszöveget helyeznek. A vendégszövegek intertextuális hálója így nemcsak
módosítja az eredeti szöveget illetve annak megszokott, ismert értelmezését, hanem
játékok (elvileg végtelen) láncolatával asszociációk és hivatkozások sorát indítja el.
Ezek viszont kikezdik a realista alapfeltevéseket, mivel a kiinduló szöveg értelmezését
újabb és újabb textuális, vizuális, testi, valamint társadalmi, ideológiai stb.
kontextusokhoz kötik.”194
Bodó előadásaiban a beépített vendégszövegek sokszor nem is elsősorban az
alapszövegből kiolvasható cselekményvázlatból vagy alternatív értelmezésből adódnak,
sokkal inkább a konkrét színházi megvalósulást továbbgondoló játéklehetőségekből, amik
miatt olyan kilengések indulnak meg a mikroszerkezetek szintjén a káosz felé (érthetetlen
beszéd, groteszk gesztusok), amelyek végül teljesen bekebelezik az alaptörténetet, és
minduntalan felnyitják a szemantikát. Éppen ez a kaotikus világállapot az, amely
folyamatosan tematizálódik Bodó rendezéseiben, és egyben szorosan össze is köti őket, így
egyetlen szorongásos-ironikus rémálommá olvadnak a szétszóródó nézőpontokról és
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fogódzók nélküli világról, amiben a Luke Rhinehartok és Hodelka Jánosok hazárdőr létformái
válnak az egyedüli lehetséges válaszokká. Ez a színházi nyelv az, amely alapvetően határozza
meg a Bodó előadásaira jellemző átírási technikát.
A Ledarálnakeltűntem Kafka- és világolvasata kortársi tapasztalatok birtokában írja
egymásba a 20. század elejének bürokráciahálóját a 21. század fogyasztói társadalmának
hedonizmusával és az érvényesüléshez elengedhetetlen prostituálódással. Bodónál Grubachné
figyelmeztetése, miszerint Bürstner kisasszony gyakran jár haza későn, egy részeg revütáncos
(és valószínűleg egyben prostituált) megjelenésében talál referenciára, s míg Kafkánál
„dideregve húzta össze keskeny vállán a selyemsálat”195, addig Vinnai-Bodó olvasatában a
történet ezen a pontján a kisasszony diszkréten elhányja magát, egyenesen be egy oldalajtón.
Ennek analógiájára, a K. Józsefre magyarosított főszereplőt – mely gesztus mutatja azt is,
hogy itt közel sem egy távoli/elképzelt világról van szó, hanem a nagyon is kézzelfogható
magyar valóságról – a fenyegető világ nem is elpusztítani akarja, hanem önmaga torz(ult)
ideáiba olvasztani, melyek a drogoktól a prostitúción át a „független mosolyig” vezetnek. A
globalizált kapitalizmus és szórakoztatóipar logikájának kritikus reflexiója ez, ahol mindenkit
beáraznak és bedarálnak, mivel a rendszer semmi mást nem ismer el önmagán kívül.
A karaktereket jellemző groteszk sajátosságok is az „itt bármi megtörténhet” érzetét
erősítik: a színészek játszanak is ezzel a valószerűtlenséggel, az eltúlzott, realista konvenciók
felől értelmezhetetlen figurák pillanatképekként vannak jelen, hiszen önmagukhoz vagy a
szituációkhoz képest sem konzekvensek, értelmezési lehetőségeik örökös mozgása a
befogadói prekoncepciókat újra és újra kicselezi. Így a pszichológiai motivációk mentén való
értelmezhetőség elvárási horizontja az ábrázolt alakok esetében használhatatlannak vagy
tévesnek bizonyul mind az előadás, mind az egyes jelenetek szempontjából.
A közös referenciájú, egységes világ megbontása az átírásba kódolva, annak
technikája révén is megjelenik, mégpedig olyan módon, hogy a sikeres kommunikáció
implicit szabályrendszerét minduntalan elbizonytalanítják, vagy az egyes szabályokat
megsértik az ábrázolt alakok. Mivel a jelentés elbizonytalanítása a karakterek szóbeli
megnyilatkozásának módozataival áll összefüggésben, az alábbiakban az Austin-féle
beszédaktus elméleten keresztül vizsgálom meg ennek működését. John Austin a
nyelvhasználatot nem egyszerűen a cselekvések irányítójaként, hanem cselekvésként
határozta meg, így a beszéd performatív funkcióit kezdte vizsgálni. Ennek eredményeképpen
alkotta meg a beszédaktusok fogalmát, amely a megnyilatkozásokat mindig valamilyen
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cselekvés végrehajtásaként azonosítja. A beszédaktusok három típusát különböztette meg
Austin, ebből a lokúciós (egy nyelvtanilag értelmezhető hangsor) és az illokúciós aktus (az a
cselekvés, amit a lokúcióval megteszünk, például kérdés, tiltás, fenyegetés) minden
megnyilatkozást jellemez. A harmadik, perlokúciós aktus a beszélő mondásának hatása a
hallgatóra (például meggyőzés, megfélemlítés, megalázás).196
Az illokúciós aktus félreértelmezésére és így a közös referenciapont hiányának
tapasztalatára példa az a jelenet, mikor K. Józsefet a teljes lelki és fizikai megalázottság
állapotában – ti. miután a hatalmaskodó ügyvéd őt is felhasználta szexuális céljaira – valaki
nevén szólítja („József”), mire ő rezignáltan visszakérdez: „Maga honnan ismer?”. Az erre
adott inadekvát válasz a közös referenciarendszer érvényességét kérdőjelezi meg: „Persze,
hogyne ismerném.”. Így K. indirekt illokúciós beszédaktusának (amely a „ki maga?” jelentést
hordozza) megfejtése

fullad sikertelenségbe, szándékosan vagy véletlenül.

Ennek

következtében a megnyilatkozásba kódolt perlokúciós aktus sem tud megvalósulni, hiszen a
kérdés nem tudja elérni a benne foglalt célt, vagyis K. nem tud meg többet az új jövevény
személyazonosságáról. Ehelyett, az információszerzés és a világban való eligazodás
lehetetlenségének hangsúlyozásaként, pusztán az a tény ismétlődik meg, hogy az idegen
ismeri K.-t. A közös referenciák elveszni látszanak, és a K.-féle diskurzusrendszer hivatkozási
pontként mindenképpen a hierarchia legalján áll. A Pavis-féle denarrativizált színház197
jellegzetességei elevenednek meg, amikor a dialógus mint a cselekmény alapzata minduntalan
csődöt mond, miközben egy olyan történetet mutatnak be, amely nélkülözi a célelvűséget
(részben az ismert alaptörténet tematikájának köszönhetően). Így pedig végső soron maga a
káosz tematizálódik a színpadon mint a világ (meg)érthetetlenségének reflexiója.
De érdemes röviden kitérni arra is, hogy a Bodó-féle formanyelv miként viszonyul
klasszikus alapanyagaihoz (mint a Don Juan, a Szentivánéji álom, a Cseresznyéskert, A per, a
Holt lelkek), s az azokhoz tapadó esetleges értelmezési, színreviteli vagy játékstílusbeli
hagyományokhoz és az ebből fakadó látens nézői elvárásokhoz. Bár a posztdramatikus
színházban mindez nem újdonság, mégis fontos kiemelni, hogy az elvárások és hagyományok
különféle, egyfelől pop-kulturális asszociációkra, másfelől épp az alapszöveg szoros
olvasatára alapozó kijátszása fontos mozgatóeleme az előadások játéknyelvének.
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J. L. AUSTIN, How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University
in 1955., Oxford, Clarendon, 1962, 128-133.
197
Pavis leírása szerint ez a típusú színházi nyelv „száműzi a színpadról a társalgási dialógust mint a konfliktusra
és beszélgetésre alapozott dramaturgia maradványát: gyanús minden túl szellemesen összefűzött történet,
bonyodalom vagy cselekmény. A szerzők és a rendezők kísérletet tesznek alkotásaik denarrativizálására, azaz
minden olyan narratív hivatkozási pont megszüntetésére, amely lehetővé tehetné a cselekmény rekonstrukcióját”
(PAVIS, 1998, 15).
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Marco de Marinis a színházi előadásokat kísérő elvárási horizont megsértésének
eseteit vizsgálva tért ki a játékmódbeli konvenciók meghatározó jellegére:
„[E]gy előadás számos más módon és különböző szinten is megzavarhatja vagy
frusztrálhatja az elvárásokat, a meglepetés és a fokozott figyelem hatásait produkálva.
Az előadás zavaró jellemzői az általános színházi elvárások szintjén is megjelennek.
Itt a megzavarás többé már nem a színház és a mindennapi élet szembenállásában
jelentkezik, hanem az előadás és a színház szembenállásában. A példa egy olyan
munka lehetne, amely megtöri a dramatikus fikció azon konvencióit, melyek hosszú
idő óta az átlagnéző kompetenciájához tartoznak. A színházi elvárások ezen szintjén
arra az operaimádóra is gondolhatunk, aki Peter Brook Carmenjének előadásától Bizet
munkájának autentikus színpadra állítását várja.”198
Ennek analógiájára, az a Csehov-imádó, aki Bodó 2011-es Cseresznyéskertjétől –
amely az orosz Bишнёвыйсад I. (Meggyeskert I.) címen futott, és csak a darab első két
felvonásából állt199 – Csehov munkájának a pszichologista-realista, szövegközpontú
játékhagyomány horizontjából történő színpadra állítását várta, szükségképpen csalódott. Bár
első pillantásra a szereplők megfeleltek a hagyományos Csehov-játszás elvárásainak, hiszen
korhű ruhákban és hajviseletben lehetett látni őket, színpadi viselkedésük igencsak elütött a
megszokottól: pszichológiailag értelmezhetetlennek tűnő indokoktól vezérelve ki-be
rohangáltak a térből, ájultak el, kezdtek sikoltozni, vagy tettek furcsa gesztusokat. Ezeket a
mozzanatokat sokszor éppen a szöveg legszorosabb olvasata támasztotta alá, mint mikor
Jepihodov félmondata nyikorgó csizmájáról („tegnapelőtt vettem ezt a csizmát, hát kérem,
bátorkodom biztosítani önt, úgy nyikorog, hogy az egyszerűen lehetetlenség”200) több perces
néma jelenethez vezetett, amely alatt a szereplő körbe-körbe járkált a színtéren, prezentálva
csizmája tényleges nyikorgását. A szó szerinti értelmezés tehát tudatosan írta át a
hagyományos Csehov-darabokhoz és pszichologista-realista játékstílushoz kapcsolódó
elvárásokat.
A Ledarálnakeltűntem esetében a rendezés szövegolvasata részben A per üres
helyeinek kitöltését célozza meg, a kaotikus és groteszk elemek segítségével. Például a
színházi előadásban annak okát, hogy K. miért nem meri megkérdőjelezni a letartóztatók

Marco DE MARINIS, A néző dramaturgiája [1987] (ford. Imre Zoltán), Criticai Lapok, 1999/10,
http://www.c3.hu/~criticai_lapok/1999/10/991017.html, letöltés: 2012-02-20)
199
Bишнёвыйсад I., rendezte: Bodó Viktor, bemutató: MU Színház, 2011. 02. 12. A várakozással és ígéretekkel
ellentétben, az utolsó két felvonással kiegészült előadást a mai napig sem mutatták be.
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Anton Pavlovics CSEHOV, Cseresznyéskert (ford.) Elbert János – http://mek.niif.hu/00300/00360/00360.htm
(letöltés: 2014.06.20.)
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legitimitását, nem lehet pusztán a kijelentésekben keresni, hiszen az őrök monológját201
megelőzően már megpofozták, megverték és a földre szorították K.-t. A szövegrész ilyen
formájú pozicionálása előrevetíti azoknak a sokszor látványos akcióknak a sorozatát (például
mikor sokkolóval bénítják le K.-t, vagy revüműsort adnak elő számára), amelyek a főszereplőt
nem engedik ki a térből: sem a fizikai színpadtérből, sem pedig a diskurzus teréből. Ezek a
hatásmechanizmusok okozzák az előadások olyan sajátosságait, mint a narratív vagy
játékmódbeli középpontok elmozdítása és szétoszlatása, valamint a megtöbbszörözött
középpontok legitimitásának folyamatos megkérdőjelezése.
De az előadást mind formailag, mind tematikailag meghatározó kabaré műfajának
erőteljesebb gesztusai is groteszk fényben tüntetik fel A per eredeti szöveghelyeit. Hiszen a
harmadik fejezetben leírt, mintegy mellékes jelenetként aposztrofált incidens, mely során
Josef K. illetlen képet talál a vizsgálóbíró egyik könyvében 202, Bodó adaptációjában egészen
konkrét látványba csap át, amely további képek halmozásában teljesedik ki, s végül magáról
K. Józsefről jelennek meg pornográf képek a kivetítőn, aláhúzva a tényt, hogy mindenki
korrumpálható valamivel. Az alapszituációk ilyetén elburjánzása a kafkai szürreália
felerősítését tűzi ki céljául, amit maradéktalanul teljesít is, és a kitágult tudatállapotok (mint a
nagy ügyvédek drogpartija) megjelenítésekor már az érzékelés felforgatásának játéka
kísérhető figyelemmel.
Az egyenes vonalú narratívát tehát így törik meg az elidegenítő hatások, akár a
cselekmény, akár az egyes figurák gesztusai mentén. Ezek a groteszk törések szervezik az
előadások narratíváját, miközben burjánzásukkal folyamatosan reflektálják saját oda nem
illőségüket. A váratlan törések, zavaró elemek az előadáson belüli fikciós világra (jeleneteken
belül vagy jeleneteket elválasztva) éppúgy vonatkozhatnak, mint az azt keretező színházi
esemény nézőinek elvárásaira. Az elvárási horizont megzavarása, az alkalmazott értelmezési
stratégiák folyamatos kijátszása alapvető meghatározója Bodó előadásainak. A narratíván
belüli törések hatására lehetetlenné válik a formális logikai kapcsolatokra alapuló értelmezési
stratégia, hiszen az ok-okozati viszonyt megbontják a karakterek motiválatlan gesztusai, vagy
„Mi alacsony beosztású alkalmazottak vagyunk, jóformán ki sem ismerjük magunkat egy igazolványban, s az
ügyében sincs más tennivalónk, csak az, hogy napi tíz órán át őrizzük magát, ezért fizetnek bennünket. Ennyi
vagyunk és nem több, de azért azt mi is jól tudjuk, hogy ha a felsőbb hatóságok, amelyeknek szolgálatában
állunk, elrendelnek egy ilyen letartóztatást, előbb pontosan tájékozódnak a letartóztatás okairól és az őrizetbe
vett személyről. Ebben nincs tévedés. Hatóságunk, amennyire ismerem, és én csak a legalsóbb szerveit ismerem,
nem keresi a lakosságban a bűnt, hanem - ahogy a törvény szól - a bűn vonzza őt magához, s ezért kénytelen
kiküldeni minket, őröket.” (KAFKA, Uo., 9.)
202
„Egy férfi és egy nő ült meztelenül egy kereveten, világosan felismerhető volt a rajzoló alantas szándéka, de a
rajz annyira ügyefogyott volt, hogy végül is csak egy férfi és egy nő látszott, testileg túlságosan kiemelkedve a
képből, amint túl egyenesen ülnek, s az elhibázott távlat folytán nehézkesen fordulnak egymás felé.” (KAFKA,
Uo., 48.)
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a jelenetek egymásutániságának montázs-jellege. A játéknyelvek stíluspluralizmusa szintén a
logika nélküli világ reprezentációjának irányába mutat, ahol a musical-betétek vagy az
eltúlzott erőszak-jelenetek jól megférnek a halandzsanyelven előadott párbeszédek és a
realista alapvetésű szituációk mellett. Ez az európai kontextusban semmiképpen sem
előzmény nélküli, markáns színházi nyelv és világ-modellálás így folyamatos mozgásban
tartja a néző észlelési és értelmezési stratégiáit. A „bármi megtörténhet” szabadsága és
izgalma groteszk – játéknyelvi, narratív – törésvonalak, valamint egymásból kinövő és/vagy
egymást kicselező hivatkozási rendszerek halmaza mentén (szür)realizálódik.
3.3 Pár doboznyi élet: Die Stunde… (2009)203

A 2009-ben a Schauspielhaus Graz és a Szputnyik Hajózási Társaság koprodukciójában
készült Die Stunde da wir nichts voneinander wussten (Az óra, amikor semmit sem tudtunk
egymásról) 204 kiválóan példázza, hogy miként válik a mozgókép a narráció reflexiójaként a
Bodó-féle formanyelv megkerülhetetlen tényezőjévé. Az előadás alatt a színpadi
eseményekkel párhuzamosan, élőben sugárzott képek egyfelől megkettőzték a nézői tekintet
számára felajánlott nézőpontrendszert, másfelől képesek voltak játékos módon reflektálni a
nézői tudás egyenlőtlenségeire.
A színpadon zajló, s a nézők számára nem mindig látható jelenetek, valamint e
jeleneteket figyelő és közvetítő kameratekintet dinamikus játéka szervezte az előadás
narrációs technikáját. Így a befogadó a színházi esemény folyamán mindvégig kettős
szemszögből és kettős szemszöget – miután az egyik mindinkább tudatosította a másik
jelenlétét – figyelhetett meg: látta egyrészt a színpadot és az azon zajló eseményeket, másrészt
pedig a videokamera szűkített perspektíváját, amely a színpadon zajló számos akció közül
egyszerre egyre koncentrált, azt jellemzően közeli vagy félközeli képekben felmutatva. (Lásd:
MELLÉKLET / 7. kép: Jelenet Bodó Viktor Die Stunde… című rendezéséből)
A produkció alapanyaga, Peter Handke 1992-ben bemutatott, dialógusok nélküli
drámája egy hétköznapi téren játszódó, mintegy négyszázötven szereplős eseménysort rögzít,
amelynek szereplői a középkori misztériumjátékok névtelen, ám valamilyen típust
reprezentáló karaktereit idézik: felvillanó figurák ők, akik véletlenül összefutnak ezen a
közösségi színtéren, majd gyorsan odébb is állnak. A Handke-dráma azonban ismét csak
203

Die Stunde da wir nichts voneinander wussten, rendezte: Bodó Viktor, bemutató: Shauspielhaus Graz,
2009.05.14. Magyarországi bemutató: Az óra, amikor semmit sem tudtunk egymásról, Nemzeti Színház, 2010.
10.15.
204
A továbbiakban: Die Stunde
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kiindulópontként szolgált, így a Bodó-féle Die Stunde a kaotikussá váló kortárs világ névtelen
szereplőinek rohanó életére fókuszál, s cseréli le a metafizikai és (művelődés)történeti alakok
sorát a kortárs világ ismerős szereplőire: pincérnők, hivatalnokok, szerelők, üzletasszonyok,
orvosok, teremőrök, sportolók, bűnözők tűnnek fel a párbeszédek nélküli produkcióban. Az
előadás dramatikus univerzuma ezen szereplők életének egy-egy epizódjára fókuszál, melyek
valamiképp összekapcsolódnak, s továbbfűzik egymást. A koreográfiát összefogó tér
helyszínként megmarad (a színpad üres tere jelöli), kiegészülve más városi térrészeket (vonat,
múzeum, kávézó, kórház, lakás, iroda, csatorna, mosdó) reprezentáló, különféleképpen
berendezett, egyik oldalán nyitott, emberméretű dobozokkal.
A dramatikus univerzum felnyitása akkor veszi kezdetét, mikor megjelenik a színen
egy operatőr (Christian Schütz) és asszisztense (Andreas Kolbabek), s rövid epizódok erejéig
egy-egy szereplőre fókuszálva forgatni kezdenek: az „életem filmje” kifejezés így
metaforikusságát maga mögött hagyva hirtelen egészen konkréttá válik, hiszen a szereplők
élete mozifilmként is (meg)figyelhető. A filmkészítés konvencióit idézik a fent említett
doboz-díszletek is, amelyek a filmstúdiók pár négyzetméteren berendezett tereihez hasonlóan
a kameratekintet számára valósághűen képzik meg az ábrázolni kívánt világot, míg a
színpadon mesterségesen kialakított térelemekként lepleződnek le.
A videokamera által közvetített képeket élőben követheti nyomon a néző, a színtér
fölé függesztett kivetítőn. A filmforgatás és a forgatási csoport205 megjelenése a dramatikus
univerzum töréseként is értelmezhető, amely maga is további narratív töréspontokat képes
létrehozni a produkción belül. Tehát a Die Stunde a narrációs, nézői, valamint fikciós
szintekkel való játékra épül: míg egyrészt adott a dramatikus univerzum a maga karaktereivel,
a filmes stáb megjelenése egy erre épülő metaszintet hoz létre, s az addig megismert
univerzum egésze tűnik hirtelen puszta játéknak, fikciónak, pusztán a filmforgatás kedvéért
létrehozott jelenethalmaznak. Mindezt pedig átszeli a nézői tekintet, amely egyszerre foghatja
be a színpad és a mozivászon kettős, egymásra épülő, egymást kijátszó és kiegészítő világát.
A színészi testek és az őket képpé változtató vászon együtt hozza tehát létre azt az
intermediális teret, amely képes reflektálni a vizuális tudásban beálló hierarchiát.
Ennek elemzéséhez az alábbiakban a kognitív filmelmélet képviselője, Edward
Branigan azon meglátására támaszkodom, amely a narrációt az egyenlőtlenül megosztott
befogadói tudással hozza összefüggésbe. Így ír erről Branigan:

205

A forgatási csoport az operatőrön és állandó asszisztensén túl többször kiegészül egyéb segítőkkel is.
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„A narráció akkor jön létre, amikor a tudás egyenlőtlenül oszlik meg – amikor
valamilyen zavar vagy törés következik be a tudás mezejében. A magunk számára úgy
tudjuk megérteni az egyenlőtlenség fontosságát, ha egy olyan világot képzelünk el,
melyben minden megfigyelő tökéletesen mindentudó. Egy ilyen világban a narráció
lehetősége ki van zárva, hiszen minden információ egyenlő módon hozzáférhető és
ugyanolyan módon birtokolt. Tehát kijelenthetjük, hogy a narrációt létrehozó
szituációt három alkotóelem határozza meg: egy szubjektum és egy objektum
aszimmetrikus viszonya.”206

Azért tűnik produktívnak a narrációt a befogadói tevékenység részeként vizsgálni, mert így
válhat világossá, hogy a Die Stunde kettős narrációja miként leplezi le a látványképzés és
látványészlelés működését. Hiszen a színtéren jelenlévő, a testek és képek által képviselt
eltérő, de összefüggő nézőpontrendszerek között ingázó nézői tekintet maga szervezi olyan –
értelemszerűen egyénenként eltérő – történetté a látottakat, amelyik éppen a filmes
közelképek intimitása és az alattuk látható (vagy épp nem látható) színészi testek élettelisége
közti résre nyit ablakot.
A vizuális tudás ilyetén egyenlőtlenségét tehát ebben az esetben meghatározza
egyfelől a nézői tekintet rögzített, s a színházi téren belül elfoglalt hely (sor, emelet, stb.) által
meghatározott pozíciója; másfelől a mozgóképek és testek által kínált, sok esetben egymást
tudatosító, kettős narratíva. A vetítővásznon megjelenő szűkített mozis perspektíva és a
színpad nagytotálja – amely egyébként magába foglalja a mozgóképeket is – által felépített
vizuális dramaturgia annak a feszültségét aknázza ki, hogy a különféle médiumok eltérő
tapasztalatot közvetítenek a világról. Tehát a színpadi történések két szemszögből történő,
szimultán megmutatása nem pusztán a nagyszínpadról kevéssé látható alakok közelképének
kihasználását tűzte ki céljául, hiszen a kettős perspektíva felfedte a filmkockák
megcsináltságát.
A filmkockák fikciós világa (például egy száguldó motoros arcának, vagy egy
balesetet szenvedő ember repülésének közelképe, esetleg egy esőben álló női alak) a
filmforgatás stábjának cselekedeteivel egyszerre és szimultán módon vált követhetővé, így
leplezve le a mozgóképeket és az általuk reprezentált világot létrehozó technikát. Jól példázza
ezt a jelenet, amely során a kivetítőn egy esőben álló nő félközeli képét láthatta a közönség. A
nő kezében esernyőt tartott, miközben fentről víz zuhogott rá: a filmképek narratívája szerint
épp az eső ellen védekezett. Ugyanakkor mindeközben a színpadon nyomon követhetővé vált
a filmes fikcióképzés, amint a stáb egyik tagja egy létrán állva öntözőkannából vizet locsolt az
206

Edward BRANIGAN, Narráció (ford. Füzi Izabella) = Verbális és vizuális narráció, szerk. FÜZI Izabella,
Apertúra könyvek, Szeged, Pompeji, 2011, 45-46 (39-70).
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esernyőt tartó nőre. Így a látványképzés technikájának oda-vissza való leleplezése
tudatosította a képek létrehozásának folyamatát, illetve középpontba helyezte az őket
befogadó néző által működtetett tudatos és tudattalan stratégiákat, illetve nézési gyakorlatot.
Tehát a vizuális-szkópikus tudás egyenlőtlenségeit leplezte le a fentihez hasonló
jelenetekben a Die Stunde, amennyiben transzparenssé tette a mozgóképek által képviselt
nézőpontok és az ezekből kirajzolódó narratíva parciális jellegét. A rész-egész problémája,
valamint a mediális struktúrák által meghatározott észlelési mintázatok sokfélesége szervezi
az előadás formanyelvét, amely ugyanakkor tematikus szinten is képes többlettel felruházni a
Handke-féle alapokról induló eseménysort: a kortárs világ átláthatatlansága, kaotikusnak tűnő
rendszerei, a megfigyeltség és szerepjáték mindennapos élményei köszönnek vissza az
egyetlen, megbízhatónak tűnő nézőpont tagadásával, valamint a világ fikciós rendszerként
való érzékel(tet)ésében.
A vizuális információk egyenlőtlenségei nem csak a nézőpontok részlegességére,
hanem bizonyos esetben a képek ritmusára is reflektálnak. Erre mutat példát a motoros
balesetről közvetítő jelenet, amely során a mozgóképek speciális effektjei is lelepleződnek. A
motoros által elgázolt férfi lassított zuhanását követhetjük nyomon a filmen, az elnyújtott
eseménysor így részleteiben is megfigyelhető: rémült arc, szélfútta haj, végtagok kapálózása
stb. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor látni azokat a trükköket, amelyekkel a filmes stáb eléri a
filmkockák által képviselt látványt: a férfit egy guruló asztalon tolják lassan, miközben egy
asszisztens lappal legyezi, s a kamera részleteiben pásztázza a testet. A képek lassított
ritmusát így valójában nem a videokamera technikai apparátusával érik el, hanem a színészi
testek lelassításával, amely azonban ugyanolyan filmes hatást eredményez. A jelenet felhívja
a figyelmet a filmet jellemző távolság, képerősség, mozgás és nézőpont paramétereinek207,
valamint a színházban ezekkel analóg módon használt díszletezési, világítási és mozgásbeli
elemeknek a különböző szerkesztési-, valamint játéklehetőségeire.208

207

Ehhez lásd: Helga FINTER, A posztmodern színház kamera látása (ford. Kiss Gabriella), Ellenfény, 1998/3.
szövegmelléklet.
208
A filmszerű szerkesztési technikák – például az olyan beállításmódok, mint a közelkép, a totál, a panoráma –
színházi megjelenítését a képkompozíció és a megvilágítás arányai váltják ki: „[A filmszerű hatás] a képek
mozgatásával szinte tökéletesen megvalósítható: Itt ugyanis a filmes elveket transzponálják a játszó alakok
mozgására, összekapcsolva azt a fény mozgatásával vagy a szcenikai montázs ritmusával (…)”. (FINTER, Uo.).
Ez a hatáselem több Bodó-rendezésnek is sajátja: a Bérháztörténetek (2008) esetében a filmek gyors vágási
technikáját például egy egyszerű világítástechnika idézi meg. Az egyes jelenetek rövid snittekből épülnek föl,
melyeket a teljes sötétség beiktatásával „vágnak meg”, így egy cselekményből csupán pillanatok (állóképből
indított rövid akciók) villannak fel. Ez a diakrón montázs-technika olyan eseményeket sűrít jellegzetes
másodpercekbe, mint egy fiatal pár közös lakásbérlését, kezdve a lakás megtekintésétől (a pár hallgatja az
ingatlanügynök reklámszövegét) egészen a lakás birtokbavételéig (szeretkezések pillanatképei, rosszullétek,
közös pizza-evés).
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A médiumok egymásra való reflektálása, s az a tény, hogy a színpadon a szereplők
nem

tesznek

úgy,

mintha

nem

látnák

az

őket

követő

filmstábot,

dinamikus

perspektívarendszert teremt meg, s minduntalan saját előfeltételezései felülvizsgálatára
kényszeríti a befogadói tekintetet. Mindez pedig végső soron éppen az emberi érzékelés
módozataira kérdez rá, szembesítve azokat egymással, valamint a befogadó előzetes
tudásával. Emellett az értelmezési stratégiák folyamatos változtatására kényszerül a néző,
hiszen a színtér gyakran egyszerre több eltérő nézőpontrendszert is kínál egy-egy jelenet alatt.
A tekintet tehát vándorol a színészek által eljátszott jelenetek, az őket követő filmes stáb
mozgása, s a vetített mozgóképek között: ez a mozgás fontos szervezőeleme az előadásnak.
Mindazonáltal fontos leszögezni, hogy a Die Stunde nem pusztán és kizárólag színház
és film egymással ellentétes kvalitásbeli vagy narratív jellegzetességeit játssza ki egymás
ellen, hanem arra a tényre reflektál, hogy a színház olyan mediális sajátosságokkal
rendelkezik, amelyek képessé teszik arra, hogy bekebelezze és leleplezze más médiumok –
jelen esetben a film – működési mechanizmusát, látványképzését és narratívarendszereit. A
színház tere maga válik tehát azzá a metanarratívává, amelyik a mozgóképek, a színészi
testek, valamint operatőr által cipelt kamera együttes, egymást átható, egymást tudatosító,
egymásra reflektáló, tehát intermediális játékainak integrálása során képes kérdéseket feltenni
magáról a nézés aktusáról.
S pont ezért tűnik zsákutcának az előadásra reagáló egyes kritikák azon
gondolatmenete, amely kizárólag a filmes hatáseffektusok felől, valamint film és színház
szembeállításán keresztül próbálja értelmezni az előadás egészét, s így szükségképpen hagyja
figyelmen kívül a színház sajátos mediális jellegzetességeinek működési mechanizmusait, s
véti el az egymásra reflektáló mozgóképek és színészi testek sajátos narrációjának
felismerését. Lásd például: „Csak és kizárólag arról szól, hogy teremtsük meg mindenféle
jópofa trükkel a film illúzióját színpadon.”209; vagy: „Lám, mit tesz egy termékeny ötlet és a
következetesen végigvitt munka! Működik az előadás, éppen annyit ad, amennyit ígér:
kikapcsolódás, minőségi szórakoztatás, művészi fricska.”210
Mindazonáltal Bodó rendezésének komplex narratívarendjét nem pusztán az
egymással kapcsolatba kerülő médiumok szimultaneitása szervezi, hanem a dramatikus
univerzum egymást folytató és újrakezdő elbeszélés-láncolatai is. Hiszen a Die Stunde a
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produkció első részében bemutatott jeleneteket (a téren, a kávézóban kibontakozó emberi
viszonyokról) később újra és újra lejátssza, ugyanazon koreográfiával, éppen csak egy
kicsivel elmozdított szemszögből és változó elbeszélési technikákkal, mindig újabb szereplőre
fókuszálva a jelenetből, akire alapozva aztán teljesen új történetek bontakoznak ki,
minduntalan visszautalva a korábban már látott és megismert karakterekre. 211 Ekképp
hangsúlyozza a karakterekről való tudás inherens egyenlőtlenségeit is a produkció,
amennyiben mindig van a jelenetben egy főbb szereplő, akinek feltárul élete egy-egy
epizódja, míg a többiek arctalannak tűnnek. Az egymást többféle irányban továbbíró
elbeszélés-láncolatok felhívják a figyelmet a Branigan-féle kognitív narratológia azon
axiómájára is, hogy a nézői tudás összességében nem pusztán az éppen hozzáférhető vizuális
tudásformákra épül, hanem arra a képességre is, hogy emlékezni tudunk például egy korábban
mellékszereplőként feltűnő karakterre, s a kibontakozó jelenetekből visszakövetkeztetve
értelmet tulajdoníthatunk logikátlannak tűnő múltbeli cselekedeteinek. Ezt kiválóan példázza
a többször ismétlődő földrengés-jelenetben kék műanyag kosárral a kezében feltűnő síró
irodista megjelenése, akiről egy későbbi jelenet során derül ki, hogy kirúgták munkahelyéről,
s a kék kosár ennek szimbólumaként válik visszamenőlegesen is értelmezhetővé.
A különféle médiumok egymásrautaltsága, s mindig változó hierarchiájuk is sajátos
szervezőeleme az előadásnak, hiszen nem pusztán arról van szó, hogy a mozgóképek képesek
hangsúlyos nagyításokon és kiemeléseken (akár az emberi arc különféle részleteinek
közelképein) keresztül is megmutatni a színpadon – főként a közelképek fényében – kis
méretűnek tűnő testet, hanem azt is a nézői tekintet elé emelik, ami szabad szemmel a
nézőtérről egyszerűen nem látható. Így a Castorf rendezései kapcsán már elemzett „ötödik
falként” ablakot nyitnak a láthatatlanra, a színpad szem elől elrejtett térrészeire. Vagy még
ennél is tovább lépve, egy másik médium tartalmát is magukba olvasztják, csak úgy, mint a
színház tere a mozgóképeket. Az egyik ilyen jelenet során a nézők láthatják, amint az
egyébként üres színpadon az operatőr kamerájával bekukkant az egyik, nézői tekintet elől
fallal elzárt doboz-díszletbe. A kameratekintet közvetíti a fal mögötti eseményeket: a filmen
egy vonatkabin látható, az ablakon túl rohanó táj. A kamera ráközelít az egyik alvó utas (Tóth
Simon Ferenc) kezében lévő telefonra, annyira, hogy végül a telefon képernyője, s az azon
Ismerős narrációs technika ez Quentin Tarantino vagy Guy Ritchie filmjeiből, s azért épp rájuk hivatkozom
ezen a ponton, mert filmjeik tartalmi vagy formai szempontból több Bodó-rendezésben is megidéződtek már,
például a Motel, az Esztrád sokk, a Bérháztörténetek, a Kockavető vagy épp A Nagy Sganarelle és tsa. esetében.
De nincs hiány Bodó munkáiban a konkrét filmes utalásokban sem. Karakteres példaként említhető a fentebb
részletesen elemzett Ledarálnakeltűntem című előadás, amelyben Orson Welles 1962-es A per adaptációja
elevenedik meg több tekintetben is: a perspektivikusan hátranyúló térforma a Welles-film bírósági helyszínét
idézi, de a filmben Titorellitől elfutó K. alagútszerű falakra vetődő árnyéka is visszaköszön a színházi
előadásban.
211
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futó film tölti be a színpad feletti kivetítőt: ezen békaperspektívából azt látni, amint egy férfi
befekszik a sínek közé, s egy vonat elszáguld felette, majd a férfi felkel és elsétál. A jelenet a
mediális szintek egymásba játszásával kísérel meg ablakot nyitni az imagináriusra: az igen
veszélyesnek ható vonatos mutatványról nehéz eldönteni – különösen a Die Stunde fikciót
leleplező narratív struktúrájából kiindulva –, hogy trükkről, illúzióról van-e szó, vagy egy
nagyon is valós eseményt rögzített.212 A láthatatlan (vonatbelső) így az elképzelhetetlennel
(befeküdni egy száguldó vonat alá és túlélni) kapcsolódik össze, sajátosan tükrözve vissza a
karakter (az alvó utas) mentális terét.
Amint az iménti példa is mutatja, a mozgóképek a Die Stunde esetében amellett, hogy
kicselezik, felforgatják és dehierarchizálják a színészi testek által képviselt nézőpontrendszert,
képesek megteremteni és felmutatni egy, szűkebb perspektívája miatt átláthatóbbnak tetsző,
illuzórikus világot és annak álomképeit. A tudati folyamatok színre (illetve filmre) viteleként
is olvasható filmképek tehát egy olyan világot reprezentálnak, amelyik tanúskodni képes a
színpadi nagytotál jeleneteiben szereplők személyes karizmájáról, legbensőbb vágyaikról,
titkos álmaikról, tehát az eseményeket követő szubjektív nézőpontjaikról. Ugyanakkor a
színtéren belül a nézői tekintet számára lelepleződik a képkockák kreáltsága, amelyek így
ugyanolyan művinek tűnnek, mint a díszletdobozokban életet játszó színészek.
Ez a kettőség pedig a biztosnak hitt nézőpontok és/vagy értelmezői rendszerek
elvesztésének a tudatát is reflektálja, amely – mint arra korábban rámutattam – Bodó rendezői
munkásságának formai és tematikai bázisát adja. A szürreális világmodellek előadásokon
belüli leképeződése azt a feltételezést is jogossá teszi, miszerint a szóródó, folyamatosan
változó nézőpontok és az előadást átszövő groteszk törések valójában a tudat által és a
tudatban történő játékok megjelenítései csupán. Innen nézve viszont egyedüli hivatkozási
ponttá éppen a tudat válik, amely – akár egy fényképezőgép vagy videokamera – pusztán a
világ dolgainak szubjektív, saját meghatározottságtól alapvetően befolyásolt reprezentálására
képes.
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Valójában egy internetes videó-megosztókon is közzétett videóról (http://videa.hu/videok/hirekpolitika/vonat-ala-fekudt-es-felvette..-baleset-halal-sebesseg-QotabGX1hKNMDvSu) van szó, amelyet a hírek
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4. A megfigyeltség struktúrái

Frank Castorf és Bodó Viktor rendezéseiben a mozgóképek és testek hálózataiból kirajzolódó
elbeszélésmódok arra a kortárs tapasztalatra is ráirányítják a figyelmet, amely szerint az
elektronikus képek elborítják a mindennapokat, újrastrukturálva a magán- és nyilvános szféra
közti viszonyt. A televízió által közvetített képek és virtuális valóságok betörése az otthon
intimitásába (ennek reflexiójára mutatott példát az Endstation Amerika című előadás),
valamint a kamerák mindennapok során is érzékelhető követő tekintetei (melyet a Die Stunde
filmes stábja példázott érzékletesen) a megfigyelés és megfigyeltség folyamatait tükrözik
vissza, amelynek köszönhetően az egész élet nyilvános előadássá alakul. Tehát az élet intim
mozzanatait is közvetítő elektronikus képek, s a hozzájuk kötődő megfigyelési aktusok a
hipermediálisként értékelhető társadalom szimptómáiként jelennek meg, azzal a szükséglettel
egyetemben, hogy „megszállottan ismételni kezdjük a már amúgy is medalizált szelfnek és
tapasztalatoknak a mediációját”213.
Az elektronikus mozgóképek burjánzása a valóság reprezentációjának, valamint
mediatizációjának lehetőségein túl a valóság befolyásolhatóságának határaira is rákérdez. A
technológiai médiumok által keretezett és strukturált világ egyre változó tértapasztalata a
fizikai jelenlét privilegizált szerepét is megingathatja. A következő fejezetben a kortárs
színházi szcéna egyik kiemelkedő társulatának előadásain keresztül kísérlem meg bemutatni a
jelenlét színpadra állításának intermediális lehetőségeit, valamint az ezek által tudatosuló
kortárs jelenlét-módozatokat.
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John E. MCGRATH, Loving Big Brother, London – New York, Routledge, 2004, 6.
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IV. A jelenlét játékai
Színre vitt médiumok a Gob Squad előadásaiban
A kortárs színházban megjelenő, színre vitt technológiai médiumokkal kapcsolatos elemzések
szinte kikerülhetetlen része a jelenlétről való gondolkodás. Ennek következtében olyan, a
jelenlét színházi artikulációját meghatározó jelenségek közti viszonyok vizsgálatára kerül sor,
mint a közvetlenség és autentikusság, az élő és a mediatizált, valamint a performer és a néző.
A színházelméleti diskurzusokban az 1980-as évek elejétől kibontakozó jelenlét-kritikai
vonulat még elsősorban a technikai eszközök (mint a videó, a hangrögzítő, a projektor, illetve
a későbbi számítógépes technológia) színházi használatán keresztül közelített a performer
„élő jelenlétének” változó konstrukcióihoz.214 Ezek a konstrukciók a performer testi
jelenlétének hangsúlyozásán és/vagy kitakarásán, illetve az érzékelés fragmentáltságának
tudatosításán keresztül világítottak rá az egyre inkább mediatizálttá váló világ sajátos észlelési
kereteire. A jelenlét ez irányú újragondolásához többek között olyan színházi alkotók
előadásai vezettek, mint Laurie Anderson, Meredith Monk, Robert Wilson vagy a Wooster
Group.
Ez a fejezet a jelenlét dinamikusan változó kereteiből és az ezeket felismerő
elméletekből kiindulva kívánja megvizsgálni a kortárs színházba integrálódó mozgókép
médiumának azon aleseteit, amelyekben a jelenlét játékai megkérdőjelezik a jelenlét és
távollét, az élő és mediatizált fogalompárok binárisnak tételezett oppozícióját. A vizsgálat
középpontjában a Gob Squad nevű német-brit kollektíva előadásai állnak, melyek kiváló
példái annak, hogy az aktuális és távolsági vagy virtuális jelenlét reflektált viszonyrendszere
miképpen hívja fel a figyelmet arra a tényre, hogy a színházról alkotott médium-specifikus,
kizáráson alapuló elképzeléseink nem mindig tarthatóak fenn.

1. Jelenlétek, hiányok, elméletek
A jelenlét iránti fokozott színházelméleti érdeklődés elsősorban ahhoz a hatvanas évekbeli,
hatástörténetileg megkerülhetetlen színházi hagyományhoz köthető, amely a kortárs
árukultúra szabályainak tagadásával, a performer és a néző közös, autentikus testi jelenlétét
kihasználva kívánt valós változást előidézni a nézőkben. Ez a politikaiként is definiálódott
Lásd még: Gabriella GIANNACHI – Nick KAYE, Performing Presence. Between the Live and the Simulated,
Manchester University Press, Manchester-New York, 2011, 17-20.
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színházi elgondolás – Artaud, Grotowski, Schechner vagy épp Beck hatása nyomán – arra
alapozott, hogy a performer hiteles jelenléte egyfajta transzgresszív gesztusként önmagában is
képes forradalmi állításként funkcionálni. Ahogyan Elinor Fuchs megjegyzi, „[a] színházi
Jelenlét – Benjamin kifejezésével élve – testi-lelki »aurája« valószínűleg mindig is a színház
egyik hatáseszköze volt, de csak az utóbbi időben – a hatvanas évek végén, a hetvenes évek
elején – vált abszolút értékké, talán mert ekkorra már látható volt az elvesztése.”215 A jelenlét
ezen „elvesztéséből” kiinduló, fentebb említett jelenlét-kritikai szemlélet jegyében született
írások a színházi „itt és most” aktuális és kézzelfogható jelenlétét ütköztették a technológiai
médiumok által közvetített táv-jelenléttel.216 Amint azt Chantal Pontbriand 1982-es cikkében
megjegyzi, az előadásokat minél inkább eluralják a technikai eszközök, annál inkább kerülnek
ki a teatralitás hatóköre alól, és mozdulnak el a reprezentáció felől a puszta prezentáció
irányába, miközben a „klasszikus jelenlétet felváltja egy másfajta, radikális jelenlét”.217
A jelenlét és távollét mint a jelenlét hiányának ezen oppozícióját próbálta új
perspektívába helyezni a többek között Pontbriand írására is reagáló Philip Auslander 1992-es
Presence and Resistance című könyvében. Auslander a mediatizált kultúra jelenségéből
kiindulva vezeti le, miért tartja a kortárs színházi előadások, performanszok esetében az élő–
mediatizált fogalompár ellentételezését elhibázottnak, amennyiben a posztmodern előadás
mindig egyszerre lesz élő és mediatizált. Tehát számára a színházi jelenlét kritikája elsősorban
a színház olyan elemeinek az egymás mellé helyezését jelenti, mint a performatív és a
televizuális, az avantgárd és a populáris szórakoztatás, vagy épp a kulturális és
gazdasági/politikai kontextus.218 Így arra a fontos belátásra világít rá – amely még
egyértelműbben körvonalazódik az Auslander 1999-es könyvét meghatározó „liveness”
fogalmában –, hogy egy komplex médiakörnyezetben a jelenlét a fizikai közelség helyett már
elsősorban temporális közelségként definiálódik, s így például egy videó-beszélgetés is
ugyanúgy élő jelenlétet közvetít, mint a színész kézzelfogható teste.
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Elinor FUCHS, A jelenlét és az írás bosszúja (ford. Kékesi Kun Árpád), Színház, 1998/3, 3.
Lásd: Josette FÉRAL, Performance and Theatricality: The Subject Demystified, Modern Drama, Vol. 25,
1982, 170-181; Chantal PONTBRIAND, The Eye Finds No Fixed Point on Which to Rest, Modern Drama, Vol.
25, 1982, 154-162; és Elinor FUCHS, Uo. (A szöveg eredeti megjelenési helye: E. FUCHS, Presence and the
Revenge of Writing, Performing Arts Journal, Vol. 9/2-3, 1985, 163-173.)
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Chantal PONTBRIAND, Uo., 156. (Az idegen nyelvű források esetében a külön nem jelölt helyeken a
magyar fordítások tőlem: D.K.)
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Vö. „A kultúra és gazdaság jelenségeinek összeolvadása eltörli a »kritikai távolság« hagyományos fogalmait:
többé nem feltételezhető, hogy a »kulturális« kiléphet a gazdasági/politikai környezetből, és mintegy kívülről
kommentálja azt.” (Philip AUSLANDER, Presence and Resistance. Postmodernism and Cultural Politics in
Contemporary American Performance, University of Michigan Press, 1994, 10.)
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Az élő előadás primátusával kapcsolatban érdemes még kitérni Auslander egy későbbi
cikkére is, amelyben az „élő” fogalmának történetiségét vizsgálja.219 Eszerint az „élő” (live)
kifejezés előadáshoz kötődő használatának legkorábbi példája az 1930-as évek közepére
tehető. A szerző amellett érvel, hogy bár a hangrögzítés technikái már az 1890-es évektől
kezdve léteztek, az „élő előadás” fogalmának negyven évvel későbbi bevezetése arra mutat rá,
hogy a rögzítési technológiák megjelenése önmagában nem volt elég ahhoz, hogy az „élő
előadás” fogalmát magától elkülönítse és létrehozza.220
Auslander szerint mindez ahhoz köthető, hogy az első rögzítési technológia, a
hangrögzítés hatására az élő és rögzített előadások közötti különbség problémamentes emberi
tapasztalat maradt. Példának hozza fel a gramofon használatát, amely során a befogadónak
nem lehetett olyan képzete, hogy élő előadáson vesz részt, hiszen egyértelmű volt, hogy a
hanglemezek az élő előadásoknak pusztán másodlagos kiegészítőiként léteztek, amennyiben
megőrizték, rögzítették azokat. Ezáltal pedig megerősítették az előadások már létező (élő)
módjainak elsődlegességét. Az élő és rögzített előadások így egyszerre léteztek mint
tökéletesen különálló, egymást kiegészítő tapasztalatok, amelyeket nem volt szükséges külön
is elkülöníteni egymástól.
A technológiai eszköz, amelyik végül mégis kikényszerítette az élő és rögzített
előadások terminológiai különválasztását, az Auslander meglátása szerint a rádió volt. A rádió
ugyanis – a gramofonnal ellentetében – nem engedte meg, hogy hallgatója lássa az általa
hallgatott hangok forrását, így pedig abban sem lehetett biztos, hogy élő vagy rögzített
felvételt hallgat-e.221 Tehát az élő és rögzített tiszta, problémamentes ellentétének
bizonytalanná válása provokálta ki végül az „élő előadás” elkülönítését. Az élő fogalmának
alakulását így alapvetően meghatározták a technológiai változások, s végül az élő és rögzített
előadás egymáshoz való viszonyának kétségessé válása hozta el azt, hogy a két terminus nem
egymást kiegészítő kapcsolatként, hanem egymást kizáró ellentétként létezzen. Ezeket az
alapvető terminológiai problémákat aztán még tovább árnyalták a vizuális és digitális
technológiák lehetőségei, melyek a hangok után a képekre is kiterjesztették az élő és rögzített
kapcsolatának fogalmi kérdéseit, kétségeit.222
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Philip AUSALANDER, Live from Cyberspace, or, I Was Sitting at My Computer This Guy Appeared He
Thought I Was a Bot = Critical Theory and Performance, szerk. Janelle G. REINELT – Joseph R. ROACH,
University of Michigan Press, 2007, 526-531.
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Ua., 526.
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Ua., 527.
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A robottechnológiák pedig még tovább bonyolították a helyzetet. Auslander cikkében az ún. chat-robotok
(olyan, nyelvhasználati folyamatok kutatásán alapuló szoftverprogramok, amelyek képesek dialógust folytatni a
felhasználóval: a felhasználó üzeneteket küldhet a robotnak, az pedig gépelt választ küld a felhasználónak,
amelyik megjelenik a képernyőn) működését elemezve jegyzi meg, hogy miután ezek a programok ellepték az
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1.1 Távol, mégis közel

Ahogyan arra Lev Manovich is felhívja a figyelmet: a távolsági jelenlét (telepresence)
struktúrái lehetővé teszik a szubjektum számára, hogy fizikai távolléte dacára manipulálhassa
a valóságot, hatással legyen arra.223 A test hiánya nem akadálya tehát a hatáskeltésnek, az
auratikus-fizikai jelenlét kiegészül a technológiai médiumok által közvetített időbeliségen
alapuló jelenlét-struktúrákkal. Ugyan jelen írás kereteit szétfeszítené annak vizsgálata, hogy a
kortárs közösségi médiumok kontextusában a jelenlét definíciója miként távolodik el a közös
fizikai és/vagy időbeli terek feltételeitől is, és fordul ezek helyett mindinkább a részvétel mint
meghatározó elem felé; annyit mindenesetre ez utóbbi példa is mutat, hogy a jelenlét egyre
inkább az élő és a virtuális átmeneti tereként valósul meg, semmint abszolút ontológiai
feltételként.224
Ennek adta kiváló példáját a holland Space Theatre egyik előadása, amely a távollét és
intimitás tapasztalatainak mediatizáción keresztül megvalósuló kapcsolódási lehetőségeire
mutatott rá. A 2005-ös The Place Where We Belong225 az idegen kultúrába való beilleszkedés
nehézségeit tematizálta a kollektíva saját élményeiből merítve: a csapat magyar származású
tagja, Ardai Petra járta ugyanis végig az utcákat egy rejtett kamerával felszerelve, tanácsot
kérve a járókelőktől azzal kapcsolatban, hogy vajon jobb lenne-e, ha hazatérne
Magyarországra. Az előadás témáját a bevándorlás Hollandiában (is) egyre inkább központivá
váló problémája, valamint ez erre adott társadalmi reakciók ihlették. Az előadás közönsége
ugyanakkor Ardai utcai akcióit csak távolról figyelhette, hiszen egy irodaépület emeleti
szobájában gyűltek össze. Innen egyfelől a performer által bejárt utcákra nyíló hatalmas
üvegablakok biztosították a látványt, másfelől a szobában lévő televíziók élőben közvetítették
az Ardainál lévő rejtett kamera képeit, míg az utcai járókelőkkel készülő interjúkat
fülhallgatókon keresztül hallgathatta a közönség. Az akciók közvetítésekor tehát határozottan
elvált a látvány és a hang: míg a vizuális közvetítés kereteit az üvegablakok, valamint az
elektronikus közelképek határozták meg, a hangok külön csatornán érkeztek. Ráadásul, az
internetet, s nem egyszer online chat-szobákban és e-mail listákban vesznek részt, anélkül, hogy robotokként
felismerhetőek lennének, bizonytalanná teszik azt, hogy egy internetes beszélgetésben résztvevő másik fél
ember-e. Ezekben az esetekben már nem pusztán az előadások/cselekvések létmódja válik kérdésessé, hanem a
résztvevők ontológiai státusza (emberi – nem emberi) is.
223
Lev MANOVICH, To Lie And To Act. Potemkin’s Villages, Cinema And Telepresence,
http://manovich.net/TEXT/Checkpoint.html, Letöltés: 2014-02-24.
224
Vö. Sarah BAY-CHENG – Chiel KATTENBELT – Andy LAVENDER – Robin NELSON (szerk.), Mapping
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interjúk élőben sugárzott hanganyagát az előadás során többször is megszakították az Ardai
naplójából származó részletek előre rögzített felolvasásai, valamint a Space Theatre másik
tagjának (aki egyébként Ardai holland férje, Luc van Loo) instrukciói, amint tanácsokat adott
feleségének, hogyan viselkedjen még inkább úgy, „mint egy holland”.
Az előadás rámutatott a mediatizált társadalom és a közvélemény média által való
befolyásoltságára, miközben egy igen aktuális társadalmi problémára reflektált. A témáról
megnyilatkozó „utca embere” fizikai valóságát (az elektronikus képek forrását) a közönség az
ablakokon keresztül figyelhette meg, miközben a televíziós közelképek a híradók,
dokumentumfilmek vizuális konvencióit idézték. Így az ablak és televíziók vizuális keretként
való funkcionálása szervezte az előadást, melyet kiegészített a fülhallgatóból érkező élő és
rögzített hanganyagok váltakozásának dinamikus folyamata. Különösen érdekes, hogy bár az
előadás főszereplője, Ardai fizikailag nincs jelen az előadás során, sőt egyenesen idegenként
pozicionálja magát, mégis ő az, aki intim közelségbe kerül a közönséggel, amennyiben
meghallgatható naplórészletein, megfigyelhető utcai viselkedésén, valamint az általa képviselt
kameratekinteten keresztül az ő viselkedése, érzései, gondolatai közvetítődnek. Látni, hogy a
Space Theatre előadása is a jelenlét kortárs módozatait aknázta ki, mikor a távolsági jelenlét
(úgy is, mint az irodaablakból látható performer fizikai valósága, az elektronikus utcai
közelképek, illetve a fülhallgatókon hallott hangok) és az intimitás jelenségeit egymás
tükrében tette megtapasztalhatóvá.

1.2 Testek és látszatok
Ám némiképp visszakanyarodva a színházi jelenlét – szakmai diskurzusokban kitüntetett
szereppel bíró – testi vonatkozásához, amelynek következtében a performerek és nézők
együttes jelenléte (co-presence) válik a színházi esemény alapfeltételévé, újfent felmerül az
előadás „most”-jának és a mediatizált jelenlét-közvetítéseknek a dichotómiája, amennyiben
„[m]egtapasztaljuk a színész nyilvánvaló jelenlétét, ám ez a jelenlét más, mint egy kép, egy
hang vagy egy építészeti alkotás jelenléte. Itt egy objektíve – ha intencióját tekintve nem is –
ránk

irányuló

együttes

jelenlétről

van

szó”.226

Implicit

módon

ugyanebben

az

ellentételezésben pozicionálja magát az az Erika Fischer-Lichte nevével fémjelzett,
fenomenológiai alapozású színházelméleti modell, amelyik a művészetekben lezajlott
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Hans-Thies LEHMANN, Posztdramatikus színház (ford. Berecz Zsuzsa, Kricsfalusi Beatrix, Schein Gábor),
Balassi Kiadó, Budapest, 167.
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performatív fordulatból kiindulva vezeti le a színészek testi jelenlétének és autoritásának
elsődlegességét a színházi eseményben.227
Fischer-Lichte ennek alapján egy háromosztatú jelenlét-koncepciót dolgoz ki: a
jelenlét gyenge koncepcióját, amely „a színészi test fenoménjának puszta jelenlétével függ
össze”228; a jelenlét erős koncepcióját, amikor „a színész uralja a teret, és magára irányítja a
figyelmet”229, s így a jelenlét eseménnyé válása a jelen intenzív tapasztalataként jön létre; s
végül a jelenlét radikális koncepcióját230, amely során „[a] színész jelenlétében a néző a
színészt és ezzel egyidejűleg önmagát is testesült szellemként, olyan valakiként tapasztalja és
éli meg, aki folyamatosan valamivé válik, a cirkuláló energiát pedig transzformáló erőnek
(egyfajta életerőnek) érzékeli”231. Ebben a taxonómiában ugyanakkor következetesen
felértékelődik a jelen időben lévő valós test, miközben kizáródnak a jelenlét koncepciói közül
a technikai és elektronikus médiumok termékei:
„(…) e fogalmak egyike sem alkalmazható a technikai és elektronikus médiumok
termékeire, amelyek csak a jelenlét effektusait képesek létrehozni, magát a jelenlétet
sohasem. Míg a jelenlét fogalma – mivel a megmutatkozás aktusát helyezi a
középpontba – érvényteleníti a lét és a látszat közötti, az elmúlt évszázadok esztétikai
vitái számára alapvető és nélkülözhetetlen dichotómiát, addig a technikai és
elektronikus médiumok jelenléteffektusainak épp ez az előfeltétele. Anélkül hozzák
ugyanis létre a jelenvalóság látszatát, hogy a tényleges testek és tárgyak jelen idejű
létükben mutatkoznának meg. Bizonyos eljárások segítségével sikerül megteremteniük
a jelenvalóság ígéretét. Emberi testek és testrészek, dolgok, tájak tűnnek különösen
intenzíven jelenvalónak, holott valójában vászonra vetített fényjátékokról vagy pixelek
speciális konstellációjáról van szó.”232
Ugyanakkor a mediatizált és nem-mediatizált jelenlét szétválasztása és a közöttük így
létrejövő szembenállás azt kockáztatja, hogy normatív-privilegizált szerepet tulajdonít a
jelenlét egyfajta állapotának (például a Fischer-Lichte-féle radikális, valódi jelenlétnek),
Fischer-Lichte meglátása szerint a különféle művészeti ágakban (irodalom, képzőművészet, zene) a hatvanas
évek elején bekövetkezett performatív fordulat egészen egyszerűen nem értelmezhető hermeneutikai vagy
szemiotikai perspektívából, mivel ezek a megközelítések alapvetően elkülönítik a szubjektumot az objektumtól
(a művészt saját munkájától), illetve a jelölőt a jelölttől. Ugyanakkor Chiel Kattenbelt arra hívja fel a figyelmet,
hogy a szemiotika és a fenomenológia (s ennek „következtében” a jelentés és az élmény) nem feltétlenül állnak
egymással ellentétben, főleg, ha Peirce pragmatikus filozófiájának szempontjából használjuk a szemiotika és
fenomenológia fogalmait, amely szerint a létezés módjai (az ontológiai) és az érzékelés módozatai (a logikai)
kibogozhatatlanul összekapcsolódnak egymással. Így a jelentés nem egy önmagában létező tárgyban
lokalizálható, hanem magában az emberi érzékelésben. (Ehhez lásd: BAY-CHENG et al., Uo., 33-34.)
228
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amely képes lehet a jelentésképzés folyamatait kikerülni, illetve meghaladni, a transzcendens
testi energiák megmutatkozása során.233 Amikor Fischer-Lichte az elektronikus médiumok
jelenléteffektusainak látszattevékenységéről szól, szembehelyezve azt a színész testének
változást előidéző jelenvalóságával, akkor egyszerűen ignorálja az intermediális előadások
azon jellemzőjét, amelyik éppen a jelenlét változó konstrukcióinak, illetve a nézők önnön
jelenlét-érzékelésének tudatosításában játszhat szerepet, semmint az egyes médiumokhoz
társított, inherensnek gondolt és ellentétbe állított jelenlét-módozatok újratermelésében.
„Az intermediális a néző testében található” – írja tanulmányában Liesbeth Groot
Nibbelink és Sigrid Merx.234 Fontos belátni, hogy a nézői jelenlét-élmények egy intermediális
környezetben éppen a jelenlét fogalmának dinamikus és transzformatív voltára mutathatnak
rá, például a vetített képpel találkozó és azzal kapcsolatba kerülő színészi test határainak és e
határok érzékelésének esetében. Ennek kiváló példája a bécsi médiaművész, Klaus Obermaier
1999-ben készített D.A.V.E.235 című produkciója, amelyben a videotechnika, a test és zene
sajátos összekapcsolódásai eredményeként a táncos Chris Haring testét számítógépes
technológia segítségével manipulálják és formálják újjá, miközben a testre vetített képek
mentén a test deformálódik, átalakul, nemet vált, vagy épp feltárja belsejét. Ennek során pedig
az olyan ellentétpárok, mint a jelenlét/távollét, valós/virtuális, jelen/múlt, alany/tárgy is
elmosódnak, de legalábbis megkérdőjeleződnek a nézői észlelés számára. Végső soron az
intermediális színházi előadásokban a fenti ellentétek elkezdenek egymásra és egymásba
épülni, továbbépítve a másikat, speciális tengelyeket hozva létre: „(…) a különböző tengelyek
egyszerre vannak jelen, keresztezik egymást, átmeneti »csomókat« hozva létre, és ezzel
intenzívebbé teszik az elmozdulás élményét vagy a szétválasztott mediális kapcsolatok
érzékelését.”236 A D.A.V.E. esetében a táncos aktuális és virtuális jelenléte egymásra íródik a
nézői érzékelésben, a test manipulálható képei és a tényleges test összefonódik, így hozva
létre egy sajátos hibrid-jelenlétet.
A többféle technológiai médiumot színpadra állító előadások elemzésekor a jelenlét
„látszata” és az aktuális jelenlét közti dichotómia fenntartása helyett érdemesebb lehet egy
rövid kitérőt tenni a jelenlét inherens virtualitása felé. Lehmann idézi fel és gondolja tovább
könyvében Hans Ulrich Gumbrecht azon megállapítását, miszerint a „jelenlét sohasem lehet
teljes egészében »jelen« és »beteljesült«, mindig marad benne valami vágyott, valami pusztán
Vö. GIANNACHI – KAYE, Uo., 19-20.
„ (…) the intermedial is located in the body of the spectator” (BAY-CHENG et al., Uo., 220.)
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utalásszerű, és azonnal szertefoszlik, amint a gondolkodó tapasztalás terébe lép”. 237 Az itt
használt jelenlét-fogalom – mely a Lehmann által hivatkozott Gumbrecht-szövegben a sport
mint valós esemény iránti vonzalom feltárásában játszik szerepet – azt a felismerést hordozza,
miszerint a jelenléttel való konfrontáció hirtelensége szükségszerűen megelőzi a reflexiót
mint a világértelmezés aktusát, s mint ilyen, „az elmulasztás megtapasztalásához”238 vezet. A
jelenlét mint folyamatos elmúlás és átfordulás így egy olyan esemény jelölőjévé válik,
amelyik ellenáll a rögzítettségnek, miközben speciális időbeli szerkezete „felvillantja az
emlékezetet és az előérzetet”239. A jelenlét ezen ígéretszerűsége, belső virtualitása a színház
esetében pedig éppen az elektronikus időfelület és a nézők által tapasztalt jelen dialógusában
válhat képessé olyan játékokra, amelyek felszámolják a valós-virtuális egymást kizáró
kettőségét. Ezen felül, a színház inherens virtualitásának (vagyis a színész és az általa
megtestesített alak közti percepciós rés) megkettőződésén keresztül az intermediális
előadások képessé válhatnak a nézői észlelésrenddel való reflektált kapcsolat kialakítására.
Az iménti gondolatmenet semmiképpen sem akarja tagadni a test anyagiságának
fontosságát az intermediálisként vizsgált színházi előadások esetében, pusztán arra a belátásra
hívja fel a figyelmet, miszerint a testi jelenlét privilegizáltsága, illetve a mediatizált jelenléttel
szembeni ellentételezése kevésbé produktív a médiumok színpadra állításának elemzésekor.
Mindezen belátások természetesen a kortárs színházi gyakorlatok perspektívájából válnak
igazán fontossá, amelyek szükségessé tették, kiprovokálták a jelenlét koncepcióinak
felülvizsgálatát. A következőkben vizsgált Gob Squad-előadások ezen felül arra is
rámutatnak, hogy a színházi jelenlét kortárs játékai miképp alakítják át, terjesztik ki a testi
jelenlétről gondoltakat, miközben a film médiumának kreatív felhasználásával létrehoznak és
színpadra állítanak egyfajta „köztes” medialitást.

2. Jelenlét-határok a Gob Squad előadásaiban

A továbbiakban tehát arra térek rá, hogy a Gob Squad miként használja és tematizálja a film
technológiáját előadásaiban úgy, hogy az a színházi jelenlétről, ezen belül pedig a nézői
szituáltságról képes feltenni speciális kérdéseket. Előbb három, vizsgálati horizontunk
szempontjából jellegzetes produkció rövid elemzésével mutatom be a Gob Squad
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intermediális esztétikáját, majd kiemelten foglalkozom a virtuális és aktuális jelenlétet
speciális párbeszédbe léptető 2007-es Gob Squad’s Kitchen című előadással.
A német-brit csapatot 1994-ben alapították a nottinghami Trent University művészetis,
illetve a giesseni egyetem alkalmazott színháztudomány szakos240 hallgatói. Az ezt követő két
évtized alatt a Gob Squad elsősorban játékos, interaktív, a popkultúra elemeire épülő kísérleti
előadásairól vált ismertté, melyek egyfelől a teatralitás fogalmát az Elizabeth Burns 241 által
propagált – történetileg és kulturálisan meghatározott – észlelési módként kezelik242, másfelől
a technikai médiumok sokrétű használatán és a közönség/civilek bevonásán keresztül a
jelenlét változó határaira irányítják a figyelmet.
Így pedig többek között képesek az idő színpadra állításának olyan színházi példáit
adni, amelyek sajátos dialógust teremtenek a mediatizált jelenlét időstruktúrái között. A 2011es Before Your Very Eyes243 című előadás például témájául is magát az időt választja, amikor
hét (8-14 év közötti) gyerekszereplő valós és elképzelt felnövésének történetét mutatja be. A
gyerekeket az előadás során egy kívülről átlátszó, belülről tükrözött térben figyelheti meg a
közönség. Az üvegszoba két oldalán két kivetítő látható, melyeken néha élő, néha előre
rögzített képsorok peregnek, s lépnek interakcióba egymással és a szereplőkkel. Így e két
vászon között jön létre az a speciális párbeszéd, melynek keretében a gyerekek
beszélgethetnek saját múltbeli énjükkel. Mindez technikailag úgy valósul meg, hogy a bal
oldali kivetítő élőben közvetíti az üvegszobában lévő gyerekszereplő arcát, miközben a
fiatalabb ént mutató felvétel – amely vélhetően még a próbák vagy esetleg a castingok alatt
készült – párhuzamosan látható a szobabeli televízión és a színpad jobb oldalán lévő
kivetítőn. (Lásd: MELLÉKLET / 8. kép: Jelenet a Gob Squad Before Your Very Eyes című
előadásából) Az élő és előre rögzített anyag interaktivitása tartalmilag olyan, az adott életkorú
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Érdemes itt megjegyezni, hogy a Justus-Liebig-Universität Giessen alkalmazott színháztudományi intézetét
tartják a német posztdramatikus színház egyik bölcsőjének, hiszen amellett, hogy olyan elméleti-gyakorlati
szakemberek tanítottak, tanítanak itt, mint Hans-Thies Lehmann, Helga Finter, Andrzej Wirth vagy Heiner
Goebbels, a Gob Squad tagjai mellett olyan színházi alkotók is erről a szakról kerültek ki, mint René Pollesch, a
Rimini Protokoll rendezői illetve a Showcase Beat Le Mot tagjai.
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Lásd: Elizabeth BURNS, Theatricality. A study of convention in the theatre and in social life, London,
Longman, 1990.
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Tehát elsősorban arra helyezik a hangsúlyt, hogy a mindennapi élet egyes részeit teatrálisként keretezzék
nézőik számára, mint a városlakókat castingoltató Super Night Shot, a hotelszoba magányába zárt szereplők
megfigyelése a Room Service esetében, a járókelők forrdalomban való részvételre buzdítása a Revolution Now!ban, vagy épp a Saving The World mindennapok archiválására tett kísérlete, illetve a városi felfedező útról
közvetítő The Great Outdoors.
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gyerek számára épp fontos kérdésekre összpontosít, mint a kedvenc plüssfigura, egy kabalaradír, az első szerelem vagy épp a legjobb barátnő.244
Az időbeli távolságot így cselezi ki a kettős mediatizált jelenlét, amely során az élő
jelenlét és annak illúziója teszi lehetővé a fiatalabb és idősebb én között kialakuló dialógust,
mely a különböző idősíkok közötti párbeszédként is azonosítódik. A hol élő, hol előre
rögzített videofelvételeken megjelenő arcmások interakciója keretként fogja közre a nézőktől
üvegfallal elválasztott gyerekszereplők testét, s így ez a laboratóriumi kísérletre is
emlékeztető szituáció részben a színpadon eljátszott jelenetek, részben a korábban készült
videofelvételek által állítja színpadra a felnövést. Látni tehát, hogy a Before Your Very Eyes
az üvegfal által elkerített szereplők testi jelenlétét, az élő videofelvételek távolsági jelenlétét,
illetve a korábban rögzített videofelvételek virtuális jelenlétét lépteti speciális párbeszédbe,
ezáltal kérdezve rá az idő természetére.
Bár a 2003-as Super Night Shot245 nem egy színházi előadás terét választja a
médiumok gyűjtőhelyéül, mégis a fizikai és virtuális jelenlét határterületéről szerzi
inspirációját. A produkció két fő részből áll: egyfelől az egy órás, négy videokamerával
történő filmforgatásból; másfelől ennek a filmnek a levetítéséből. Maguk a nézők csupán a
filmvetítésre érkeznek: egy olyan filmet nézhetnek meg, amelynek forgatása épp egy órával
korábban kezdődött, s amelynek operatőre, rendezője és főszereplője a Gob Squad négy, kézi
kamerával felszerelt tagja, akik egy adott városrész bejárásán keresztül próbálják
megvalósítani filmes projektjüket.246 Ők négyen négyfelé indulnak az előadásnak helyet adó
éjszakai városban, kameráik jellemzően teljesen különböző – bár néhol egymást metsző –
képeket, szemszögeket közvetítenek, amelyeket időnként közös koreográfia egészít ki.247
Ennek eredményeként a város díszletté, a városlakók pedig szereplőkké válnak a Gob Squad
félig dokumentarista, félig fikciós mozijában, amely sajátos performanszként egyszerre képes
felmutatni az alkotási folyamatot és ennek „termékét”. A négy kamerával felvett, egy órányi

A Gob Squad először 2009-ben találkozott a gyerekszereplőkkel, s a szövegek nagy része a Gob Squad
tagjaival közös improvizációk során alakult ki. (Erről lásd: http://www.gobsquad.com/projects/before-your-veryeyes)
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GOB SQUAD, Super Night Shot. Bemutató: Prater der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, 2003.
december 13.
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A színészek szerepköreit sajátos funkciójuk határozza meg: egyikük a film főszereplője, a városlakókat
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videofelvételt végül vágás nélkül vetítik le a nézőknek, miközben élőben játsszák alá a
különböző jelenetekhez passzoló zenei betéteket.
A Super Night Shot részeként forgatott – értelemszerűen minden egyes előadásban
eltérő – film képes reflektálni a nézői szituáltságra, hiszen több szempontból is értelemképző
jelleggel bír: például csak megtekintése után válik világossá, miért is kellett a nézőknek a
filmvetítés megkezdése előtt hangos ovációval, tapssal, gratulációkkal fogadniuk a színházba
hiányos öltözetben berohanó, kézi kamerát cipelő négy performert, s ezáltal hogyan váltak
maguk a nézők is a megtekintett film öntudatlan szereplőivé. A színészek auratikus testi
jelenléte a nézők számára tehát csupán abban a néhány közös percben mutatódik fel, amelyek
később a film zárójeleneteként lepleződnek le. A testi jelenlét emléke lesz tehát az, amely a
nézők számára képes biztosítani a színházi előtérben történtek és a filmen látottak
kontinuitását. A Super Night Shot így nyit párbeszédet a performerek utcai játéka, az előadás
koreográfiája, s mindennek mediatizált újrajátszása, a valóság filmen keresztül történő fikciós
keretezése között.
A Gob Squad másik 2003-as előadása az a helyspecifikus Room Service,248 amelyik a
testi jelenlét hiányán és az ezzel párhuzamosan létrejövő távolsági jelenléten keresztül mutat
rá a nézői szerepkör interaktív jellegére. A hotelben játszódó, több órás (éjjel kezdődő és
hajnalig tartó) előadás folyamán az előtérben összegyűlt, ott fotelekben vagy épp földön ülő,
párnákon fekvő, ételt-italt fogyasztó nézők négy televízión keresztül követhetik figyelemmel
a négy külön hotelszobába zárt performert. Így a nézők és színészek által közösen átélt több
órás időszakasz válik a produkció központi témájává, hiszen, ahogyan arra Lehmann is
rámutatott, „csak a megszokottól eltérő időtapasztalat kényszerítheti ki az idő nyomatékos
érzékelését”249. Tehát az idő mint színházi élmény, színház-esztétikai tapasztalat szervezi az
előadást, amely olyan explicit módon is megmutatkozik, mint hogy a színészek nyíltan
reflektálnak a múló idő unalmára, a szűk tér (hotelszoba) szabta határokra, illetve az emberi
kommunikáció hiányára.
A színészek kapcsolata a nézőkkel sokáig egyoldalúnak mondható: a videokamerákba
beszélő, saját szobájukból közvetítő Gob Squad tagok nem láthatják az összegyűlt nézőket,
úgy kell vinniük a „show”-t, hogy direkt visszajelzést nem kaphatnak a közönségtől. Néha
azonban mégis megteremtődik egyfajta, jellemzően technológiai médiumok által közvetített
kapcsolat a két oldal között: a hotelszobából telefonáló színészek élőben beszélgetnek a
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közönség egy-egy tagjával, öltözködési tanácsokat kérnek, provokálják őket, vagy épp
meghívják őket szobájukba egy beszéd nélküli táncra. Ez utóbbi példa mutatja, hogyan játszik
a Room Service a jelenlétek közti határok lebontásával, hiszen a nézők közül kiváló test nem
sokkal később megjelenik a televízió képernyőjén, hogy aztán újra visszatérjen eredeti
megfigyelői szerepébe.
Az előadás tehát nem pusztán az élő jelenlét változatos típusait vonultatja fel, hanem
újragondolja a nézői vagy színészi szerepkör fogalmát is, amennyiben egyfelől hangsúlyozza
a hermetikusan elzárt színészek nézői közösségre való ráutaltságát, másfelől pedig megengedi
a néző önkéntes alapon történő játékossá válását. A médiumok találkozása tehát a nézői
térben zajlik le, miközben a nézői testek és a televíziós képernyők közti átjárhatóság, az élő
telefonos kapcsolat, illetve a színészek viselkedésének befolyásolhatósága mind a közönség
bevonásának játékos kísérleteként valósul meg. A jelenlét-játékok mint a szerep vagy a
reprezentáció fogalmait, illetve a nézői szituáltságot megkérdőjelező hatásmechanizmusok
szorosabb vizsgálatára kerül sor a következő részben, a Gob Squad egyik jelenleg is futó, az
intermedialitás által újragondolt jelenlétre épülő film-színházi előadásának elemzésén
keresztül.
2.1 Filmek a konyhából: Gob Squad’s Kitchen (2007)250
A 2007-ben bemutatott Gob Squad’s Kitchen a film színrevitele által mutat rá a nézők,
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felfüggesztésén keresztül az előadás a neutrális reprezentáció inherens utópisztikusságát
hangsúlyozza. A Gob Squad’s Kitchen három élőben forgatott filmet mutat be saját
színpadán, melyek tematikusan mind a popkultúra ikonikus alakjához, Andy Warholhoz
kötődnek.
Az előadás fő inspirációs forrása Warhol 1965-ös Kitchen című filmje, amely, mint
Norman Mailer fogalmazott, „megragadta az összes unalmas, halott nap esszenciáját, amit az
ember valaha is átélt a belvárosban”, és „borzasztó volt végignézni”.251 A filmet Warhol egyik
hangosítójának lakásán forgatták, és a visszaemlékezések szerint legfőbb célja az volt, hogy
biztosítsa Warhol új felfedezettje, Edie Sedgwick számára a siker és hírnév felé vezető első

GOB SQUAD, Gob Squad’s Kitchen (You’ve Never Had It So Good). Bemutató: Prater der Volksbühne am
Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, 2007. 03. 30.
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lépést.252 A sztárcsinálás azonban megbukott Segdwick szövegtanuláshoz való kritikus
viszonyulása miatt, így az előre megírt szövegkönyv jeleneteihez képest eltérő, ad-hoc
improvizációkkal és értehetetlen párbeszédekkel teletűzdelt zavaros akciók irányíthatatlan
sorozatává vált a film.253 A Kitchen Gob Squad-verziója ugyanakkor pusztán kiindulópontként
kezeli Warhol filmjét és más munkáit, s ironikusan reflektál az 1960-as évekhez kötődő
sztereotípiákra, a korszak new yorki művész-közegére, illetve a pop art kezdeteire is.
A színpadon lévő kivetítőn három egymás melletti film látható, amelyek hol
párhuzamosan, hol egymást váltva futnak, és a kivetítő mögött zajló jeleneteket közvetítik
élőben, fekete-fehér képkockákon keresztül. A kivetítő közepén a Kitchen című film
újrajátszásaként egy konyhabelső látható asztalokkal, székekkel és egyéb konyhai
felszerelésekkel. Ezt két másik film keretezi: jobb oldalon Warhol Screen Test (1964-66)
című kisfilmjeinek – melyek eredetileg néma filmportrék voltak – Gob Squad-féle változatait
láthatjuk. Bal oldalon pedig a Sleep (1963) című film újrajátszása látható, amely eredeti
verziójában egy John Giorno nevű költőt mutatott, amint közel nyolc órán keresztül aludt.
(Lásd: MELLÉKLET / 9. kép: Jelenet a Gob Squad’s Kitchen című előadásból) Fontos
megjegyezni, hogy a korábbiakban röviden elemzett egyes Gob Squad-előadásokhoz
hasonlóan, itt is előadásról előadásra változhat a szereplők összetétele, sőt a szerepkörök is
cserélődhetnek: mindez hozzátartozik a csapat sajátos munkamódszeréhez. Négy főbb
szerepet különíthetünk el a produkción belül, melyek az adott színészektől függően
részleteikben változhatnak, ám mindegyikhez fix koreográfia kötődik: Screener (aki a Screen
Test című filmben kezd), Sleeper (aki a Sleep című filmben kezd), K1 és K2 (akik a Kitchen
című filmben kezdenek). 254
A Warhol-filmek azonban csak tematikai alapját adják a Gob Squad előadásának,
amelyik sokkal inkább magára az újrajátszás aktusára fókuszál, ennek reflexiójára és
asszociatív-improvizatív „szétjátszására”. A filmek készítése és bemutatása során a Gob
Squad a színház egy különleges mediális sajátosságát aknázza ki, Christopher B. Balme
szavaival élve „a színház azon potenciálját, hogy megmutassa és reprezentálja az összes többi
médiumot”.255
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Lásd: Gary COMENAS, s.a., Kitchen (1965) – http://www.warholstars.org/filmch/warhol/kitchen.html
[Letölve: 2014.01.16.]
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in this movie.” (Idézi COMENAS, Uo.)
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A filmvetítés kezdete előtt a nézőket körbevezetik a kivetítő mögötti díszletekben,
amelyek az előadás alatt forgatott filmek helyszíneiként az élő filmfelvétel kézzelfogható
bizonyítékai. A filmeket fix kamerákkal rögzítik: a látószögek és perspekítvák az egyes
filmekben jellemzően változatlanok maradnak. A három film egyik fő tematikus vonulata,
hogy egyszerre explicit (nyílt kijelentések) és implicit (megzavart akciók) módon foglaljon
állást az ellen, hogy bármilyen cselekedetet, személyt vagy atmoszférát lehetséges hitelesen
reprezentálni, illetve, hogy bármi változtatás nélkül újraalkotható. A reprodukció jelensége
által felvetett kétségek és kérdések meta-szintje egyben arra is magyarázatot ad, hogy miért
épp a tömegtermékek újraalkotásaival hírnevet szerző Warhol figurája inspirálta a Gob Squad
ezen előadását.
A Gob Squad’s Kitchen kivetítőjének bal oldalán látható egyszereplős Sleep a
megfigyelés aktusának és a megfigyeltség tudatának visszásságaira fókuszál. A kisfilm fő
kérdésfelvetése az, hogy lehetséges-e – illetve miként volt lehetséges a Warhol-filmben alvó
Giorno számára – eljutni az alváshoz szükséges ellazult tudatállapotba akkor, mikor az embert
éppen kamerával filmezik, vagyis megfigyelik. A jobb oldalon látható Screen Test ezzel
szemben egy még egyszerűbb ellentmondást próbál megragadni: sikerülhet-e „leülni egy
kanapéra, belenézni a kamerába, önmagad lenni, miközben a kamera felfedi a csakis rád
jellemző személyes varázst”256? Tehát a szelf önazonosságának kérdése, a médium narratívaképző szerepe, illetve a kamera neutralitásának tagadása kerül előtérbe ebben a filmben. A
középső film, a Kitchen pedig az eredeti Warhol-mű atmoszférájának és néhány jellemző,
emlékezetes jelenetének (mint a bicikliző lábmozdulatok, a díszlet elemeinek tételes
felsorolása, a süteményevés, a masszázs) felidézésére, újraalkotására fókuszál, valamint
konkrét szöveghelyeket is megidéz. Mindezt pedig más Warhol-filmekből vett jelenetekkel is
kiegészítik az alkotók, mint például az Eat (1963), a Haircut (1963) vagy a Kiss (1963).
Ugyanakkor – mint említettem – mindhárom film a játszás aktusát állítja középpontba:
a filmek interakciójából kibontakozó cselekményt minduntalan megbontja például a szereplők
átrendeződése, a többször újrakezdett jelenetek, majd a színészek felbukkanása a filmvászon
mögül. Mindeközben az eredeti Warhol-jelenetek újrajátszásának nehézségei, parodikus
aspektusai, vagy épp lehetetlenségük kerül fókuszba, amennyiben a színészek bizonytalan
vagy épp megerősítő kommentárjai, instrukciói és kérdései alakítják a jelenetek szerkezetét.257

http://epub.ub.uni-muenchen.de/13098/1/Balme_13098.pdf [Letöltés: 2014.01.10.]
256
GOB SQUAD, Gob Squad’s Kitchen, Nottingham, 2007.05.31.
257
Például: „Ezt komolyan gondoltad?”; „Nem vagyok ebben egészen biztos, jó lesz ez így?”; „Nem a te hibád,
hogy nem működik”; „Mit gondolsz, mi a fenét csinálsz? Hogy nézel ki? Ez nevetséges, olyan vagy, mint egy
gyerek. Úgy nézel ki, mint Freddy Kreuger.”; „Állítsuk le a filmet!”.
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Így a Gob Squad a próbák hangulatára és szerkesztésmódjára épít, miközben az élő
filmfelvétel mediális sajátosságait kiaknázva végül a nézőket is képes játékossá avatni.
A Gob Squad’s Kitchen folyamatosan hangsúlyozza, hogy a színészek úgymond
„önmagukat játsszák” a különböző jelenetekben.258 Ez az állítás továbbvezet a szerep
fogalmának ontológiai axiómái felé, amennyiben folyamatosan megkérdőjeleződik az „én”
hiteles reprezentációjának lehetségessége, illetve a közvetítő médiumok neutralitása. A
szerep, a helyettesítés és reprezentáció jelenségei az előadás központi szervezőelemeivé
válnak, amikor a színészek cserélgetni kezdik egymás között saját szerepkörüket a minél
hitelesebb reprezentáció érdekében. Ám ami végső soron kiemeli a Gob Squad’s Kitchen-t az
egyszerű Warhol-paródiák sorából és a jelenlét új lehetőségeinek kreatív színházi példájává
teszi, az a színészek és nézők testének felcserélődése. Ezen cserefolyamat során a filmek
nézése átfordul a filmek játszásába, a játék megtapasztalásába: a színészek kudarca az egyes
szerepek reprezentálásában oda vezet, hogy megkérjék a közönséget, próbálják meg ők
sikeresen és hitelesen eljátszani az egyes szerepköröket. Így a vállalkozó nézők egy estére
filmszereplőkké válhatnak: beléphetnek a díszletbe, eljátszhatják a Sleep vagy a Screen Test
főszerepét, miközben a többi néző és a színészek a nézőtérről figyelik őket. Ez a fordulat teszi
tehát az előadást a színházi jelenléttel való játék eklatáns példájává, ahol a jelenlét határait
már egy komplex média-kontextus jelöli ki.

2.2 Játékos jelenlét
A korábban idézett Philip Auslander Liveness című könyvében ír az élő–mediatizált
ellentétpár reduktív jellegéről, amely szerinte ahhoz a feltételezéshez kötődik, miszerint „az
élő esemény »valóságos«, míg a mediatizált események másodlagosak és valamiképp a
valóság művi reprodukciói”259. Ahogyan azt már említettem, sokszor – explicit vagy implicit
módon – éppen ez az ellentételezés áll a színház médium-specifikus meghatározása mögött,
amikor a színházat kizárólag speciálisnak vélt mediális minőségei alapján kívánják definiálni.
Egy, a kortárs világra jellemző összetett médiakörnyezetben azonban a médiumok különféle
formái közötti kizáró és elkülönítő jellegű kapcsolat helyett érdemesebbnek tűnik a színház
egy olyan intermediális diskurzusa felé fordulni, amelyik kiemelten kezeli a közönség
jelenlétét.

Lásd az előadás eleji bemutatkozást: „My name is Simon Will and tonight I’m gonna be playing the part of
Simon Will” (GOB SQUAD, Uo.) A többi színész is saját nevén szerepel a produkcióbeli jelenetekben.
259
Philip AUSLANDER, Liveness, Routledge, Abingdon and New York, 2008 (2nd edition), 3.
258
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Ezért jelen elemzés a színházra hipermediális térformaként tekint, amelyik magában
foglalja más médiumok konvencióit, formáit, módszereit és technológiát, miközben nem
hagyja figyelmen kívül a mindezen hatásokat rendszerezni képes nézőt sem.260 Az I.
fejezetben

részletesen

ismertetett

Bolter-Grusin-féle

hipermedialitás-definícióhoz

visszacsatolva, olyan heterogén térformaként elemezzük az előadást, amely képes ablakot
nyitni más médiumokra, illetve ábrázolási hagyományokra, konvenciókra. Amikor a Gob
Squad’s Kitchen élő filmet állít színpadra, egy olyan keretet hangsúlyoz, amelyet egyszerre
használ a film és a színház: a három rögzített kamera a néző számára meghatározott
nézőpontot kínál, és ezt a limitált perspektívát kétszerezi meg a színpad, amelyik nem enged
betekintést a díszletekbe, a vetítővászon mögé. A mediális határok és azok konvenciói
átíródnak, mikor a film egyes szereplői kijönnek a vászon mögül, felmutatva ezzel élő, fizikai
testüket, és kapcsolatba lépnek a filmképként vásznon maradt többi szereplővel. A testek és
képek, hús és vászon közötti kommunikáció rámutat arra, hogyan is működhet a színházban
egyfajta köztes medialitás.
Ennek okán, a nézők és színészek felcserélődésével kapcsolatban két főbb szempontot
érdemes figyelembe venni: egyrészt az aktuális és távolsági jelenlét kombinációját és
feloldódását az élőség, életteliség (liveness) fogalmában; másrészt pedig a reprezentáció
dinamikusan változó keretrendszerét, amelyik felhívja a figyelmet arra, hogy egy médium
sohasem lehet neutrális eszköze a reprezentációnak.
Az előadásban látható filmek látványvilágukban Warhol fekete-fehér 16 mm-es
filmjeit idézik. Mindez abban a Screen Test-jelenetben válik jelentésessé, melyben a színész
(Sean Patten) filmbeli közelképe eltűnik és a vetítővászon előtt megjelenik maga a színészi
test. Mielőtt Patten „kisétál” filmjéből, hogy a közönség soraiban találja meg a saját
helyettesítésére alkalmas nézőt, a következő megjegyzéssel reflektál a filmképek és élő testek
közötti eltérő észlelésmódokra: „Mielőtt kijövök, szeretném figyelmeztetni magukat, hogy
talán egy kicsit csalódottak lesznek, amikor meglátnak engem színesben. Kicsit aggódom,
hogy ez fog történni. Tudják, mit mondanak Tom Cruise-ról: az emberek mindig
meglepődnek, mikor a való életben meglátják, mert sokkal alacsonyabb, mint hitték. Lehet,
hogy velem is ez lesz.”261 Azáltal, hogy Patten felhívja a figyelmet annak eltérő
hatásesztétikájára, hogy valaki vetített fekete-fehér közelképként vagy színes ember nagyságú
testként válik a nézés tárgyává, rámutat az eltérő médiumok befogadásának konvencióira.

Lásd: Freda CHAPPLE – Chiel KATTENBELT, Intermediality in Theatre and Performance, Rodopi,
Amsterdam and New York, 2006.
261
GOB SQUAD, Uo.
260
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A színész tehát lesétál a nézőtérre, kiválaszt egy jelentkezőt és felviszi a színpadra, be
a vászon mögé, elrejtve őt a közönség tekintete elől. Ez a néző válik később a Screen Test
újabb főszereplőjévé. Így a néző fizikai jelenléte távolsági, virtuális jelenlétté változik,
amelyik ugyanakkor pontosan olyan „élő” marad, mint egy színpadon látható test. Tehát az
élő és mediatizált bináris ellentéte feloldódik az életteliségben (liveness), a színház és a
színpadon bemutatott film élő kvalitásaiban.
A Sleep és a Screen Test esetében – ahol a reprezentáció tétje hangsúlyosan egy
cselekvés (alvás), illetve a szelf megjeleníthetősége – a szerepre beugró nézők a színészek
által feltett kérdésekre válaszolnak, így építve fel egy előadásról előadásra és nézőről nézőre
változó improvizáció-sorozatot. A Kitchenbe érkező nézők viszont fülhallgatókat viselve
követik a nézőtéren ülő színészek instrukcióit, és megismétlik az általuk súgott szöveget,
egyfajta élő bábbá változva, miközben a színészek egyre inkább írói-rendezői funkciót
töltenek be.262 A reprezentáció ilyetén felcserélődése akkor veszi kezdetét, mikor a Kitchen
buli-jelenetéből kilépő, a többieket hátrahagyó színész (Simon Will) önmaga helyett egy
nézőt küld vissza a konyha-díszletbe, aki a kamerába nézve elismétli az előadásban elsők
között elhangzott bemutatkozó mondatokat.263
A vállalkozó nézők végül így cserélik fel mind a négy színészt, akik a nézőtérről fülbe
„súgott” instrukciókkal irányítják nézői alteregójukat. Az előadás tematikus és formai rétegei
fokozatosan egymásra és egymásba épülnek: a warholi mindennapok reprezentálása; a szelf
megmutathatósága körüli dialógusok; a jelenetek esetlegesnek mutatkozó volta; az újrajátszás
többszöri kudarca; a filmforgatás megszakíthatósága; a színpad, nézőtér és díszlet terei közötti
átjárhatóság; a filmképek és testek dialógusai mind előkészítik a nézők játékossá válását és
kijelölik e szerepkör határait is.
Mindeközben a Gob Squad’s Kitchen kísérlete, hogy megidézze Andy Warhol filmjeit
és az 1960-as évek atmoszféráját, egy olyan résnek a felismeréseként jelenik meg, amelyik a
nosztalgikus klisék és az időszak kortárs értelmezése között húzódik. Ez a rés az előadás
szövegszintjén is megjelenik, méghozzá az ’60-as évek mindennapjaihoz, attitűdjeihez vagy
ideáihoz kapcsolódó lamentációkon, kérdéseken, találgatásokon, valamint annak reflexióján
keresztül, hogy a nosztalgia miként formálja a korszakról gondoltakat.

S amely ilyen formában megidézi a Gob Squad René Pollesch-adaptációját, a Prater Saga 3 című produkciót
is, amelyben az élő adásban az utcáról kiválogatott civil szereplők, miután kialkudták saját bérüket az esti
fellépésért, szintén fülhallgatóba súgott mondatokat ismételve játszották el szerepeiket. Bemutató: Volksbühne
im Prater, Berlin, 2004. 12.10.
263
Amelyek ebben az esetben a következők: „Hi. My name is Simon and I am playing Simon” (GOB SQUAD,
Uo.)
262
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Ez a tematikus szint szorosan kapcsolódik a különféle médiumoknak mint a
reprezentáció eszközeinek előadásbeli használatához. Azáltal, hogy a filmkészítés apropóján a
Gob Squad egy ideig láthatóvá és tapinthatóvá teszik a díszleteket a közönség számára, és
később többen főszerepet kapnak az élőben rögzített filmekben, az előadás időlegesen
felfüggeszti a film mediális transzparenciáját (amely láthatatlanná teszi a technikai apparátust
és a filmen megjelenő világot zárt entitásként kezeli), valamint egyszerre hangsúlyozza a
színház és élőben felvett film azonnaliságát, amely mint ilyen a televízió mediális
sajátosságait is átveszi. Ahogyan Bolter és Grusin rámutat a televízióval kapcsolatban, e
médium „immediációval szembeni igénye nem pusztán a transzparenciától függ (a
hagyományos televízió vizuálisan nem annyira pontos, mint a film), de attól a képességétől is,
hogy az eseményeket »élőben« mutassa be.”264 A Gob Squad’s Kitchen következetesen
ellenáll annak, hogy a film vagy a színpad egy zárt, a nézői tér-időtől elkülönülő
reprezentációs rendszerként jelenjen meg, így a mediális és reprezentációs határok
változékonysága szervezi az előadást.
Ráadásul, az élő filmforgatás reflektál az olyan televíziós műsorok reprezentációs
rendjére is, mint a valóság show vagy a talk show. Ahogyan John E. McGrath rámutatott:
„Azáltal, hogy a mindennapi, átlagos életet, annak minden felkészületlenségével együtt a
televíziós mezőbe olvasztják, a valóság show résztvevői felfedik számunkra, a képernyőt néző
tömegek számára azt a rendszert, amelyben végbemegy a nézés aktusa (…) És amit részben
nézünk, az a televízió tökéletes alkalmatlansága arra, hogy ábrázolja az életet.” 265 A valóság
televíziós-filmes ábrázolásának buktatóira, hamisságára irányítja a figyelmet a Gob Squad
előadása is, amikor minduntalan reflektál az autentikusnak érzett játékmód hiányára.
A Warhol-filmek újraforgatása tehát egy olyan folyamatként jelenik meg, amely
nyitott a hibákra, a kockázatokra, a spekulációkra. Az előadás középpontjában mégsem a
filmek mint alkotások vagy termékek állnak, hanem a filmkészítés, a kamera előtt való játék
és jelenlét nehézségei, s ennek eredményeképpen az előadás a live art hagyományához
kapcsolódik. A rigid és egymást kizáró mediális határokat az előadás a film és színház
egymást metsző sajátosságainak játékos és reflektált kapcsolatában függeszti fel. Így a Gob
Squad’s Kitchen újragondolja és játékba hozza a film és színház bizonyos konvencióit azáltal,
hogy megkérdőjelezi a jelenlét és távollét egymást kizáró ellentétét. Ahelyett, hogy a

264
265

BOLTER – GRUSIN, Uo., 81.
MCGRATH, Uo., 204.
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színpadot puszta mozivászonként használná266, a színészek és nézők aktuális és távolsági
jelenlétének

interakciója

felhívja

a

figyelmet

a

színház

hipermédiumként

való

elemezhetőségére. Ennek eredményeképpen a színház egy olyan térformaként vizsgálható,
ahol a különféle médiumok konvenciói, technológiái és módszerei keveredhetnek és
összekapcsolódhatnak, illetve így válhatnak a nézés tárgyává. A transzparens (re)prezentáció
és (újra)alkotás utópisztikus jellegének megfogalmazhatósága a Gob Squad előadásának egyik
legfőbb tétje, amely ennek megfelelően Warhol apropóján keresztül számos virtuális tér-idő
kereteire nyit ablakot.

3. A jelenlét változó színházi határai
A Gob Squad fent elemzett előadásai rámutatnak arra, hogy a színháztudományi
vizsgálatoknak figyelmet kell fordítaniuk a színház intermediális diskurzusaira, amelyek
képesek egy komplex médiakörnyezet perspektívájából rákérdezni a médiumok színpadra
állításának és a nézői észlelésnek a viszonyára. Ráadásul, ezen keresztül a technológiai
médiumok által közvetített valóság eltérő reprezentációs lehetőségei is vizsgálhatóvá
válhatnak mint az emberi tapasztalatok hiteles vagy épp hiteltelen megszervezésének módjai.
A színház mint a különféle (nem kizárólag technológiai) médiumok gyűjtőhelyének
gondolata felől pedig érdemes elindulni annak vizsgálata felé, hogy a színpadra állított
médiumok miként lépnek interakcióba egymással, s mindez milyen hatással van a
perceptuális szokásrendekre. Mindez pedig különösen érdekessé válik a jelenlét
konstrukcióinak szempontjából, amelyek az egymásra ható médiumok játékai során
elmoshatják a fikciós és valóságos, a fizikai és a virtuális, az élő és előre rögzített perceptuális
elvárásainak körvonalait.
266

A színpad ilyetén használatára ugyanakkor épp a hazai színtéren találhatunk egy közelmúltbeli példát: a 011
alkotócsoport Droszt266 című előadását, amely egyenesen „filmszínházi” produkcióként aposztrofálta magát.
Ezen előadás során a színpad közepén látható magányos autó, valamint a felette látható kivetítő jelölte ki a
dramatikus univerzumot strukturáló térrendszert, amelyben kortárs taxis történetek elevenedtek meg. A kivetítőn
egymást váltva jelentek meg élő és előre rögzített képek, s ezek dinamikája adta meg a vizuális dramaturgia ívét.
A színpadi autóban elhelyezett kamerák élőben sugározták a taxiban zajló jeleneteket (három kameraállásból),
miközben két jelenet között előre rögzített felvételek futottak az esti Budapest utcáiról, mintegy az autó
környezetét reprezentálva. Az előadás során az élő vágás technikájának segítségével hoztak létre az élő és
rögzített képanyagokból egy olyan, képváltásaiban jól megkomponált filmet, amely illuzórikus teret hozott létre
a színpadi autó és a benne helyet foglaló színészi testek körül. Ugyanakkor a Droszt mégsem volt képes
kiaknázni az élőben módosított mozgóképek és színházi (nézői és színészi) testek játéklehetőségeit, így
ténylegesen egy olyan mozifilmet mutatott csupán be, amelynek egyes jelenetei élőben futottak. Ám sem a
perspektíva, sem a testek és képek tekintetében nem volt képes reflektált viszonyrendszer kialakítására,
mindössze a filmeffektusok burjánzásának színpadi prezentációjáig jutott. A színpadot az alkotók statikus
filmdíszletként használták, s a határ (negyedik fal) nézőtér és színpad között változatlanul megmaradt.
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A Gob Squad produkciói mellett a kortárs színházi gyakorlat számos példája is
bizonyítja, hogy a különféle audiovizuális technikai médiumok használata közel sem szünteti
meg az élő előadások sajátos életteliségét, éppen ellenkezőleg: az életteliség fogalmát képesek
kiterjeszteni a mediatizált környezetre. Így tehát a különféle médiumok interakcióján alapuló
előadások elemzésekor a testi jelenlét hiányának vagy épp meglétének hangsúlyozása helyett
konstruktívabbnak tűnik annak a találkozási felületnek a vizsgálata, ahol az élő összeolvad a
mediatizálttal, és mindez a jelenlétek sajátos hibridizációját, átalakulását, játékait
eredményezi.
A jelenlét változó színházi keretei ugyanakkor arra a kérdésre is ráirányítják a
figyelmet, amely az emberi test reprezentációját érinti. A következőkben az erőszaknak kitett
test és annak képei kerülnek a vizsgálódás fókuszába, valamint az őket követő nézői tekintet
felelősségének reflexiós lehetőségei.
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V. Mediatizált erőszak
Szenvedő testek és hasonmásaik

A fejezet a mozgóképek és testek közötti intermediális viszony reprezentációban betöltött
szerepét kívánja megvizsgálni olyan kortárs színházi példákon keresztül, amelyek az erőszak
ábrázolásának mediális határaira kérdeznek rá. Az erőszak reprezentációja azért tűnik a
kutatáson belül produktív tematikai fókusznak, mivel képes egyfajta liminális szituáció
felmutatására, amely során a mediatizáltság olyan fogalmak tükrében válik olvashatóvá, mint
az autentikusság, az etikusság, a tabu vagy a felelősség. A most következő esettanulmányok
az erőszak legkülönfélébb színházi ábrázolásait mutatják be, amelyek szorosan összefüggnek
a test vagy a testet felidéző képek és bábuk szemlélésének etikai rétegeivel, mint a body art
hagyományának egyes példái, Mundruczó Kornél kortárs társadalmi problémákba burkolt
sokkoló erőszak-trilógiája, vagy a Hotel Modern panorámaszerű báb-tábora. Az elemzett
előadások mindegyike arra a tapasztalatra mutat rá, hogy az erőszak látványa, valamint az
erőszak képei és a képek erőszakossága közötti többirányú kapcsolat egyszerre hívja fel a
figyelmet a test hiányából fakadó helyettes jelenlétnek a valóshoz és az imagináriushoz való
viszonyára.
Hans Belting Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology című írásában
jegyzi meg, hogy a képek önmagukban nem léteznek (exist), hanem történnek (happen),
illetve megtörténnek (take place), méghozzá az átvitelen, a közvetítésen és az észlelésen
keresztül.267 Belting így a képeket alapvetően az eseményszerűség (happen) illetve térbeliség
(take place) ismérvein keresztül vizsgálja, vagyis a médiumok mint közvetítő közegek, illetve
a test mint észlelési bázis keretrendszerében. Azonban test és médium fogalompárja itt
semmiképpen sem egy dichotomikus relációban képződik meg, a két jelenség egymásra és
egymásba íródik: a belső képek létrehozásakor az agy, vagyis maga a test is az észlelés,
képzelet, emlékezés élő médiumává válik, miközben a médiumok mesterséges vagy technikai
testekként különféle szimbolizációs folyamatok során testeket helyettesítenek. Kép és test
viszonyának leírásakor pedig épp a vizuális médiumok összekötő szerepére helyeződik a
hangsúly, amelyek a (vizuális) észlelés irányítóiként megakadályozzák, hogy a képeket
tévesen valós testekként vagy a testeket egyszerű tárgyakként, gépekként azonosítsuk. Végső
soron saját testi tapasztalatunk lesz az, ami rámutat a vizuális médiumok inherens kettőségére:
a képek a testben és a test által léteznek. A képek raktározása és megalkotása lesz tehát a test
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feladata a beltingi rendszerben: a fentebb említett térbeliség és eseményszerűség ekként értett
keretei vezetnek vissza a történő, megtörténő kép fogalmához.268
Ha képek és testek viszonyára a jelenlét (presence) felől kérdezünk rá, a válasz egyik
lehetséges útja a halálon át vezet: Belting a halottak képeinek analógiájára fejti ki a test
hiányát ki- és betöltő kép szerepét.269 Az archaikus társadalmak képekként szinte kizárólag
halottak vagy istenek képeit ismerték, tehát olyanokét, akik már (vagy még) nem testekként
léteztek, jelenlétük legalábbis más tér-időhöz kötött, így a közösség tagjai által nem
megtapasztalható. A halottak esetében a képek a testet helyettesítették, elfoglalták a hiányként
fellépő, kizárólag a test által láthatóvá tett jelenlétet, s egyben a közösségben keletkezett
fizikai űrt is kitöltötték, így egyfajta bábuként alkották újra a testi jelenlétet.
Mikor a szemek helyettesítése céljából kagylókat helyeztek a szemgödörbe, vagy az
arcot agyagréteggel vonták be új bőrként, fizikálisan is újra „elevenítették”, felelevenítették a
koponyát. Az anyagi valóság szintjén ez az újraélesztési kísérlet, amely az eltűnő vagy
átalakuló hús és egyéb organikus matéria helyét más szerves-szervetlen anyagokkal
(agyaggal, kagylóval, kaviccsal) tölti fel, a testet olyan vizuális állapotba kívánja
visszaállítani, amely a közösség tagjai számára az ismerősség érzetét kelti. A cél nem a
holttest feltámasztása, hanem pusztán háromdimenziós képének megalkotása, amely átveszi a
test helyét, s így bábként a helyébe lép, emlékeztetve a halottra. A kép ezen jelenlétét, amely a
kép, a kép mesterséges teste (a médium), valamint a képet észlelő néző között és által alakul
ki, nevezi Belting ikonikus jelenlétnek.
Az ikonikus jelenlét jelzi és kiemeli a testi jelenlét hiányát, látható hiánnyá változtatva
azt. A testi jelenlét látens kapcsolata a láthatósággal (vagyis, hogy a testek akkor vannak
jelen, mikor látszanak) ugyanakkor, amint arra az előző fejezetek során számos példát láttunk,
kicseleződik a technikai médiumok által közvetített távolsági jelenlét által. Itt a térből hiányzó
testek képi, mozgóképi megjelenítése egyfajta helyettes láthatóságot (vicarious visibility) hoz
létre, egy olyan ikonikus jelenlétet, amely épp a hiány láthatóvá tételén keresztül
aktivizálódik.270 Ezen jelenlét fogalmát írhatja tovább a kép–test–valóság viszonyhármasának
kontextusában Jean-Luc Nancy azon megállapítása, mely szerint a kép csak olyan
szempontból utánozza „a dolgot”, amennyiben vetélkedik vele.271
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A kép ezek szerint a reprodukció és reprezentáció mellett mindinkább versenyre kel a
valósággal, méghozzá a jelenlétért való küzdelemben. Nancy érvelése szerint a kép ellenáll „a
dolog” (itt mint a valóság része) jelenlétének, miközben rámutat annak működési
mechanizmusaira. Így kiszakítja azt az egyszerű létből (Vorhandenheit), és áthelyezi a jelenlétbe (Gegenwärtigkeit).272 A reprezentációs válságként is olvasható kép–test relációban a
képek által láthatóvá tett hiány tehát így íródik vissza a jelen-létért való küzdelembe, ahol a
képek egyszerre mutatják és helyettesítik a hiányzó testi jelenlétet.
A beltingi gondolatmenetben a képen megjelenő test kihívásaira világítanak rá a
digitális technikai médiumok is, melyek képei a látható, vizuális képek és a vetített, virtuális
képek közti határokat játékba hozva, tulajdonképpen az emberi képzelet mimézisére
törekednek. A test hiánya miatt a belső és külső reprezentációk összeolvadnak, a test
hasonmása pedig (f)elszabadul és átlép a képzelet birodalmába.273
Hogy a (digitális) képről és valós testről szóló elképzelések minden látszat ellenére
miként futnak ki végül mégis egy színháztudományi diskurzus felé, annak megválaszolásához
elsőként Hans-Thies Lehmann elméletére utalnék, aki a kép–test viszonyt a felszabadulás és
halandóság ellentétein keresztül elemzi.274 Lehmannál a kép tökéletességének érzete ugyanis a
test nélküli szféra álomvilágába vezet, amely zárt egészként egységet alkot, s ahol a virtuális
kép káprázata eltelíti a látást. Ezzel szemben a valós testi jelenlétet a halandóság és a gyász,
tehát a meg- és átváltozás tudata kíséri, ráadásul a képpel mint zárt egésszel szembeni
esendősége termékeny csalódást vált ki megfigyelőjéből.
A Kittler-féle szimuláció–fikció fogalompár példája mutat rá arra, hogy egy
alapvetően médiatörténetinek mondható nézőpontból is az illúziótlanság gondolata tapad a
testhez: mivel szimulációt kizárólag technikai médiumok (így például a film) képesek kelteni,
a többi „emberi művészet” (mint a színház) pusztán fikciót.275 Ezen a gondolatmeneten
továbbhaladva, később Hugo Münsterbergre, a kognitív filmelmélet egyik korai képviselőjére
hivatkozva fejti ki Kittler, hogy míg a színház képtelen fiziológia illúziókat kelteni a nézőben
(hiszen nem ingatja meg az éppen történő események fizikai idejét és helyét), a játékfilm
technikai eszközei segítségével módosíthatja a néző tudattalan lelki állapotait, s mint ilyen,
pszichotechnika.276
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Érdekes kérdés ezek szerint, hogy a színházi előadásban megjelenő közelképek vagy
filmes visszajátszások milyen hatást keltenek: vajon a néző szeme előtt lévő élő színészi test
és annak megfilmesített hasonmása közötti összekötő és visszacsatoló hurkok megszakítják,
széttörik-e az észlelést? És vajon a test-képek megjelenése miképpen zavarja meg és alakítja
át a színészi jelenlétben – mint anyagi korporealitásban és kulturális kódok által teleírt testben
– elmerülő nézői tekintetet, valamint annak perspektívához és ábrázoláshoz fűződő viszonyát?
Vagy sokkal inkább arról van szó, hogy a filmképek és testek sajátos ritmusa olyan keretet
képes teremteni az erőszak észleléséhez, amely képes rámutatni a valóság érzékelésének
kortárs módozataira és/vagy mindennek kritikájára?
A fenti megállapítások és kérdések kontextusának továbbgondolásaként érdemes
röviden felidézni azt a baudrillardi elméletet is, amely reprezentációkritikai szempontból
vizsgálja a képek hatalmához kötődő hamis valóságérzetet. A valós és annak szimulált képe
egybemosódik, miközben a képek áradata kitakarja az „eredeti” modellt. Így pedig a kép mint
a láthatóvá tett hiány és helyettesítő láthatóság kezdi szervezni az érzékelés és észlelés
modelljeit. „Az egész rendszer súlytalanná és gigantikussá, szimulákrummá válik. Nem
irreálissá, hanem szimulákrummá, azaz nem váltható át többé a valóságra, hanem csak
önmagára, egy megszakítatlan körforgásban, amelynek sem a referenciája, sem a kerülete
nem létezik sehol. Ez az ábrázolással szembehelyezkedő szimuláció.”277
A „gyilkos hatalommal” rendelkező képek itt már nem csupán a beltingi
reprezentációs válságot takarják, hanem a vonatkoztatási alap, a valóság, a test egyfajta
eltűnését az észlelés körforgásából. Baudrillard ugyanakkor feltesz egy olyan kérdést is,
amely továbbvezet a következő rész tematikájához, méghozzá arról, hogy a szimulált
erőszakra vajon hevesebben reagálnak-e, mint a valódira: „Hiszen ez [a szimulált erőszak]
csak a dolgok rendjét, a tulajdonjogot sérti meg, míg amaz [a valódi erőszak] merénylet a
realitás elve ellen. (…) A szimuláció sokkal veszélyesebb, hiszen tárgyán túl annak a gyanúját
vetíti fel, hogy maga a törvény s a rend lehet puszta szimuláció.”278
1. Erőszak-rendszerek
Sokkal specifikusabban merül fel a fenti problémakör, ha az erőszaknak kitett test
mediatizációja kerül a vizsgálódás középpontjába. A kortárs kultúrát elárasztó erőszakos
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képek tapasztalatának tekintetében egyfelől fontos megvizsgálni azt a folyamatot, amely során
a befogadói mechanizmusok az elfordulás és odafigyelés skáláján oszcillálnak. Másfelől
érdemes reflektálni arra, ahogyan a vizuális technikai médiumok (fotók, film- és videó-képek)
soha nem látott részletességgel képesek megmutatni a kínt átélő testet, ezzel párhuzamosan
már-már fikcióssá, sőt szimulákrummá téve e test húsba vágó valódiságát.
S ahogyan arra Kiss Attila Atilla Vérszemiotika című tanulmányában rámutatott, az
erőszak mint reprezentációs technika a posztmodern ismeretelméleti válságára adott
reakcióként is értelmezhető, amelyik „azt a kulturális késztetettséget fejezi ki, amely a látszat,
a dolgok bőre mögé próbál hatolni, és a társadalom sebeibe váj bele”279. A test erőszakos
felnyitásának, illetve a testi határok megsértésének sokasodó elektronikus képei a korai
modern anatómia-színház hatástörténeti előzményét megidézve próbálnak a fizikai valóság
mögé látni: „[a] színházi anatómia hagyományait és a testre irányuló beható figyelmet azok a
posztmodern törekvések elevenítik fel, amelyek a 20. század második felétől a művészeti
formák és az elméleti erőfeszítések területén egyaránt módszeresen kísérleteznek azzal, hogy
ismét számot vessenek a test materiális valóságával.”280
Ennek megfelelően, az alábbiakban előbb röviden kitérek az erőszak, s különösképpen
a testet érő agresszió látványához kapcsolódó 20. századi művészeti-kulturális gyakorlatok
pár példájára, az erőszak percepciójának, valamint a szenvedés képeinek recepcióesztétikai
következményeire. Ezután vizsgálom meg a kortárs holland társulat, a Hotel Modern 2005ben bemutatott Kamp című előadását, amely karakteres kérdéseket tesz fel az erőszak színházi
reprezentációjának határairól.
1.1 Szenvedő testek, erőszakos tekintetek
Jelzésértékűnek gondolom, hogy Erika Fischer-Lichte 2004-es könyvében a performativitás
esztétikai kategóriájának legitimálásához elsőként egy nagyon is erőszakos eseményt idéz fel.
Marina Abramović Lips of Thomas című 1975-ös performansza281 lett Fischer-Lichte
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bevezető példája, amely során a meztelen emberi test egyrészt tapintható fizikai közelsége
miatt, másrészt a hús fájdalmas transzformációja, a fájdalomküszöb ilyetén átlépése miatt vált
az

auratikus

eseményszerűséget

hangsúlyozó

esztétika

iskolapéldájává.

A

test

sérthetetlenségének, valamint a nézők passzív szerepének tabuját tehát éppen a hús felületén
elkövetett erőszakos cselekedet ingatta meg. Az erőszak határhelyzete tette transzparenssé a
nézői, játékosi szerepkörökről, valamint magáról a színházról, tágabb értelemben művészi
alkotásokról, eseményekről szóló rejtett vagy nyílt előfeltevéseket.
Amikor Hajas Tibor 1980-ban bemutatta utolsó magyarországi, Virrasztás című
performanszát, saját segédei, játékostársai játszottak az előzetes „szabályok” ellen: egyes
források szerint az eszméletvesztést kiváltani hivatott injekciót nem is adták be Hajasnak282;
más leírások szerint viszont megtörtént az injekció beadása, csupán a performansz részeiként
használt villanykörtéket feszültségmentesítették, nehogy halálos áramütés érje a performert283.
Hajas testi épségének, életének megóvása érdekében tehát a segédek valamilyen módon
megváltoztatták az előre egyeztetett eseményeket, felülírták a forgatókönyvet. Az
eszméletlenné váló testhez aztán előre rögzített hangon maga Hajas szólt, a virtuális és testi
jelenlét különös visszacsatolási körét teremtve meg ezáltal.
Fischer-Lichte a kettős szabályrendszer ellentétéhez köti az Abramović-performansz
alatt fellépő a nézői válságot, amely Hajas fenti előadása esetében a játszótársak válságává
alakult: bizonyos színházi konvenciók szerint a „műalkotás” tönkretétele fenyeget, míg a
mindennapi élet etikai potenciálja megkövetelné az önkárosító cselekvések leállítását. A
performerek önmaguk ellen elkövetett erőszaka természetesen a nézőkön elkövetett
erőszakként is értelmeződik, hiszen implicit módon kényszerítették őket az erőszakos
cselekmények végignézésére, tehát a nézői-játékosi közbelépés nem pusztán a performer
szenvedéseit szakította meg. Így az erőszak felszámolása a játékos testének megóvásán túl a
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biztonságosabb helyre, mint ahol most is tartózkodik…. Elvékonyodni puszta hanggá, a képzelet jelenlétéve,
elveszteni mindent, ami ide köt.« Az injekciót végül a segédek nem adták be a performernek, de az
eszméletvesztés így is majdnem bekövetkezett.” (SZŰCS Károly, Test és kép. Hajas Tibor kiállítása, Balkon,
2005/6. http://www.balkon.hu/balkon05_06/02szucs.html Letöltés: 2014-10-12)
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„Az előadó, Hajas Tibor vödörből vizet loccsant a kövezetre. Egyik kezében hosszú dróton függő, világító
villanykörte, a másikban kampósbot. Asszisztensei bekötik a szemét. Hajas a bottal szétveri a lámpát, majd a
víztócsába ejti. Asszisztensei körbeveszik, vénájába gyors hatású altatót fecskendeznek, szájába fulladásgátló
csövet tesznek. Amikor Hajas már nincs magánál, két asszisztense feltörli vele a kőpadlót (egyik asszisztense a
terv ellenére, a művész iránti féltésből, addigra feszültségmentesíti a villanykörtét). A színen németjuhászkutyakölyök nyüszít. Az előadót végül magára hagyják.” (SINDELYES Dóra, Haláli művek,
http://hvg.hu/kultura/20100419_hajas_tibor_performansz/ Letöltés: 2014-10-11)
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befogadói-közreműködői tekintet aktív védekezését, önvédelmét is jelentette az erőszak
látványától.284
A ’60-70-es évek folyamán előtérbe kerülő body art hagyománya ezen felül is számos
példával szolgál azon önsebzők köréből, akik saját testük határait feszegetve, a hús felületén
megtapasztalható kínt kívánták jelenvalóvá tenni. Egyik leghírhedtebb képviselőjük az a Chris
Burden, aki többek között puskával lövetett saját karjába (Shoot, 1971), zsákba varrva feküdt
ki egy forgalmas úttestre (Dead man, 1972) vagy éppen üvegszilánkokon kúszott keresztül
(Through the night softly, 1973). A test elleni erőszak tervezett mértéke szempontjából
érdekes adalék, hogy a Shoot című performanszt két hetes felkészülés előzte meg Burden
önkéntes barátjával, aki végül egy galériában, pár meghívott ismerős előtt, körülbelül öt
méterről karon lőtte.285 Bár az eredeti tervek szerint a golyónak csak súrolnia kellett volna a
Burden karját, végül komolyabb sérülést szerzett.286
Könnyű volna a golyót kapott Burdent az erőszak áldozataként látni, ám felmerül a
kérdés, hogy a performer lövést kezdeményező önkéntessége nem tette-e ki az őt meglőni
kényszerülő társát ugyanilyen erőszaknak? A puska (úgy is, mint az erőszak arendti
értelemben vett eszköze) két oldalán álló ember előre egyeztetett koreográfiája dacára a lövés
pillanata jelölte ki a határátlépést, amikor az erőszak közvetlenül vált megtapasztalhatóvá
mind az élő emberre tüzelő férfi, mind e lövés jobbára passzív befogadója, mind az akciót
végignéző csoport számára. Ráadásul, ahogyan Burden később megvallotta, az emberi test és
hús ilyen radikális megtámadásának ötlete elsősorban a mediatizált erőszak-képek dömpingje
hatására született meg benne.287

De érdemes itt megemlíteni egy másik jól ismert Abramović-akciót is, a Rhythm 0 című, hat órán keresztül
tartó előadást, amely során a performer passzivitása a nézők számára felkínált speciális lehetőségekkel párosult.
A performer mellett lévő asztalra helyezett 72 tárgyat (melyek között volt rózsa, tollpihe, méz, olíva olaj, de olló,
fegyver és egyetlen golyó is) ugyanis bármilyen módon felhasználhatták a nézők arra, hogy manipulálják
Abramović testét. A közönség idővel egyre agresszívabban közeledett a passzív performerhez, levágták a
ruháját, rózsatüskékkel karcolták fel a bőrét, sőt valaki a pisztolyt is a fejéhez emelte, míg egy másik néző el
nem vette tőle. Az erőszakos cselekedetek, illetve azok megakadályozása így a nézők közötti dinamikus
folyamattá vált.
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Az avantgárd művészek Avalanche című folyóiratában az eseményt előre bejelentették: „I will be shot with a
rifle at 7:45 pm”. (Cole MATSON, Risk to Life: The Ethics of Chris Burden’s ‘Shoot’, Transpositions:
http://www.transpositions.co.uk/2012/10/risk-to-life-ethics-of-chris-burdens-shoot/ - letöltés: 2013-06-10)
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A megcélzott puskagolyó-súrolással a hús felülete vált volna az emlékezet helyévé, ám a tényleges golyó
ütötte seb aztán magában a húsban hagyott örök nyomot, amelyet a performer természetesen (?) fel is használt
egy közel tíz évvel későbbi előadásában. Az 1980-as olaszországi Show the Hole alatt Burden egyesével behívta
a nézőket egy szobába, amiben rajta kívül senki nem volt, és elmondta, hogy egy 1971-es performansz alatt saját
karjába lövetett. Ezek után feltűrte az ingét és megmutatta nekik a karján lévő sebhelyet, a lövedék be- és
kimeneti helyét: mindez körülbelül fél percig tartott nézőnként. A hús emlékezete így vált végül élő kiállítási
darabbá, az erőszak pedig tapintható emlékhellyé.
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Az amerikai multimédia-művész Doug Aitken interjúkötetében Burden így emlékezett vissza saját
performanszára: „Vietnámnak sok köze volt a Shoot-hoz. Arra a különbségre akart rámutatni, ahogyan az
emberek a Vietnámban lövést kapott katonák és a kereskedelmi tévék filmjeiben meglőtt képzeletbeli emberek
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A fenti példák mind rámutatnak arra, hogy még a művészeti keretek között létrejövő
erőszak észlelésekor is milyen fontos szerepet játszik annak eldöntése, hogy a szemlélő valós,
saját magára vagy másokra érvényes veszélyként érzékeli-e az erőszakos eseményt. Ez a
kérdés árnyalódik tovább, ha az erőszak (mozgó) képei kerülnek a vizsgálódás fókuszába.
Slavoj Žižek Mel Gibson at the Serbsky Institute című írásában az erőszak perceptuális
illúzióját vizsgálja a nézőpontját változtató szubjektum és az ennek hatására eltolódó
objektum

komplex

viszonyrendszerének

keretében.

Sam

Harris

–

vallás

és

terrorizmus/erőszak kapcsolatát meglehetősen hatásvadász és leegyszerűsítő módon tárgyaló
– The End of Faith című könyvét idézi fel Žižek, ezen belül is a kivételes esetekben
legitimálódó kínzás, kínvallatás etikai problémájára világít rá: „A kínvallatás védhetősége egy
olyan különbségtételen alapszik Sam Harrisnél, amely a szenvedő ember kínjai által keltett
azonnali/közvetlen hatás és a mások szenvedéséről szóló absztrakt tudásunk között húzódik
meg: bárki számára sokkal nehezebbnek bizonyulhat egy konkrét személy kínzása, mint az,
hogy messziről bombatámadást indítson, amely esetleg ezrek sokkal fájdalmasabb halálához
vezet.”288
Tehát az iménti gondolatmenet szerint a testek közös valósága nehezíti meg a fájdalom
okozását, a hús jelenvalósága olyan ösztönreakciókat válthat ki, amelyet a mediatizált, távoli
erőszak éppen a technikai médiumok közbeékelésével kerül ki. A Belting-féle látható hiány, a
testek távoli, de mindenképpen mediatizált képe könnyíti meg az erőszak legitimálását, ahol a
helyettesítő láthatóság az anyagiság konkrétsága felől elmozdul a virtualitás képzeletvilága
felé. Ezen etikai illúziónak – amely szorosan kötődik az észlelésből fakadó illúziókhoz –
Žižek szerinti oka, hogy az absztrakt értelemkeresés fejlődése és hatalma mellett érzelmietikai válaszainkat még mindig az együttérzés ösztönszerű reakciói irányítják a közvetlenül
szemlélt fájdalom és kín esetén. Žižek a Szomszéd (Neighbour) jelenségén keresztül értelmezi
a szemünk előtt történő erőszak közvetlensége miatt érzett felháborodást. Így az, ami
elfogadhatatlanná teszi a kínzást, az elsősorban a kínzott alany, a szubjektum közelsége,
amely közelsége nem szimplán a fizikai közellétre utal, hanem a Szomszéd mint másik

esetében reagálnak. Korombeli srácokat is halomra lőttek Vietnámban, tudta? De aztán majdnem minden egyes
háztartásban ott sorjáztak a lövést kapó emberek televíziós képei. Milliárdnyi kép, nem igaz? Fantasztikus. Tehát
mit jelenthet az, hogy nem akarjuk elkerülni, hogy lelőjenek, vagyis az, hogy otthon maradunk és elkerüljük a
háborút, de közben egyenesen szembenézünk vele? Arra próbáltam rákérdezni, mit jelent szembenézni a
sárkánnyal.” (Broken Screen: Expanding The Image, Breaking The Narrative. 26 conversations with Doug
Aitken, szerk.. Noel DANIEL, New York, D.A.P., 2006, 76.) A testi szenvedés felvállalása tehát a televízió
szenvtelenül figyelt erőszak képeivel szemben értelmeződött Burden számára, vagyis a test elfedett fájdalomemlékezetét kívánta fel- és megidézni.
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Slavoj ŽIŽEK, Mel Gibson at the Serbsky Institute, The Symptom, 2007/tél, 8. szám
http://www.lacan.com/symptom8_articles/zizek8.html (Letöltés: 2014-10-14)
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emberi szubjektum közelségére, aki lehet bármilyen távol, mindig valahogy „túl közel” lesz
hozzánk.

Viszont ha ennek a Szomszédnak, másik emberi létezőnek fizikai jelenlétét és

látványát kitakarják vagy elmozdítják a (nem kizárólag) technikai médiumok, a szenvedést
figyelő tekintet is átalakulhat, kitolódhat a voyeurisztikus szemlélődés irányába. Ez esetben
természetesen feltételeznünk kell a szenvedés látványának egyfajta rögzítettségét, amely alatt
semmiképpen sem változatlanságot értünk. Erről a kontemplációról, az erőszakos kép
észlelésének és befogadásának zavarba ejtő lehetőségeiről tanúskodik Georges Bataille Tears
of Eros című könyvének utolsó fejezete is, amelyben a Ling Chi („lassú vágás” vagy „ezer
vágás általi halál”) elnevezésű, Kínában egészen a 20. század elejéig bevett kivégzési mód
egyik áldozatának képéről ír.
A kínzás 1905-ös fotójának prezentálásán túl Bataille az ahhoz fűződő, nagyon is
személyes viszonyáról is vall: „Ez a fénykép meghatározó szerepet töltött be az életemben.
Nem szűntem meg a fájdalom ezen képének megszállottja lenni, amely egyszerre eksztatikus
(?) és tűrhetetlen.”289 A bataille-i kérdőjel valószínűleg a fényképet 1923-ban elsőként
közzétevő Georges Dumas egyik fiziognómiai tanulmányának lenyomata, amelyben Dumas
az extrém kín és öröm állapotában lévő emberek arckifejezését vizsgálva az „ezer vágás általi
halálra” ítélt kínai férfi fotóját „besorolhatatlannak” és „paradoxnak”, és vélhetően
„eksztatikusnak” minősítette.290
Bataille tehát a fenti kérdőjellel hagyja nyitva azt a nagyon is tűrhetetlen problémát,
amely a szenvedés arcmásához egyszerre társít elragadtatást és iszonyatot, miközben egy
olyan fényképhez tér vissza újra és újra, a megszállott szemlélődés nem múló igényével,
amelyen egy férfi húsából darabokat vágnak ki. A hús szó szerinti elvesztésekor a befogadó
egyszerre lát kéjes örömöt és borzasztó rettegést a feldarabolt testhez tartozó arcon, amely
egyszerre kezd tárgyiasulni és szakrális jellemzőkhöz kötődni:
„Nyugtalanító képekhez tértem meg. Főként annak a kínai férfinak a fényképét
bámultam – vagy néha csak az emlékképét idéztem fel –, akit bizonyára még az én
életem alatt kínoztak meg. A kínzás fázisairól egymást követő képeim voltak. A végén
az áldozat gyötrődik, mellkasa lenyúzva, karjai és lábai a könyöknél és térdnél
levágva. A haja lassan leválik, visszataszító, elkínzott, vércsíkos és gyönyörű, mint
egy darázs.”291

289

Georges BATAILLE, The Tears of Eros (ford. Peter Connor), City Lights Books, 1989, 206.
Lásd: Jeremy BILES, Ecce Monstrum. Georges Bataille and the Sacrifice of Form, Fordham University
Press, 2007, 10-12.
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A kín képeinek visszatérő szemlélésekor tehát az eksztázis, kéj, szépség fogalomköre
és a borzalom, szenvedés, förtelem fogalomköre között oszcillál Bataille szemlélődő tekintete.
Az arcmáson látott eldönthetetlen, egymásba átjátszó, ellentétes érzelmek – saját viszonyukon
túl – a fényképet figyelő bizonytalan tekintet határaira is rákérdeznek, valamint a
tűrhetetlenhez való újbóli visszatérés igényére. Az erőszak és szenvedés látványának Žižekféle ösztönszerű elutasítása így játszhat át a szenvedés képeinek bataille-i megszállott
kontemplációjába, ahol a zsigeri visszautasítást a kín aprólékos megfigyelése és elemzése
váltja fel. A képek zárt narratívája kizárja az etikai megfontolásból történő aktív közbelépés
lehetőségét, miközben a kép nézése maga is etikai tartalommal bíró performatívummá válik.
A szenvedés fotói feletti kontemplációt helyezi a kín és eufória összejátszásának
szakrálisabb keretébe Susan Sontag, mikor a Ling-Chi áldozatának képét megszállottan
figyelő bataille-i tekintetre a transzformáció fogalma felől reflektál. Sontag 2003-ban
megjelent könyvében, a Regarding the Pain of Others-ben vizsgálja a háborús fotográfia
legkülönbözőbb megnyilvánulásait, kezdve az amerikai polgárháborús illusztrációktól,
Buchenwald és Hiroshima borzalmain át a vietnámi napalm-bombázásokig és a balkáni
etnikai tisztogatásokig.
Itt tér ki Bataille az eksztatikus és a tűrhetetlen képeit vallató tekintetére, amely Sontag
szerint nem élvezetből fakad, hanem annak felfedezéséből, amit a szenvedésen túl pillant
meg: „A szenvedés és mások fájdalmának ez a nézőpontja a vallásos gondolkodásban
gyökerezik, amelyik a fájdalmat az áldozathoz, az áldozatot pedig a rajongáshoz köti.”292 A
kín szakrálissá válása a ritualitás dimenziójával is összekapcsolja az erőszak elemzési kereteit,
amely antropológiai és színháztörténeti szempontból egyaránt termékeny dialógusba léphet az
erőszak ábrázolásának, megmutatásának, illetve szemlélésének fentebb említett eseteivel. Az
áldozathozatal hetvenes évekbeli két elméletére hivatkozva írja Erika Fischer-Lichte, hogy az
áldozaton elkövetett erőszakban „az alaperőszak ősi jelenete ismétlődik meg és vezet
katarzishoz”,293 tehát az áldozat kínhalála a közösséget megváltó, átalakító, transzformatív
eseményként tételeződik.
A rituális erőszak kapcsán Fischer-Lichte által idézett szerzők egyike, René Girard az
áldozat és közösség, tehát az áldozathozatal mint rituális esemény passzív vagy aktív
nézőközönsége közötti kapcsolattal is foglalkozik. Girard szerint, ha áldozat (legyen bár szó
ember- vagy állatáldozatról) és közösség közti kapcsolat túl laza, akkor a feláldozott fél nem
képes az áldozathozatal megfelelő közvetítőjévé, médiumává válni. Itt az áldozat az erőszak
292
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elszenvedőjeként aktív résztvevője a performatív eseménynek, mégis a közösség bűneinek
felvállalásával valaki vagy valami más(oka)t testesít meg, saját testének kínzásán és halálán
keresztül pedig ez a felvállalt szerephalmaz semmisül meg. Viszont, ha áldozat és az őt
feláldozó közösség között túl szoros kapcsolódás áll fenn, akkor az erőszak könnyen kilép
saját medréből, így a tisztátalan erőszak könnyen összekeveredik a rítusok szent erőszakával,
bűnrészessé téve ez utóbbit a tisztátalan erőszak propagálásában.294
A különbség a tiszta áldozati és tisztátalan nem-áldozati (tehát gyilkos) erőszak között
azonban könnyen elmosódik, s ennek prezentálására Girard két Héraklész-történeten,
Euripidész Az őrjöngő Héraklész és Szophoklész Trakhiszi nők című drámáin keresztül is
elemzi a nem megfelelő áldozati rítus következményeit, például az erőszak vétkes félre –
szélesebb értelemben véve magára a közösségre – való visszahullását. A görög tragédiákban
is felbukkanó erőszak ilyetén el- és kijátszása, valamint a fizikai erőszak látványa FischerLichte szerint speciálisan katartikus dimenziót hoz létre: „A tragédiák ugyanis mintaszerűen
éltek az erőszak olyan szélsőséges ábrázolásának eszközével, amit a nézők transzgresszióként
tapasztaltak meg. És ugyanebben az értelemben beszélhetünk annak a hatásnak a katartikus
dimenziójáról, amit a passiójátékokban váltott ki a testi kínok színrevitele.”295 Tehát az
erőszak rituális dimenzióban történő megmutatása – legyen szó konkrét áldozati szertartásról
vagy színházi eseményként keretezett performatívumról – a közösségen belüli kulturális
identitás reflexiójában is szerepet játszhat.
Hogy az erőszak szakrális keretben történő megmutatásának elméletei miként jelentek
meg a kortárs színház- és performansz művészetben, azt Abramović vagy Hajas korábban
már említett előadásain túl, jól példázza a blaszfémiával is vádolt Hermann Nitsch
orgiasztikus-misztikus színháza.296 Nitsch hatvanas években kezdődő bárányszéttépési akciói
során például az áldozati állattest vére és belsőségei összekeverednek a játékosok és nézők
testének felületével, hiszen „a nézőkre vér, bélsár, mosogatóvíz és más folyadék cseppjei
szóródnak, illetve alkalmuk nyílik arra, hogy a performansz-művészekkel együtt magukra
locsolják, és saját kezűleg belezzék ki a bárányt.”297 A keresztény szimbolikára építő (kereszt,
fehér ruhák, bárány) előadásokban így az erőszak fizikai véghezvitele és közvetlen
látványként való megtapasztalása a játékosok és részben vagy teljesen játékossá váló nézők
közös, katartikus élményeként tételeződik. Az archaikus-mitikus rítusok felelevenítésén és
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rekontextualizálásán keresztül a szenvedő, vérző vagy éppen halott testek szakrális
dimenziója kerül előtérbe, miközben a közösségi tekintet elmerül a nyers erőszak
látványában.
Más módon fordította ki a vallásos gyakorlatot a francia body art művész, Michel
Journiac, amikor 1969-es Messe pour un corps (Mise egy testért) című performanszában
katolikus liturgiát celebrált latin nyelven a Galerie Daniel Templon-ban. Journiac előzetesen,
egy fényképész jelenlétében, lecsapolta saját vérét, és abból a liturgiára véreshurkát készített,
melyet körbekínált a nézők között, sőt, a receptet is megadta.298 A fogyasztásra felkínált
emberi vér az emberevés tabuján túl az „emberi anyag” energiáját és spiritualitását is hirdeti,
amely a szó szerinti bekebelezés által átáramlik a közösségbe. Ráadásul a kifordított mise,
Isten vérét az ember vérével helyettesítve, egy egészen más típusú misztérium részévé avatta
a nézőket.
A ’90-es években aztán egy olyan rendhagyó akció-sorozatra is látni példát, amely a
(női) test határainak alakíthatóságát, a test tökéletesítését, illetve az ezekhez kötődő
mindennapi konvenciókat forgatta ki. Az Orlan néven ismert performansz művész Szent
Orlan reinkarnációja címet viselő projektje olyan plasztikai műtétek sorozatából állt, amely
során Orlan szó szerint átalakíttatta saját testének részeit híres (férfiak által készített)
festmények és szobrok nőalakjainak részleteivé: például ilyen volt Botticelli Vénuszának álla
vagy Mona Lisa homloka. 1990 és 1995 között kilenc plasztikai műtéten esett át, melyek alatt
végig öntudatánál volt. Az összes műtétet filmre vették és élőben (majd később is)vetítették,
így avatta Orlan szó szerinti operating theatre-ré a műtőasztalt, s tartott groteszk tükröt a
nyugati világ női ideálképeinek.
Az erőszak megjelenésének, legitimálásának, valamint perceptuális kereteinek imént
bemutatott problémái vezetnek tovább az erőszak kortárs színházi reprezentációjának azon
sajátos esetéhez, amely során a német haláltábor egy napját bábokkal játsszák újra. A Hotel
Modern előadása az Auschwitz-reprezentáció kényes kérdéseit alapvetően a nézői tekintet
pozicionálásán, a tábor terepasztallá változtatásán, az emberek és az általuk mozgatott bábok
Érdekességként álljon itt az emberi véres hurka receptje: „Végy 90 cm3 folyékony emberi vért (három
fecskendő tartalma), 90 g állati zsírt, 90 g nyers hagymát, hideg vízben áztatott sós gumitömlőt és szivacsot, 8 g
sót, 5 g szegfűborsot, 2 g fűszert és cukrot. Vágjuk fel a zsír felét apró darabokra, kockázzuk fel a hagymát és
dinszteljük 5-6 percig, sós víz hozzáadásával. Olvasszuk fel a felszeletelt zsírt, adjuk hozzá a hagymát és főzzük
tizenöt percig közepes-kis lángon, majd adjuk hozzá a maradék zsírt is és főzzük további hét-nyolc percig.
Vegyük le a serpenyőt a tűzről és adjuk hozzá az emberi vért, keverjük el. Aztán tegyük vissza a tűzre, amíg
kissé megkeményedik (10-12 perc). Adjuk hozzá a további hozzávalókat. Kössük meg a gumitömlőt az egyik
végén, a másik végébe pedig helyezzünk egy tölcsért, töltsük bele a keveréket, zárjuk le és tegyük egy sós vízzel
teli edénybe. Forrásig melegítsük, majd rögtön vegyük le a tűzről. Amint a hurka megkeményedett, szárítsuk
meg, takarjuk le egy kendővel és hagyjuk kihűlni. Vágjuk a hurkát szeletekre és pirítsuk meg.” (Forrás:
http://www.journiac.com/sang/recette2.html)
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(foglyok és őrök) közötti viszonyon, valamint az élő videofelvétel fokalizációján keresztül
tematizálja, s mutat rá az erőszak rendszerszerű gépezetére.
1.2 Bábok a képzelet kegyetlen határain. Hotel Modern: Kamp (2005)299
Az 1997-ben alakult Hotel Modern nevű holland társulat munkái az élő animáció
technikájának felhasználásával közelítenek meg olyan témákat, mint a háború borzalmai (The
Great War, 2001), az erőszak által traumatizált és irányított tömegek (Kamp, 2005), vagy
bizonyos katasztrófák átélése (History of the World, Part Eleven, 2004). Ezáltal pedig
alapvetően kérdeznek rá egyfelől azokra a nézetekre, melyek szerint bizonyos traumatikus
eseményeket nem lehet vagy nem szabad ábrázolni; másfelől pedig arra a Hans-Thies
Lehmann által is képviselt nézetre, miszerint „a színpadon – még a legburjánzóbb képiség
színházában is – mindig az emberi test marad az az érzelmi centrum, amivel a szemlélő
azonosulni tud”300.
A csapat három állandó tagja, Pauline Kalker, Arlène Hoornweg és Herman Helle a
báb és az élő animáció ötvözésével olyan előadásokat hoz létre, amelyek a történelmi traumák
– és az azokat övező erőszak és kegyetlenségek – reprezentációjakor a realista-naturalista
alapvetések helyett a képzelet és a játék határain képesek létrehozni egy új típusú
dokumentarista műfajt. Egy olyan műfajt, amely Carol Martin meglátása szerint a történések
elképzelésén keresztül dokumentálja „a befogadó harcát saját képzeletével, miközben a
történtek megértéséhez megpróbálja kitalálni, mi is történhetett valójában”301.
A Kamp esetében az auschwitzi haláltábor újraalkotása egy hatalmas terepasztalon
történt meg, amelyet miniatűr bábok ezrei népesítettek be, s ahol groteszk babaházakként
sorjáztak a barakkok.302 A tábori nap ábrázolása tehát e gondosan megépített terepen ment
végbe, méghozzá úgy, hogy a három alkotó nem kívánta elfedni a bábok mozgatásának
mechanizmusát, végig jelen voltak tehát, látni lehetett, miként mozgatják ide-oda a bábukat,
miként rendeznek be egy újabb jelenetet, miként filmezik élőben az apró bábokat. (Lásd:
MELLÉKLET / 10. kép: Jelenet a Hotel Modern Kamp című előadásából) A terepasztal mögötti
kifeszített vásznon így vált láthatóvá a bábok „élete”: a mozgóképek a terepasztal
eseményeivel párhuzamosan, szűkített perspektívából, hangeffektusokkal kísért közelképeken
299

HOTEL MODERN, Kamp, bemutató: Rotterdam, 2005. 11. 15.
LEHMANN, Ua., 178.
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Carol MARTIN, Imaginary documentary, http://www.hotelmodern.nl/flash_en/x_library/library.html
(Letöltés: 2014-10-14 ). Kiemelés tőlem: D.K.
302
A tábor miniatürizált újraépítése képek, visszaemlékezések, leírások és építészeti maradványok alapján
készült.
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keresztül mutatták az így ember nagyságúnak tűnő bábokat. A bábok elnyílt szájú, sikolyba
torzult egyen-arcúsága, amit csak az őr- és fegyencruhák, valamint a különféle kellékek
(puska, talicska, felmosóbot) különböztettek meg, ráirányította a figyelmet az ábrázolt alakok
tárgyiasult voltára.
A nézők pozicionálásával kapcsolatban fontos kiemelni, hogy panorámaszerű
rálátásuk nyílt a teljes báb-táborra, valamint a mögötte élőben futó videofelvételre is. Így
pedig, mindehhez hozzáadva a fent említett színházi-filmes mechanizmusok transzparenciáját,
a nézőknek lehetőségük adódott átlátni az előadás működését, amely egyben visszatükrözte a
reprezentálni kívánt halál-gyár üzemszerűségét, kiszámítottságát is. A nézők pozíciója így
leginkább a kínzásokat és erőszakot jóváhagyó tekintetben jelölődött ki. Ahogyan Maaike
Bleeker Playing Soldiers at the Edge of Imagination című cikkében rávilágított: „A Hotel
Modern tagjainak óvatos és elkötelezett játéka, amely a színpadi cselekedetekben felszívódó
emberi jelenlét kitűnéseként jelent meg, arra indította a közönséget, hogy rájuk figyeljen és
kövesse mozdulataikat, amellyel eljátszották a tábori nap hátborzongató jeleneteit. Ezt a
bonyolult és zavaró identifikációt erősítette tovább nézői pozíciónk, amelynek hála a
székekből ráláttunk a teljes színpadi táborra.”303 Tehát a csendesen és kínos pontossággal
dolgozó, tulajdonképpeni eszközként jelen lévő három ember fizikai jelenléte egy olyan
gépezet mechanizmusára irányította a nézői figyelmet, amely borzalmas, jól kiszámított
játékként prezentálódott az előadás során.
A haláltábor báb-játékként való ábrázolása olyan kilencvenes évekbeli példákkal
állítható párhuzamba, amelyeket Ernst van Alphen Art in Mind című könyvében a vizuális
művészetek területén létrejött, különféle figurák és játékok felhasználásán keresztül
kirajzolódó való újfajta történelemszemléletként tárgyalt.304 Ilyen például David Levinthal
auschwitzi jeleneteknek babákkal színre vitt Mein Kamp című fotósorozata, Ram Katzir 1996os Your Colouring Book című installációja, ahol a közönség kiszínezhette a náci fotókon vagy
egyéb dokumentarista képeken alapuló színező-könyvet, vagy éppen Zbigniew Libera hét
doboz legóból álló LEGO koncentrációs tábor szettje. De ide sorolható Art Spiegelmann
nyolcvanas években készült Maus című képregény sorozata is, amelyben saját apjával készült
interjúk alapján meséli újra a harmincas és negyvenes évek lengyelországi eseményeit, s ahol
a nemzetiségi csoportokat különféle állatfajok reprezentálják: a zsidók egerekként, a németek
macskákként, a nem-zsidó lengyelek pedig disznókként jelennek meg. A Holokauszt
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Maike BLEEKER, Playing Soldiers at the Edge of Imagination, Arcadia, International Journal of Literary
Culture, 45/2, 2011, 286 (277-296).
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Idézi BLEEKER, Uo., 286-287. (Ernst VAN ALPHEN, Art in Mind. How Contemporary Images Shape
Thought, Chicago & London, The Chicago University Press, 2005, 196).
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játékként való újraalkotása van Alphen meglátása szerint onnan is értelmezhető, hogy a
traumatikus események hajlamosak ellenállni az elbeszélési kísérleteknek, ám játékként
megmutathatóvá, átélhetővé válnak.305
A Kamp bábfigurái, valamint az őket mozgató és filmező alkotók összjátéka az
identifikáció kényelmetlen kérdésein felül ráirányította a figyelmet az erőszak több szinten
mediatizálódó megjelenési formáira. A szenvtelenül mozgó bábosok torz tükörképei a bábtábort működtető erőszaknak: a felakasztott bábok arcának közelképei, a gázkamrába küldött,
ruhátlan bábok üvegszerű átlátszó gumiteste, valamint az agresszorokat és áldozatokat
mozgató emberi kezek részvétlensége az erőszak kettős szintezésére irányítja a nézői
figyelmet. Egyfelől a bábok emberszerű, ám kidolgozatlan testének felületén történő erőszak a
táboron belül működő hatalomgyakorlás rendszereit leplezi le, ugyanakkor a bábok
mozdulatait uraló bábosok metaszintje a játék kegyetlenségét, a tábor egészének gépszerű
rendszerét mutatja be.
A Kamp egyik jelenete során majdnem két percig figyelheti a néző a kamera
közelképein keresztül, valamint a távoli terepasztalon, amint egy táborban dolgozó rabot
hangeffektekkel kísért botütésekkel agyonver egy őr. A mozgóképek kényelmetlenül közel
hozzák a látványt: az ütlegelő őr az áldozat fölé hajolva figyeli, mozog-e még, miközben az
egyik bábos (Herman Helle) keze a fejükhöz tartja a miniatűr kamerát. A közelképeken
rémisztőnek ható agressziót groteszk keretbe fogja a jelenetet körbeülő három bábos
összpontosítása, ahogyan óriásokként magasodnak a mini-emberek magatehetetlen bábjai
fölé.
Ez a hosszúnak tűnő erőszakos cselekménysor kísértetiesen idéz fel egy Brüsszelben
bemutatott 2003-as előadást, amelynek színpadán egy félmeztelenre vetkőzött és vérvörös
tócsában fekvő férfit hosszú perceken keresztül ütött gumibotjaival két rendőrruhába öltözött
alak, miközben minden ütést elektronikus csattanás kísért. Ahogy az áldozat menekülni
próbált az ütések elől, fokozatosan egész testét beborította a művér. A jelenet teatralitása és a
jelenethez használt eszközök egyértelműsége (művér tócsa, hanghatások) dacára a hosszú
percekig tartó bántalmazás a tűréshatárig tolta a befogadói tekintetet. Ez a rendőrök által
agyonvert férfi a Romeo Castellucci rendező nevével fémjelzett Societas Raffaello Sanzio
Tragedia Endogonidia BR.#04 című előadásában szerepelt.

Lásd: „Trauma can be seen as failed experience. It is precisely this failure that makes it impossible to
remember the event voluntarily. This is why traumatic reenactments take the form of drama, not narrative.”
(VAN ALPHEN, Uo., 201.)
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Castellucci és társulata számos színházi produkció során kutatták a tabuk színre
vitelének határait és lehetőségeit, s ennek egyik kiemelkedő példája a Tragedia Endogonidia
című ciklus. A 2002 és 2004 között tíz európai nagyvárosban készült produkció-sorozat a
tragédia műfajának kortárs értelmezési lehetőségeire kívánt ablakot nyitni, amely során az
egyéni hősök organikus, spórikus rendszerbe rendeződve mutatnak rá a vég nélküli osztódás,
az arcnélküliség, a halhatatlanság tragédiájára. A korábban leírt erőszak-jelenet a brüsszeli
produkció részeként volt látható, amely egy fizikai-pszichikai trauma kommentár nélküli
prezentálásaként jelent meg a színpadon. A traumatikus erőszak itt tudatosan állt ellen a
narrativizálási kísérletnek, hiszen az előadás egymáshoz explicit módon nem kapcsolódó
hosszabb-rövidebb jelenetek sorából állt, melyek ugyanakkor mind az agambeni „puszta lét”
megjelenési formáiként voltak olvashatóak.306
A Hotel Modern és a Societas Raffaello Sanzio fenti erőszak-reprezentációiban az a
közös vonás, hogy képesek kiragadni az erőszakos akciót a narrativizációhoz kötődő
perceptuális szokásrend logikájából: vagy azáltal, hogy lemondva a történetmesélésről egy
képiségen és teatralitáson alapuló érzéki rendet építenek fel (Tragedia Endogonidia BR.#04),
vagy pedig a kollektív memória által jól ismert traumákat játsszák újra a képzelet segítségével
(Kamp). Így pedig az erőszak képei nem tudósítanak hősökről, mártírokról, értelemről, okról
vagy okozatról, s a reprezentáció keretei kifordulnak.
A Hotel Modern előadásában a mozgóképek párhuzamos közvetítése a dokumentáció
és rekonstruálás kérdéseire is ráirányítja a figyelmet, hiszen a haláltáborok történeti nyomain
(pl. leírások, fényképek, épületrészek) túl, az események újrajátszása pusztán a képzelet
határain válik lehetségessé. Az ember helyett álló bábuk egymás elleni erőszaka kettős
perspektívát kap: egyszerre nézhető közelképeken keresztül filmszerűvé komponálva, s a
maga esetlenül kicsi méretében, egy hatalmas tábor tájképének egyik pontján. Így pedig arra
mutat rá, hogy a haláltáborok reprezentációi hogyan képesek reflektálni az esemény
megértésének módozataira, illetve arra, ahogyan a nézők viszonyulni tudnak és akarnak
hozzá. A Holokauszt traumájához kötődő már létező reprezentációk és az általuk mediatizált
egyéni nézőpontok közötti kapcsolat kerül tehát színre a Kamp gondosan felépített, szigorú
koreográfiával mozgatott báb-táborában.
Girogio Agamben Homo Sacer című könyvében térképezte fel a „homo sacer” (áldott/átkozott) ember
történetét: a homo sacer az emberi és isteni törvényeken kívül létezik, életét nem védik törvények, de nem is
válhat áldozattá. Agamben nézete szerint a homo sacer a totalitárius rendszerek és a fejlett demokráciák
hozadéka, amelyek az élet fogalmát átpolitizálták, s ahol az államhatalom alapja az alanyok puszta létének
központi árucikké válása. (Giorgio AGAMBEN, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, ford. Daniel
Heller-Roazen, Stanford, Stanford University Press, 1998, 45-55.)
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S míg a Hotel Modern vagy Castellucci előadásai hangsúlyosan az erőszak
perceptuális kereteinek elmozdításán keresztül mutatnak rá az erőszakot szemlélő nézői
tekintet problematikus voltára, a következő részben elemzett magyar erőszak-trilógia a nézői
felelősség kérdését nyíltan tematizálja mind a diegézis, mind a színrevitel szintjén, ezáltal
sokszorozva meg (akár öntudatlanul is) az előadások által (re)prezentált erőszak-vektorokat.

2. Erőszak, test, medialitás. Mundruczó Kornél erőszak-trilógiája307
A következőkben elemzett előadások egyik fő kérdése, hogy az erőszak színházi
reprezentációja során miként válhat transzparenssé mindaz, amit a szenvedő testről, annak
színházi megmutathatóságáról, illetve jelenlétéről előfeltevésként képzelünk; illetve miként
válhat mindez az erőszak kritikátlan újratermelésének eszközévé. Mundruczó Kornél erőszaktrilógiája rámutat arra, hogy a rendező színházi formanyelve tematikusan a társadalom
morális állapotának analíziséhez, formailag pedig a színházi intermedialitással folytatott
kísérletekhez, illetve a fizikai erőszak színházi reprezentációjának lehetőségeihez kapcsolódva
kívánja átlépni, illetve megváltoztatni a nézői befogadás horizontjait.
A 2007 és 2012 között készült három előadást az erőszak megmutathatóságának
intermediális játékai és az ebből következő nézői hatásmechanizmusok szervezik. Mundruczó
színházi formanyelvének politikussága elsősorban észleléspolitikai horizontból válhat
érdekessé, a nézői észlelésmód direkt és indirekt tematizálásához kapcsolódva, amely során a
fizikai illetve verbális agresszió ábrázolása több esetben a kockázatkeresés és határátlépés
élményével képes felruházni a nézés aktusát, míg máskor puszta erkölcsi provokáció marad.
Mindez pedig a színészileg demonstrált, imitált vagy filmes eszközökkel ábrázolt erőszak
természetére, ezen felül a kín, a szenvedés, a fájdalom nézhetőségének határaira és
konvencióira irányítja a figyelmet. Annak a ténynek a következményeire, mely szerint „a
fájdalom mint olyan nem-ábrázolható és csupán hatásai révén kommunikálható instancia.
Olyan jelenség, amely újra és újra kirekesztődik a színházi reprezentáció rendjéből.”308

Bíró Yvette – Mundruczó Kornél, Frankenstein-terv, bemutató: Bárka Színház – Mobilbox Konténer Színház,
2007; Bíró Yvette – Mundruczó Kornél, Nehéz Istennek lenni, bemutató: KunstenFestivalDesArts Brüsszel,
2010.; J. M. Coetzee – Mundruczó Kornél, Szégyen, bemutató: Wiener Festwochen, 2012.
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Ahogyan Kricsfalusi Beatrix átfogó tanulmányában309 kiemelte, a Mundruczórendezéseket átható erőszak szerialitása miatt egyenesen struktúra-alkotó tényezőként van
jelen a tematika, a történet, illetve a reprezentáció szintjén is. Kricsfalusi ugyanakkor a
tematika és a reprezentáció, valamint színrevitel között exponálódó ellentétben találja meg az
előadások problematikusságát: „De hogyan ragadható meg egy olyan színház politikussága,
amely témaválasztásában felelősséget és elkötelezettséget mutat jelenének legégetőbb
társadalmi problémái iránt, vagyis a színházat a köz ügyeinek alakításaként értett politika
eszközének tartja, de esztétikai-performatív gyakorlatát tekintve – igaz, hogy csak egy
kísérleti elrendezés keretei között, melyet azonban deklaráltan nem a valóságtól elzárt, attól
ontológiailag különböző rendszernek tekint – maga is hozzájárul az általa kritizált jelenségek
újratermeléséhez?”310
Kérdéses tehát, hogy az agónia látványát kínáló testek és test-képek képesek-e (s ha
igen, miképpen) reflexió tárgyává tenni a nézői tekintet milyenségét. Az alábbiakban
időrendben haladva vizsgálom meg az erőszak-trilógia egyes darabjait, amely során
elengedhetetlen lesz a fizikai erőszak reprezentációjának és megmutathatóságának elemzése,
pontosabban azoknak az intermediális játékoknak az analízise, amelyek a nézői befogadást
„valami egészen sajátos, a közöny és az undor (ráadásul fekete humorral, utólag ráolvasott
iróniával

fűszerezett)

ellentmondásosságában

létrejövő”311

idegenség

és

averzió

tapasztalatához kapcsolják.

2.1 Szörnyeteg struktúra: Frankenstein-terv (2007)
Mary Shelley gótikus regényének fő motívuma, az életre keltett szörny egy kortárs
családtörténetbe ágyazott, felelőtlen gyilkos-teremtésként íródik újra Bíró Yvette és
Mundruczó Kornél Frankenstein-terv című átiratában. Így az árvaházból megszökött
tinédzser fiú (Frecska Rudolf) csendes bosszúhadjárata által egy olyan szörnyeteg terve
körvonalazódik, kinek éltre keltői (mind biológiai, mind pszichológiai értelemben) saját
szülei: a büfét üzemeltető, morálisan és anyagilag lecsúszott, egy marginalizált társadalmi

KRICSFALUSI Beatrix, A felelősség átjátszásának politikája. Erőszak/reprezentáció Mundruczó Kornél
három színházi rendezésében, Theatron, 2013/2, 89-90. (87-100.)
310
Ua., 89.
311
ADY Mária, Az erőszak esztétikuma. Színház, 2013/3, 36. (34-36)
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réteg végtermékeként előlépő anya (Monori Lili); és a Frankenstein-történet tudósának
allúziójaként megjelenő Frank Viktor, az egoista, frusztrált filmrendező apa (Rába Roland).312
Az alapstruktúrából kitörni képtelen ember történetére fókuszáló szöveg a kívülállók
és mechanikus létezők közötti ellentét perspektívájából értelmezi az eredeti Shelley-mű
morális problémafelvetéseit,313 miközben a titokfejtés dramaturgiáját a horror, a thriller és a
szociodráma egymásba csúszó és egymást metsző műfajai segítségével működteti.314 A
dramatikus szöveg élőbeszédszerű, részvéttelen, töredékes mondatai szervezik a több szálon
futó szüzsé alakulását, amely egy filmes casting, egy gyilkossági nyomozás, valamint Rudolf,
a „teremtmény” és a többi karakter kapcsolatának stációiból építkezik.
A színpadi szöveg narratívája két jól elkülöníthető részre törik: az első gyilkosság után
a filmrendező (valamint a film médiuma) által uralt szempontrendszert a rendőrnyomozó
retrospektív nézőpontja váltja fel, ami ezzel párhuzamosan a közönség pozíciójára, annak
strukturáltságára, a számukra felajánlott pozíciókra, illetve annak választhatóságára irányítja a
figyelmet. Hiszen a színházi kerettörténet a nézőknek is konkrét szerepet szán a fikció
világában: egy casting passzív vagy aktív résztvevőiként lépünk a szereplőválogatás és
egyben a színházi esemény helyszínéül szolgáló, szűk terű mobil konténerbe. Innen követjük
nyomon, ahogyan egy meghallgatásra érkező szótlan fiú (Frecska Rudolf) arcát felfedezi
magának a kamera, s a kamerán keresztül elsősorban a filmrendező (Rábda Roland) tekintete.
A castingot azonban egy bűntény és ennek következtében a konténerbe érkező
rendőrnyomozó (Spolarics Andrea) szakítja félbe: Rudolf megöli a konténer tulajdonos, s
egyben saját édesanyja (Monor Lili) nevelt lányát (Kiss Ágota).
A közönség jelenlétét tudatosító gesztusok, a bevonására tett kísérletek, a kiszólások
és a kizökkentések egyértelműen definiálják, illetve ez esetben re-definiálják a nézők által
megtestesítendő szerepet: először egy casting közönségét (esetleg annak résztvevőit) alkotjuk,
majd egy gyilkosság (szem)tanúi vagyunk. Másfelől viszont, mivel mind a filmrendezői, mind

Vö. „This is a play about »losers«, about the marginialised, who form a rapidly-growing segment of our
societies around the globe and in the West as well. The monster is clearly a product of this society, a society of
losers, and he’s not a monster at all.” (Jackie FLETCHER, Kunstenfestivaldesarts Diary 2009, The British
Theatre Guide, http://www.britishtheatreguide.info/articles/030509a.htm (2013. 08. 27.)
313
Ehhez még lásd: KISS Gabriella, „A kisiklás tapasztalata”. Gondolatok a politikus színházról és a színház
politikusságáról, Alföld, 2007/2, 60-78.
314
A kritikusok a műfaj meghatározásakor viszonylag széles skálát járnak be: Molnár Gál Péter „rémdrámának”
(Frankenstein-konténer, Népszabadság, 2007. október 30.), Fehér Anna „szociohorrornak” (Gyilkos kerestetik,
Ellenfény, 2007/10. 32), Szekeres Szabolcs „a krimi, a dokumentumdráma és a görög sorstragédia eszközeit”
használó „fojtott hangulatú kamaradrámának” (Bíró Yvette - Mundruczó Kornél: Frankenstein-terv, Kritika,
2008/1. 35), Sz. Deme László „szinte klasszikus sorstragédiának” (Retteg a konténer, Színház, 2007/12. 27)
nevezi.
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a rendőrnyomozói pozíció hierarchikus hatalmi viszonyt tételez, a nézői pozíciót az a kérdés
kezdi el szervezni, hogy kit, miért és milyen irányból ér is agresszió.
Ennek a magyar, modern Frankenstein-változatnak az erőszakossága egyrészt az
színészileg demonstrált, imitált vagy filmen ábrázolt agresszióhoz köthető. Másrészt, ezt írja
tovább és erősíti fel a színészi és nézői testek tapintható közelségének intimitása,
összezártságuk nyomasztó tudata. A filmes tematika fókuszba állítása lehetőséget ad a
konténer változatos kihasználására, amely egyrészt lakóhelyet, munkahelyet jelöl, másrészt
díszlet egy majdani horrorfilmhez. Mary Shelley Frankensteinje távoli asszociációnak tűnik
Mundruczó ezen rendezésében, mégis, olyan finom utalásokkal találkozhatunk, mint a
rendező Frank Viktor neve (vö. Victor Frankenstein), aki kettős értelemen is létrehozza a
„szörnyet”: biológiai és filmművészeti szempontból is ő tekinthető az árvaházban nevelkedett
Rudolf nemzőjének. Hiszen ő az, aki a történet szerint szintén castingra érkező fiú (Frecska
Rudolf) arcában és tekintetében – annak ellenére, hogy a korábbi jelentkezőkkel ellentétben
egyáltalán nem igyekszik tetszeni neki, a hatalommal bíró rendezőnek (Rába Roland) – mégis
felfedez valami olyasmit, ami miatt megszállottan kezd érdeklődni iránta.
A casting mint kerettörténet kiváló alkalmat nyújt a színészi jelenlét kicselezésére,
amikor a kézi kamerával élőben felvett színészek arca a tér különböző pontjain fellelhető
televíziókban sokszorozódik. A televízió mint a filmképek helye a maga jól kivehető
körvonalával szűk keretbe zárja az arc, a test filmes hasonmását. A színészek így egyszerre
észlelhetőek anyagi testként és közelképként, tehát a test materialitásának megtartása mellett
válik lehetővé az arc közel hozása szekond plánban, vagy kiemelése premier plánban. A
kültéri, Orczy kertben készülő felvételek már inkább közelebb állnak a fiktív filmstáb által
megcélzott horror műfajához. A gyilkosságokat rögzítő kamerafelvételek film-képeinek
töredékessége, bizonytalan volta, homályossága felhívja a figyelmet arra, hogy a kamera a
hatalom eszközeként egyedül dönt az uralkodó nézőpontról. Mindeközben, a The Blair Witch
Project című horrorfilm315 példájára éppen az válik hangsúlyossá, akit nem látunk a képeken,
a láthatósági tartományon kívül eső alakok lesznek a borzalom forrásai. Ez a Frankensteinterv esetében nem más, mint maga a gyilkos fiú, a kamera mozgatója, a (snuff) film
perspektívájának meghatározója.
Így elmondható, hogy a Frankenstein-tervben a film műfajának változatos (mediális,
technikai, narratív) kiaknázása a színészi jelenlét intim közelségének felfüggesztésében és
rekontextualizálásában játszik központi szerepet. A színészek testi jelenlétének és filmes
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The Blair Witch Project, rendezte: Daniel Myrick – Eduardo Sánchez, 1999.

134

hasonmásaiknak közös tér-időben létrejövő, párhuzamos vagy éppen egymást váltó összjátéka
során a médiumok egymáshoz való viszonyukban képesek felmutatni saját ontológiai
jellegzetességeiket. Eközben a nézői tekintet egyfelől ingadozik a képek áradata és a test
zavarba ejtő közelsége között, másfelől reflektálni képes az „autentikusnak” érzett hatás,
benyomás megcsináltságára. A teremtmény szerepét játszó Frecska Rudolf például
statisztaként áll a Rába Roland által játszott filmrendező kamerája elé, szemét a kamerára
szögezi, ugyanakkor szemeinek vetített közelképe már a konténer különféle pontjain
elhelyezett televíziókból hipnotizálja a nézőket.
A megfigyelés és megfigyeltség állapota végigkíséri az előadást, hiszen a megérkező
színészek, statiszták produkcióját a rendező és operatőr; a konténerben élő család
tevékenységét a csendes Rudolf; a rendező munkáját kamerákon keresztül a pénzügyi
támogatást nyújtó EU figyeli a közönséggel együtt. Rába Roland Viktorjának kegyetlen
tekintete visszaíródik a nézői tekintetbe is, hiszen az elején mintegy közösséget vállalva a
bent ülőkkel ő adja meg a történet kereteit, majd ő az, aki lenézi, kineveti a szereplőjelöltek
teljesítményét. Mintha a kamera részvétlen tekintetét tükrözné Rába nézőpontja, aki csak az
utolsóként érkező fiú viselkedésében és arcában talál izgalmasat, aki nem mellesleg nem
követi a mindenható szereplőválogató utasításait, nem nevet, nem sír, nem mutatkozik be,
csak néz szomorúan, hipnotikus erővel. Frecska Rudolf arca pont hallgatása miatt válhat a
televíziós képek középpontjává, közelképével mintegy betöltve a konténer terét. „Sírjál!” –
hangzik a rendező utasítása, mire a fiú továbbra sem mozdul, nem pislog, csak annyit mond:
„Sírok.” Ez a makacs mozdulatlanság az arc látványának hangsúlyát adja, amely nem akarja
magát produkálni, de látszólagos változatlansága közben az arc meztelensége a kontempláció
lehetőségét adja meg nézőjének. (Lásd: MELLÉKLET / 11. kép: Frecska Rudolf a
Frankenstein-terv című előadásban)
Frecska szeme a kamerába (vagy mögé) néz, vetített képe pedig a nézőket bámulja,
akik pedig a kamera mögött látható Rábával együtt váltogathatják tekintetüket a televízió sík
felülete és a színész(ek) között. A testi jelenlét és vetített másának mediatizáltsága egyszerre
van jelen, tehát nem valóság és médium egymásutániságában vagy ismétlésében fejti ki
hatását, és nem is az átmenetben, ahogyan a test képpé válik, majd újra testté, hanem a közös
térben és időben megvalósuló összjátékukban. Egyszerre van jelen a test ismerőssége és a kép
idegensége, miközben a tekintet ingadozik a képi áradat és a test zavarba ejtő közelsége
között.
„A televízió minden pillanatban bevezeti otthonomba a másholt, a globálisat.
Elszigeteltebb, magánosítottabb vagyok, mint valaha, otthonomban a másik, az idegen, a
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távoli, egy másik nyelv - általam vágyott - állandó betolakodásával. (…) Az otthonba való
visszatérés, az otthon felé való visszafordulás természetesen annál erőteljesebb, minél erősebb
és erőszakosabb a technológiai kisajátítás, a delokalizáció.” – írja Derrida.316 Az „otthon” az
ismerősség, az intimitás, a lokalitás hívószavai mentén reprezentálódik, míg az „idegenség” a
technológiai médiumok erőszakos jelenlétével hozható összefüggésbe. Ráadásul, az otthonba
betörő képek könnyebben és természetesebben válnak az egyén magányos befogadói
tevékenységének tárgyává, mint a színház hús-vér valósága, ahol egy közösségi befogadás
hatásmechanizmusai lépnek működésbe.
A Frankeinstein-terv tehát elsősorban nem a nyílt színen vagy filmképeken
megmutatott erőszak által válik erőszakossá, hanem a megfigyelés aktusának tematizálása
miatt, amely egyaránt vonatkozik a szűk tér okozta közelségre, valamint a színészi test kettős
artikulációjára élő anyagi testként és felnagyított közelképként. A szörnyeteget a megfigyelés
aktusa kelti életre először, a másság és az idegenség érzete által kiváltott kontempláció. És
mintha Frecska Rudolf karakterének is éppen ez a csendes szemlélődés jelölné ki mozgásterét,
az őt körülvevő szereplők dolgainak, cselekedeteinek részvétlen, idegen tekintettel történő
figyelése: a ruhák helyei, a redőny állása, a feleségül kívánt lány szépsége, majd a
barackkonzerv erőszakos megetetése mind egyformán érdekes vagy érdektelen állomásai a
világ passzív-agresszív figyelésének. A cél pedig a képek áradatában rálelni arra, mi
különbözteti meg a valódit a hamistól, aminek ironikus előhangja az előadás elején beküldöttkivitt-újra behozott műfekália zavarba ejtő jelenléte.
A castingra készülődő kamera tekintetét a képek médiumára, a televízióra irányítják, s
az így létrejövő alagútszerű televízió-tükrözés, ez a mise en abyme jelöli ki az előadás
szimbolikus rétegét, amely a közösségben végtelenségig tükröződő gyilkos szörnyeteg sorsát
is reprezentálja. A televíziót vevő kamera miatt a televízió önmaga kicsinyített, egymásba
oldódó másainak örvényszerű sorát mutatja, miközben a tekintet enyészpont felé rántása a „ki
figyel kit” és „ki felelős kiért” kérdés pingpong meccsét visszhangozza. Žižekkel szólva317, a
rendszer inherens erőszaka sejlik fel az egyéni erőszak mögött, amely mindegyik karakterben
megjelenik valamiképp, az anya cinikus kegyetlenségében, a fiú depresszív csendjében és
gyilkosságaiban, a filmrendező apa fiatal lányokkal szembeni frusztrációjában.
Idézi Samuel WEBER, Színtér és képernyő: elektronikus média és teatralitás (ford. Fogarasi György),
Apertúra, 2010/ősz (A szöveg eredeti helye: Jacques DERRIDA – Bernard STIEGLER, Échographies de la
télévision (Entretiens filmés), Párizs, Galilée - INA, 1996, 122-124.)
317
Žižek Violence című könyvének egyik fontos megállapítása az, hogy az erőszak semmiképpen sem tekinthető
a rendszer (nála a liberális kapitalizmus) esetleges és időleges felbomlásának, éppen ellenkezőleg, az erőszak
alapvetően a kapitalizmus sajátja. (Slavoj ŽIŽEK, Violence. Six Sideways Reflections, New York, Picador, 2008,
144-148.)
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Eközben a televízió képe mint helyettes láthatóság és a test konkrét láthatósága
megzavarja a nézői tekintetet, amely nem képes választani az észlelési rendszerek között,
folyamatosan oszcillál a filmes és színházi tekintetek között. A test hasonmása, a televízióban
megjelenő test-kép az élő anyagiságnak a hiányára irányítja a nézői figyelmet, miközben a
felvétel tárgya is jelen van, tapintható közelségben. A Fischer-Lichte által vizsgált feedbackszalag318 összegabalyodik, hiszen a produkció és recepció folyamatai egyszerre szigetelődnek
el és érnek össze, így hozva játékba a médiumokban és médiumok által megtapasztalható
erőszakot.
Mindeközben nem mellékes az sem, hogy a valóság és fikció reflektált egymásra
montírozásában kiteljesedő, erőteljes, sokszor sokkolónak ható színészi jelenlétek uralják a
játékot. Ehhez egyrészt a színpadi technikát nélkülöző, szűk terű mobilkonténer intimitása,
másrészt az olyan dramaturgiai megoldások járulnak hozzá, mint mikor a nézők érkezése alatt
a díszletben suttogó színészek beszélgetése először civilnek hat, majd a bevásárló cetli fölött
kialakuló párbeszéd során a színészi játék részeként lepleződik le. De legalább ilyen fontos
annak a játékmódnak a megcsináltsága, amelyet egyfelől Rába Rolandnak az agresszív
rendező sztereotípiáját karikírozó alakítása, másfelől a fizikai erőszak reprezentációjának
mediálisan jól elkülöníthető és leírható sokszínűsége tesz viszonyfogalommá.
A „dokumentumszínészet”, amelynek eredményeként a színész testét inkább látjuk
„önmagának”, mint egy dramatikus alak jelének, két szereplő esetében ragadható meg
leginkább. Monori Lili mondatait egyszerre hatja át az „előre megfontolás nélküli köznapi
közlés”,319 valamint mindennek idézőjelbe tétele, ironikus kommentárja.320 A castingra érkező
Frecska Rudolf játékbeli mozgásterét viszont az a saját néma jelenlétét érzékeltető tekintet
jelöli ki, amely az előadás befejezésekor minden egyes néző arcát fürkészi.321 Ugyanakkor
éppen ennek a „természetes” benyomásnak a horizontjából tűnik „demonstratívnak” a fizikai
erőszak olyan megnyilvánulása, mint mikor Derzsi János a nézőktől egy-két méterre ver szét
egymás után két széket, vagy mikor Wéber Kata Magdija parancsra öklendezve magába töm
318

FISCHER-LICHTE, A performativitás esztétikája, (ford. Kiss Gabriella), Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 4950.
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MOLNÁR GÁL, Uo.
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Monori Lili „nagymestere a hagyományos színészet (és technika) eltüntetésének, tényleg olyan, mintha
minden szavát ott találná ki, és minden mozdulata esetleges volna” (Koltai Tamás, Bűnkonténer, Élet és
Irodalom, 2007. október 26.); „Minden színpadon kiejtett szava ellenőrizhetetlenül olyan, mintha abban a
percben született volna meg, nem pedig előre kifundált és betanult szöveget mondana a nagyérdemű kedvéért.”
(Molnár Gál, Uo. ); „Monori az amatőrök hitelességével megjelenő profi” (Fehér, Uo., 33.)
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Frecska Rudolfot „[Mundruczó e]rre a szerepre kereste, és rá is talált a sírós arcú, folyton csodálkozó
szemeivel lentről felfelé sandító, edzőcipőben csoszogó, de egyenes tartású fiúra. Kamaszos flegmája, ráérős
stílusa megadja az előadás ütemét.” (Fehér Anna, Uo., 33.); „A számos szereplő közül kiemelkedik a tizenhét
éves Frecska Rudolf (a rendező felfedezettje) a nevelőintézetből szökött katatoniásan önmagába zárt, egy-egy
szót összeszorított szájjal kipréselő, vádolóan vad tekintetű sorozatgyilkossá lesz a játékban.” (Molnár Gál, Uo.)

137

egy teljes barackkonzervet; s „imitáltnak” az anya megfojtása, vagy a szörnyet létrehozó
szülők szexuális aktusa. Ekképp a valós és fiktív komplex kapcsolata tematizálja az
alapstruktúrából kitörni képtelen ember etikai problémáját.
A rendezés által artikulálódó erőszak ráadásul nem pusztán a karaktert vagy a színészt
veszi célba. Hiszen, amikor a dramatikus univerzum lezárulta (a teremtő halála) után, de az
előadás utolsó szekvenciája előtt felhangzó zenés klipp (a Rolling Stones I can’t get no
satisfaction-jének változata) részeként maszturbációt imitáló Stork Natasát azért kell néznie a
nézőnek, mert (amennyiben betartotta a ki nem mondott színházi közmegegyezést, tehát
nézőként jól játszotta szerepét) sem a szereplőválogatás közönségeként, sem a nyomozás
során nem hagyhatta el a helyszínt, és ugyanezért kell a gyilkost megtestesítő Frecska kezéből
egy „Semmi baj” kíséretében elfogadnia saját kabátját, akkor a rendezés erőszaka már
kifejezetten a néző ellen irányul. Tehát az erőszak hatásmechanizmusa párhuzamosan és
egymást átitatva kezd működni a tematika, az észlelés és a nézői szokásrend (meta)szintjein.
A nézők ellen irányuló „rendezői erőszak” pedig még transzparensebbé válik az erőszaktrilógia további darabjaiban, amelyek ráirányítják a figyelmet az erőszak-képek dömpingjének
színreviteli problémáira is.
2.2 Megkínzott nők és hasonmásaik: Nehéz istennek lenni (2010)

Kati Röttger és Alexander Jackob színházi képpolitikáról szóló cikkében jegyzi meg, hogy a
színházi képek erőszakossága egy olyan fizikai dimenzióra vonatkozik, amelyik nem
magukban a képekben rejlik, hanem az őket közvetítő médiumokban.322 A szerzők a színházat
a képek specifikus helyeként vizsgálják, egy olyan térként, amely a közönség számára képes
demonstrálni a medialitás inherens erőszakát. Mundruczó Kornél Bíró Yvette-tel közösen
jegyzett Nehéz istennek lenni című előadásában három női karakter testét éri durva erőszak,
amely azonban nem a nézők szeme előtt közvetlen történik. Ehelyett, a mentális és fizikai
kegyetlenkedéseket egy kamion oldalára vetítve követhetik nyomon, filmkockákon keresztül,
jellemzően közelképekben. Tehát a színészi testeket a szenvedés premier plánjai helyezik új
kontextusba, ahol az erőszakot figyelő befogadói tekintetet a film és színház kettős
konvenciója alakítja, és hozza bizonytalan, bizarr helyzetbe.

Kati RÖTTGER – Alexander JACKOB: Who Owns the Images? Image Politics and Media Criticism in
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http://www.imageandnarrative.be/inarchive/thinking_pictures/rottger_jackob.htm - letöltés: 2013-04-13
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A Frankenstein-tervhez hasonlóan, a diegézis szintjén itt is hangsúlyos szerepet kap a
film műfaja: a Nehéz istennek lenni történetének csomópontja az a filmforgatás, amely során a
film ötletgazdája és rendezője (Rába Roland) egy groteszknek ható, incesztussal,
gyilkossággal és törvénytelen fiúval tarkított családi tragédiát szeretne filmre vinni, amelyben
a főszereplő női testet sorozatos megaláztatások érik. A hol groteszknek, hol szimplán
parodisztikusnak tűnő filmötlet végül valódi snuff filmmé323 változik, amikor az egyik női
szereplő véletlen halálát, bár nem szándékosan, de rögzíti a videokamera. A színházi
előadásba integrálódó film így kettős keretbe helyezi a nőket érő erőszak tematikáját, hiszen
egyfelől a film középpontjában egy bántalmazott nő áll, másfelől a színházi előadás
karakterei, akik egyben e film főszereplői, maguk is kizsákmányolt prostituáltak, rabszolgák.
A színházi előadás terét két, egymásra merőleges kamion alakítja: egyiknek hosszú
oldala párhuzamos a nézőtérrel, és belseje szinte végig látható marad; míg a másik kamion
oldala merőleges a nézőtérre, belső tere innen nem belátható, pusztán a falait alkotó fekete
gumiabroncsok pillanthatóak meg bejáratánál. Ez a nézői tekintet elől elzárt kamion a fiktív
filmforgatás helyszíne, ahová egyesével lépnek be a még ép női testek, és ahonnan végül
átváltozva – megalázva, megkínozva vagy épp halottan – térnek csak vissza. Ám e két stáció
közti átmenetet a nézők csak egy kivetítőn keresztül követhetik figyelemmel. A forgatási
helyszín zártsága egyrészt a klausztrofóbia, másrészt a bizonytalanság érzetét kelti, ahogyan
magába zárja és képpé változtatja az odabent lévő testeket. A filmkockák a kifeszített sötét
kamionponyva oldalán, azt teljesen kitöltve válnak láthatóvá, s bár a vetítővászon nem teljes
mértében egyenetlen, mégis stabil, mozivászon hatású.
A kamionba belépő női testek tehát eltűnnek a tekintet elől, hogy test-képként váljanak
az erőszak áldozatává, így pedig maga a testet érő erőszak is mediatizálttá válik. A színészek
testének élő látványát felváltják a töredékes és nagyméretű közelképek az éppen szenvedő
testről. A szűkített perspektívát nyújtó kameraképek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy
Az általában városi legendák közé sorolt filmes műfaj a halál lefilmezését, egy ember
halálának/meggyilkolásának megörökítését tűzi ki céljául, amelyet később mások is megnézhetnek, tehát nem
egyszemélyes közönségnek készül. (Ehhez lásd: Vö. David KEREKES – David SLATER, Killing for Culture:
Death Film from Mondo to Snuff (Creation Cinema Collection), London, Creation Books, 1996.) A hipotetikus
műfaj leginkább bizarr elképzelésével hívta fel magára a figyelmet, illetve azokkal a híres ál-snuff filmekkel,
mint Michael és Roberta Findlay által rendezett 1976-os Snuff, Ruggero Deodato 1980-as Cannibal Holocaust-ja
vagy a nyolcvanas években forgatott japán Guinea Pig sorozat. De a halál, testi szenvedés, kínzások képeinek
hangsúlyozott dokumentum jellege olyan mozgóképes vállalásokkal is párhuzamba hozható, mint a nyolcvanas
években megjelenő, F.O.D. (Faces of Death) nevű amerikai cég, amelyik eredetinek mondott videofelvételeket
árult a legváltozatosabb erőszak-repertoárral, mint élő állatok viviszekciója, bennszülött közösségen belüli
halálos ítélet, vagy villamosszékes kivégzés. A felvételeket rendőrségi archívumokból, vagy orvosok és
etnológusok által készített felvételekből válogatták. (Lásd: FÁBER András, Erosz és Thanatosz. A testi szerelem
és az erőszakos halál képei, Filmvilág, 1985. november, 12-17) Míg a lefilmezett halál és szenvedés mozgó
képei transzgressziós tapasztalatként égnek a retinába, a kortárs kultúra bizarr és visszataszító termékeiként az
erőszak szemlélhetőségét és e szemlélhetőség piaci fenntarthatóságát és produktivitását is hangsúlyozzák.
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az erőszakból csak pontosan úgy és annyi mutatódik meg, amennyit az operatőr jónak lát. A
közelképek mindeközben erőszakosan a szenvedő testekre irányítják a nézői tekintetet,
ráadásul a színtér többi része jellemzően sötétben van a filmforgatás képei alatt, teljessé téve a
„színházi mozi” élményét.
A nézők akarva-akaratlanul így válnak kukkolóivá a nőket fel- és kihasználó, műfaját
tekintve hol pszicho-thriller, hol szadista pornó, hol horror filmeknek. A nők filmre vett
lemeztelenítése, megalázása és kínzása, valamint a tény, hogy az operatőr (bár folyamatosan
változik) mindvégig férfi marad, alátámasztja a feltételezést, miszerint a kamera nézőpontja
az előadás során a férfitekintetet reprezentálja. A Nehéz istennek lenni tehát arra a szkópikus
hagyományra épít, amely a vizuális élvezetet megosztja az aktív férfit tükröző szubjektum és
a passzív nőt tükröző tárgy között, s ahol ez utóbbi teste kizárólag a nézés tárgyiasított
céljaként lehet jelen. Ahol a női test pusztán háttér, eszköz, a másik számára felkínált
lehetőség. Ezért tűnik meghatározónak a Nehéz istennek lenni erőszakos filmbetéteinek
elemzésekor a Laura Mulvey által elhatárolt kétféle tekintettípus.
Mulvey a vágy tárgyaként megjelenített filmes női test esetében vizsgálja egyrészt a
fetisisztikus szkopofília nézésmódját, amely a megjelenített alak fétissé változtatásával
veszélytelenné, megnyugtatóvá teszi azt, miközben a női sztárkultusz gyökereként „a tárgy
fizikai szépségét emeli ki, átalakítva azt valami önmagában is kielégítő dologgá”. 324 A
második típus a szadista voyeurizmus és célja a nők tanulmányozásán és a női titokzatosság
demisztifikálásán keresztül „a bűnös tárgy lekicsinylése, megbüntetése vagy megmentése”. 325
Nem véletlenül áll kapcsolatban ez a nézésmód a szadizmussal, hiszen az élvezet itt az uralom
megszerzésén, a bűnösség megállapításán, a bűnös személy megalázásán és megbüntetésén
keresztül teljesedik ki, s mindig valamilyen cselekvést követel.
Ez a második nézéstípus szervezi az előadásbeli erőszakos filmbetétek készítését,
hiszen a kamera mindig az erőszaktárgyként funkcionáló női testre és e test részeire (mint az
arc, a szem, a száj, a mell, a has) összpontosít. A kamera szadista tekintete így tárgyiasítja a
fájdalomtól artikulálatlanul üvöltő, csendben nyöszörgő vagy éppen sokktól néma női testet.
Az erőszakos filmkockákat figyelő színháznézők észlelési rendjét ugyanakkor gyakran
bizonytalanítja el valami nem várt, elidegenítő elem (harmonikus dalok, a filmfelvételbe
belehallatszódó instrukciók, esetleges bakik a forgatáson, vagy furcsa angol akcentusok),
amely akár parodisztikussá vagy hangsúlyosan fikcióssá teszi a filmen mutatott erőszakot. Így

Laura MULVEY, A vizuális élvezet és az elbeszélő film (ford. Juhász Veronika), Metropolis,
http://metropolis.org.hu/?aid=118&pid=16 – leöltés: 2013-06-15
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a szélsőséges agresszió szemlélését kísérő bűntudat is oldódik, amely a nézés tabuját
megszegő tekintet sajátja.
Hans-Thies Lehmann mutat rá, hogy a fájdalom ábrázolhatatlansága micsoda kihívás
elé állítja a színházat, amikor a test segítségével kívánja jelenvalóvá tenni a
megragadhatatlant, a fájdalom, a kín, a testi szenvedés, a félelem mimézisén keresztül.326
Ezzel ellentétben, a mozgóképek intim közelsége mintegy nagyító alatt teszi láthatóvá a
fájdalom élethű illúzióját. Az illúzió során pedig a kép versenyre kelhet a valósággal. Így a
fájdalom mimézise helyett az emberi képzelet mimézise lép működésbe, megteremtve egy
olyan vonatkoztatási rendszert, amelyben hihetővé, átélhetővé válik az olyan erőszak is,
amelyről sejthetjük, hogy a valóságban pusztán fiktív, s pusztán filmes effektek, nézői
szokásrendszerek eredménye. A filmbetétek erőszakossága tehát az imaginatív képzeletet
hozza játékba az auratikus, fizikai közelségre építő érzékelés helyett. Az erőszak képzete így
írja felül és telepszik rá a testi szenvedés színházban megszokott mimézisére, miközben
ellenszegül a reprezentáció kettős tiltásának („nem lehet” és „nem szabad”), mikor az erőszak,
a kín, a fájdalom megmutatását képtelenségként és/vagy elutasítandóként bélyegzik meg.
A három női test filmképeken történő transzformációja, tehát a fizikai anyag, a hús
képpé válása, megváltozása, majd új állapotában való előkerülése kiemelt fontosságú az
előadás struktúrájának szempontjából. A Kiss Diána Magdolna által megtestesített Zita nevű
szereplő lép elsőként a zárt kamionba, hogy aztán egy túlkapás miatt fizikai kínzások egész
sorát szenvedje el. A filmkockák által megjelenített átmeneti résben, amelynek tér-ideje végig
bizonytalan, egy szadista (Katona László) erőszak-dömpingje reprezentálódik. A női test az
agresszió tárgyaként pusztán végletesen töredékes és közeli képekben (szenvedő tekintet,
ordító száj, égett hátbőr) válik láthatóvá. Ez pedig minduntalan a kamionbelsőbe való belépést
megelőző pillanatra emlékeztet, amikor a test még egészében látszódott, széttöretése előtti
állapotában. A test fragmentált látványa mellett ugyanakkor kényelmetlenül közelivé válik a
mediatizált szenvedés hangja is, ám ez az akusztikai dimenzió később éles ellenpontra talál.
Hiszen a kínzás-jelenet tetőpontján, mikor a filmen már az követhető nyomon,
ahogyan a hátbőrt forró vízzel égetik le, az eddig zavartalan mozivászonként keretezett kép
előtt megjelenik a majdani rendezőt alakító Rába Roland. A vetített filmkép medialitása, s e
médium felülete íródik újra azáltal, hogy a ponyva elé lépő színész teste maga is vászonná
válik, a filmkép egyenletessége megbomlik, amint rávetül az arcra és a felsőtest egy részére.
Ezáltal a színész nem csupán a kép elé, hanem magába a képbe érkezik meg. Ezzel

326

LEHMANN, 2009, 199.

141

párhuzamosan a filmes női sikolyok elnémulnak, ám a kínzás hangtalanított képei tovább
peregnek. Eközben Rába és a többi színész előadásában felhangzik a What the World Needs
Now Is Love című popsláger327, mely során a filmes test-kép szenvedése az élő testek
harmonikus kórussá összeálló hangjaiban oldódik fel. A dal több szinten is groteszk módon
keretezi újra a filmen látható szadista erőszakot, hiszen az elnémított női arc kirekesztődik a
hallhatóság spektrumából, szimpla háttérképpé válik, amikor a szeretetről és az élet
szépségeiről328 éneklő férfi saját háromdimenziós anyagiságában megáll előtte. Rába testére
rávetül az erőszak mozgóképe, így nem kerülheti ki vagy szüntetheti meg, megjelenésével és
énekével mindössze kitaszítja azt az akusztikai logika rendjéből, mintegy zárójelbe téve a női
kínokat (Lásd: MELLÉKLET – 12. kép: Jelenet Mundruczó Kornél Nehéz istennek lenni című
rendezéséből.)
A Kiss Diána Magdolna által megtestesített, tönkrement bőrű, megkínzott prostituált a
hiba jelölőjévé válik, amennyiben test-képe többé nem tudja betölteni a film főszereplőjének
helyét. E pillanattól kezdve a filmforgatást és ezen keresztül az azt keretező színházi előadást
is a (női) testek felcserélhetőségének kérdése kezdi szervezni. Hiszen az első női szereplő
megüresedett helyének betöltéséhez egy újabb női testre van szüksége a forgatás zavartalan
folytatásához. Így lép a filmes kamionba a következő áldozat, Wéber Kata meztelen Andreája,
hogy aztán rögtön a vászonra projektálódjon megaláztatása, ahogyan több, félmeztelen férfi
körülveszi, pórázon vezeti, művérrel önti le, s végül (mintegy véletlenül) eltöri a nyakát. A
mozgó videokamera itt ismét szívesen használ fragmentált közelképeket, miközben a látványt
mennyiségileg uraló férfi testek között magányosan botorkáló meztelen nő szenvedését
ábrázolja.
Röttger és Jackob jegyzi meg, hogy a színházi test – ideértve mind a színészi, mind a
nézői testet – egyszerre válhat a tömeg részévé és a megkülönböztetés helyévé329. Ez a
gondolat a harmadik prostituált (Tóth Orsi) karaktere esetében válik megkerülhetetlenné, aki
utolsóként lép a kamionba a három nő közül, hogy végre „befejezhessék a filmet”. Így e mármár népmeseinek ható hármasból épp a legkisebb lesz az, amelyik megengedi és megköveteli,
hogy film és színház médiumai egymásra döbbenjenek, s a film élő kvalitását kihasználva a
színészek megpróbáljanak reflektálni a színházi szituációra. Amikor ugyanis a harmadik nő
What the World Needs Now is Love, szövegét írta: Hal David, zenéjét szerezte: Burt Bacharach, előadta:
Jackie DeShannon, 1965. Később olyan énekesek és zenekarok dolgozták fel, mint Tom Clay, The Staple
Singers, Judy Garland, The Chambers Brothers, vagy később a Coldplay.
328
Például: „There are mountains and hillsides enough to climb/ There are oceans and rivers enough to cross, /
Enough to last till the end of time. / What the world needs now is love, sweet love / It's the only thing that there's
just too little of / What the world needs now is love, sweet love, / No, not just for some but for everyone.”
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filmen megjelenő meztelen testére kikerülhetetlen kódként íródik rá terhessége, s ezáltal
testének látens megkettőződése is, a Nagy Zsolt által megtestesített Doki egyenesen a
közönség tagjai közül választaná ki a negyedik helyettesítő testet, amelyik megválthatná a
leendő anyát a megaláztatásoktól.
E gesztus logikája szerint a nézői test egyenrangúvá, sőt felcserélhetővé válhat a
fájdalomra váró színészi testtel, miközben a homogén tömegtest individualizálódik, ahogyan
Nagy egyenként kérdezgeti a nézőket, beugranának-e a film főszerepére. A közönség
bevonására tett kísérlet azonban puszta provokatív gesztusként lepleződik le, hiszen végül a
Madame-ot játszó Láng Annamária jelentkezik a helyettesítésre: a nézőnek így az előadás
logikáján belül nincs lehetősége tevőlegesen beavatkozni a színészek által előadott történet
menetébe. Ennek megfelelően, a filmforgatás esetleges élő kvalitása sem tudja a reprezentáció
tényleges rendjét megtörni az előadás során, a színészek és nézők közti kommunikáció
egyoldalú marad, a színházi testek cseréje kizárólag elméleti lehetőségként merül fel
(ellentétben például a IV. fejezetben elemzett Gob Squad’s Kitchen című produkcióval). A
bevonásra tett álkísérlet tehát csak a nézői szerepkör határait képes erőszakosan tematizálni –
anélkül, hogy ténylegesen utat engedne az aktív felelősségvállalásnak.
2.3 A reprezentáció felelőssége: Szégyen (2012)
S míg a Nehéz istennek lenni jellemzően mozgóképeken keresztül ábrázolta a nőket érő
brutális erőszakot, a Szégyen mindezt határozott gesztussal írja felül, amikor nyitó jelenetként
a realista színjátszás keretei között mutat meg egy csoportos erőszaktételt. A színpadon egy
éppen felébredő magányos nő monoton cselekedeteit áramszünet és kutyaugatás hangja
szakítja félbe, majd afroparókás férfiak özönlenek a térbe. A lemeztelenített női test
változatos kínzásának és megalázásának válnak a nézők szemtanúivá, amely során nem
pusztán (az előadás későbbi logikai rendszere alapján) imitált erőszaktételek történnek meg,
de a lemeztelenített női testet (valódi) sárral, (mű)vérrel, vízzel kenik be és locsolják le, majd
rózsaszín szoknyát adnak rá, és hátára írják hatalmas vörös betűkkel: GIRL.
Az előadás alapjául szolgáló Coetzee-mű330 horizontjából is kérdéses lehet, hogy
Mundruczó miért éppen egy olyan jelenetet emelt ki kezdésként, amelyikről a könyv
narratívája alapján nem is lehet pontos részleteket megtudni, pusztán az általa kiváltott
hatások mentén íródik körül. Így ami a Coetzee-szövegben éppen az áldozat szempontjából
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való elbeszélhetetlensége331 miatt vált központi jelentőségűvé332, az a színházi előadásban
sokkoló vizuális hatása miatt lesz „emlékezetes” része a produkciónak. Az agresszív színpadi
események látványa (női test megalázása) és hangzása (diadalmas férfiordítás, kutyák
csaholása, női ordítás, sikoltozás és zokogás), a testek egymásnak feszülése a női test felületét
érő fájdalom „valóságos voltára” irányítják a figyelmet, hiszen bármennyire is tompítottak az
ütések, bármennyire imitált az erőszaktétel, mégis egy valós testet cibálnak ide-oda, húznak
hajánál fogva, mocskolnak be, pofoznak meg, ütlegelnek.
Az erőszaktevés jelenetét két fő mozzanat idegeníti el:333 egyfelől a többi, a jelenetben
éppen nem játszó szereplő passzív asszisztálása, másfelől az erőszak-jelenet után a színpad
elejére sétáló véres, sáros, félmeztelen női szereplő viselkedése. Ő ugyanis előbb
rezzenéstelen tekintettel, komolyan, szinte érdeklődve figyeli a közönséget, majd behívja
iménti „bántalmazóit”. A kimerült testek hangjai töltik ki a csendet: a színésznő flakonból
vizet iszik, köpenyt húz, liheg, mintha hosszú ideig futott volna, a többiek is fújtatnak. A
színészek kényelmetlenül hosszú ideig figyelik a közönséget, feloldódva a szenvedő testek
színházának játékbeli és észlelésbeli hasadásában, amelynél egyik oldalon ott az ábrázolt
fájdalom, a másik oldalon pedig az ábrázolás játékos, örömteli aktusa, amely fájdalomról
tanúskodik.334 Ebben a képben a korábban bántalmazó és bántalmazott testek egyaránt
fájdalom-emlékezetet tárolnak és sugallnak, mely fájdalom a színházi esemény résztvevőinek
(tömeg)testében is elraktározódik.
A néző nézésének ez a kitartott időtartama, mely alatt a színészi test mintha
véleménynyilvánítást várna, miután rákényszerítette a nézőt az erőszak figyelésére,
ugyanakkor maga is provokatív gesztusként kereteződik. Eztán a korábban egymás ellen
forduló, traumát kiváltó és traumatizált színészi testek fájdalma King Crimson I Talk To The
Wind című dalának kórusra átírt és áthangszerelt dalának közös éneklésében oldódik fel. Az
éles ellentét kiaknázása, ami a korábban fizikai szinten egymás ellen agresszívan fellépő
testek és ugyanezen testekből származó nyugtató és harmonikus összhangzatok között feszül,

„She does not reply. She would rather hide her face, and he knows why. Because of the disgrace. Because of
the shame. That is what their visitors have achieved; that is what they have done to this confident, modern young
woman. Like a stain the story is spreading across the district. Not her story to spread but theirs: they are its
owners. How they put her in her place, how they showed her what a woman was for. (Ua., 115.)
332
Ráadásul Coetzee regényében a fehér nő ellen erőszakot elkövető fekete férfiak kérdése is sokkal komplexebb
módon merül fel a dél-afrikai társadalmi feszültségek, a rekolonalizáció folyamatai miatt. Így a fehér Lucynek
(akit fekete férfiak bántalmaztak saját farmján) és apjának, Davidnek (akit kirúgtak egyetemi tanári állásából
egyik fekete tanítványával való viszonya miatt) a szégyene is egymás tükrében és a kolonizáció-rekolonizáció
kontextusában válik értelmezhetővé. Sőt eme kontextus nélkül a Mundruczó-előadás pusztán a jól ismert férfierőszakolt-nőt sablon ismétlésévé válik. Amellett persze, hogy fiziológiailag is működik az erőszakolás-jelenet.
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Nem számítva a láthatóan műkutyából kicsorgatott művért.
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jellemző építkezési módja a Mundruczó-rendezéseknek. Az akusztikai szinten egymásra
találó jelenlétek rámutatnak a színészi test játékos voltára, amely a megmutatott és átélt
erőszak dacára is képes összhangzatot teremteni, ekként pedig hangsúlyozza az erőszak
ábrázolásának (művészileg) kiszámított, tudatos voltát.
A nyitójelenetet hatásesztétikailag újrakeretezi egy későbbi jelenet, amely során az
erőszak-jelenetet ugyanazon koreográfiával megismétlik, ám ezúttal egy kamera közvetíti
élőben az eseményeket, melyek a filmvászonként szolgáló függöny mögött zajlanak.
Lehmann foglalkozott a posztdramatikus színház elméleti keretében az ismétlések
recepcióesztétikai hatásával, amely véleménye szerint a struktúra átlátható és zárt
rendszerének létrehozása helyett inkább az egészlegesnek elképzelt fabula és forma
dekonstrukcióját eredményezi. Mindeközben az ismétlés gesztusa az idő folyásának
mikéntjére kérdez rá: „Már a megismételt szekvencia időbeli helyzete is egészen más, mint az
eredetié. Abban, amit az ember egyszer már látott, mindig mást vesz észre. Ezért képes arra az
ismétlés, hogy újfajta figyelmet keltsen, amelyet áthat a korábban látott jelenetek emlékezete,
olyan figyelmet, amely az apró különbségekre irányul.”335 Tehát az ismételt cselekvéssorok a
nézési aktus időbeliségére mutatnak rá, amely felfedezi az azonosnak mutatott események
közti különbséget, és a nézés módjai közti különbséget is.
Az erőszak nézésének mediális különbségeit tematizálja a Szégyen ismétlődő erőszakjelenete, amely során a vetítés felülete egyenetlen, a függönyök könnyű anyagból készültek,
nincsenek kifeszítve, a rájuk vetített képek hullámzanak, miközben látni engedik a vászon
gyűrődő anyagiságát. A kamera közelképekben veszi az alvó nőt, akivel sejthetően újra
megtörténik majd az erőszak. A nőt követő kameramozgás fokalizációjának köszönhetően,
valamint a jelenet kísértetiessége révén a nézői identifikáció a régi-leendő áldozathoz kötődik.
A mediális és észlelési váltásnak köszönhetően, az ismétlés még inkább felhívja arra a
jellegzetességére a figyelmet, amit Derrida az iterabilitás fogalmával írt körül, vagyis az
ismétlésbe belekódolt alkotásra, amely egyszerre különbözőség és elhalasztódás, a mássá
válás redukálhatatlan lehetőségére.
A mozgóképeken pontról pontra megismételt jelenetsor azonban nem játszódik le
teljes egészében, ugyanis az erőszaktevés pillanata előtt a filmvászonként szolgáló függöny
mögül kilép egy színész (Rába Roland), széthúzza a függönyöket, és ezzel leállítja a nézők
számára addig láthatatlan, de a jelek szerin élőben megismételt erőszak-jelenetet. Rába
nézőkhöz intézett, részvéttelen hangon mondott, színházi szituációra reflektáló, ironikus
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kérdése töri meg a rácsodálkozás és megkönnyebbülés pillanatát336. Az alkotó (színész és
rendező) hatalmának kinyilvánítása ez, amennyiben rámutat arra a kizárólagos jogra, amely
kiterjed arra, mit és hogyan mutatnak meg a nézőknek, valamint a tekintet számára kellemes
vagy kellemetlen képek prezentálásából adódó, végső soron a nézői tekintet pozíciója feletti
hatalomra.
Az erőszaknak kitett test ismételt látványa révén mintha a bataille-i megszállott
szemlélődésre

kényszerítené

nézőit

Mundruczó

rendezése,

amikor

az

erőszak

megmutatásának és ábrázolásának ismételt jeleneteire irányítja tekintetüket. De mit lehet
felfedezni a szenvedő test ismételt látványa közben? Vajon van (színházi) idő a
kontemplációra, hogy valami olyasmit fedezzen fel a szem a megalázás képein, ami
meglepheti, elgondolkodtathatja? Vagy, ahogyan arra már fentebb is utaltam, az igazi
agresszió nem is elsősorban a színészi testeket és aztán filmes hasonmásaikat éri, hanem a
nézőt, mikor élet-idejéből egy darabot arra szakítanak ki, hogy kellemetlen, borzalmas dolgok
figyelésére kényszerítik?
Azonban nem pusztán az erőszakos képek figyel(tet)ésében merül ki a nézőket érő
agresszió, hanem olyan direkt megszólításokban is, amelyek látszólag éppen passzív nézői
mivoltuk, az előadás által tematikai szinten felvetett társadalmi igazságtalanságokat
jóváhagyó tekintet ellen irányulnak. A humánum megkérdőjelezése és számonkérése
visszatérő motívumként van jelen a Szégyenben, ennek legemlékezetesebb példája a Bew
Shaw-t alakító Monori Lila kutya-monológja. Monori karaktere egy állatklinika vezetőjeként
mutat be és fel egy élő, valódi, Miska nevű tacskót, akit elmondása szerint meg kellene ölnie,
ám ez elkerülhető abban az esetben, ha a közönség egyik tagja megvásárolja a kutyát. Az
előadásmódjában nagyon is civilnek ható rábeszélés után kiderül, hogy Miska kutya csakis
dollárért és centért váltható meg, tehát olyan valutáért cserébe, amilyennel a nézők nagy
valószínűséggel nem rendelkeznek.
A nézőkre kényszerített morális dilemma egyfelől az előadás által felépített
konvenciórendszer, valamint az élő kutya iránti elemi részvét ellentétében exponálódik. A
jelenet azonban a rendezés jól kiszámított esztétikai hatásmechanikáját erősíti csupán, a nézői
beavatkozás pusztán annak szükségszerű elmaradásából adódó, nézőkre kényszerített
szégyenként jelenik meg. Tehát a rendezés olyan határhelyzetbe kívánja hozni nézőit, amely a
szavak szintjén ugyan elvárná a közbelépést, ám mikor az valóban megtörténne, s ezzel

„Ezt a jelenetet már látták, erre emlékeznek, ugye? Nem kell most megismétljük, ugye? Érdekes, hogy ezek a
jelenetek azok, amelyek a leginkább megmaradnak. Beleégnek az ember retinájába.”
336
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megzavarná a rendezés hatásmechanizmusát, akkor rögtön elutasítja, semmibe veszi azt.337
Tehát „[a] Szégyen működése ezért sokkal jobban hasonlít egy kiszámított provokációhoz,
amely úgy hozza lépés kényszerbe a másikat, hogy egyszersmind ki is jelöli a mozgásterét,
semmint ahhoz a színház eseményszerűségére jellemző kihívó, vagyis »pro-vokatív«
struktúrához, amely a nézőnek a szóba történő »bekapcsolásaként« írható le, s így »az egyik
alaktól a másikhoz, az alakok együttesétől a publikum felé« mozog.”338
Másrészről, az előadás éppen a Mundruczó-rendezések tematikai fókuszát prezentálja
saját működésmechanizmusa által, vagyis a struktúrából kitörni képtelen ember, „a szabad
akarattal rendelkező ember dilemmáját egy Isten nélküli, erőalapon berendezett világban, ami
olyan, amilyennek azok rajzolják, akik hatalmi helyzetbe kerülnek. A sorozatos bukás lényege
abban rejlik, hogy ennek a világnak a megváltoztatásához a létező leosztás, az erőszakra épülő
hierarchia szabályainak implicit elfogadása teremtene lehetőséget, amennyiben az
újraosztáshoz, az átrendezéshez (…) a játékszabályok elfogadásával kiharcolt pozíció
szükséges.”339 Tehát ez a tematika az, amely Mundruczónál a színházi esemény egyik fontos
szervezőelemévé válik, s ezáltal metaszinten is működni kezd. Hiszen a nézők számára
implicit vagy explicit módon felajánlott pozíciók választhatósága pusztán látszólagos,
ráadásul érdektelen az előadás mint alapstruktúra szempontjából: a nézői közreműködés
kizárólag a(z erőszakos) hatásmechanizmus működését szolgálja (ki) – tényleges
beavatkozásra (az előadás játékrendszerén belül) nincs lehetőség. Így pedig az erőszak mint
struktúra alkotó elem valójában a színházi esemény erőszakos voltára, a konvenciók és
explicit vagy implicit szabályok által uralt nézői pozíció meghatározottságára irányítja a
figyelmet.

3. Erőszakos médiumok
Az erőszak színre vitt (re)prezentációs technikái ráirányítják a figyelmet arra, hogy a kortárs
kultúrán belül miképpen változnak azok a keretek, amelyek egyfelől meghatározzák azt, hogy
miként és milyenként képzelhető el az erőszak, másfelől pedig tudatosítani képesek a nézői és
részvevői pozíció problematikus voltát. A fejezetben elemzett előadások vizsgálhatóvá tették
azt is, hogy a fájdalom ábrázolhatósága és az ábrázolás fájdalma közötti komplex viszony
Lásd: HUTVÁGNER Éva, Ug(r)atás a Szégyenben, http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=5827 – leöltés:
2013-06-22
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miként mutat rá a reprezentáció színházi szituációban betöltött szerepének határaira. Ezen
felül látni lehetett, hogy az elektronikus képek és/vagy testek összjátékában megvalósuló, sok
esetben sokkoló hatású vizuális élmények során hogyan tematizálódik a nézői felelősség
kérdése, vagyis „az a recepciópszichológiai megfontolás, mely szerint a színházi szituáció
összekötő ereje megkerülhetetlenül egyfajta cinkosságot kényszerít rá a közönségre”340. A
kikényszerített cinkosság szélsőértékei pedig éppen abban a nézői és résztvevői tapasztalatban
manifesztálódnak, hogy az erőszak közvetítése és felmutatása maga is olyan cselekedetként
tételeződhet, amelyik tűrhetetlenné teszi a nézés, a részvétel aktusát (főként, ha a nézőt
passzív szerepkörben tartja), s az erőszak médiumai így vál(hat)nak maguk is erőszakossá.

340

Hans-Thies LEHMANN, Ábrázol(ód)ás. Hat megjegyzés az obszcenitásról = Kortárs táncelméletek, szerk.
CZIRÁK Ádám, Budapest, Kijárat, 2013, 177.
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Következtetések
Az értekezés célja egy olyan produktív értelmezési horizont megnyitása volt, amely a
mozgóképek és testek összefonódásának lehetőségeire revelatív módon rákérdező előadásokra
irányult, s amely lehetővé tette, hogy bizonyos nyugat-európai és észak-amerikai színházi
hagyományok és újabb intermediális előadóművészeti trendek kortárs magyar színházi
produkciókkal együtt váljanak hiánypótló összehasonlító vizsgálatok tárgyává. Ennek során a
színházi intermedialitás tapasztalatát igyekeztem négy jelenség, a jelenlét, a reprezentáció, a
narráció és a médiaesztétika módozatainak dinamikus összjátékaként elemezni, valamint
rámutatni arra, hogy a színház és médiatechnológia miképpen alakította a nézés konvencióit.
A kortárs színházba integrálódó mozgókép és annak technológiai médiumai kapcsán
azonban ismét fontos kiemelnem, hogy az elektronikus képek és testek összjátéka végső soron
azt az intermediális folyamatot képes exponálni, amely a valóság megszervezését jellemzi.
Ezzel kapcsolatban három fontos következtetésre, belátásra szeretnék röviden rámutatni az
értekezés záró részében.
Először is arra, hogy a színházi térben létrejövő intermediális kapcsolatok az „itt-ésmost” változatos manipulációja útján tudatosíthatják a térhez és időhöz kapcsolódó emberi
tapasztalatok változását, a jelenlét temporális sajátosságainak előtérbe kerülését, valamint a
jelenlét mint időstruktúra szétterülését. Ennek következtében a színház az érzéki észlelés, a
reflexió, a tapasztalat helyévé válik.341 A színházi előadás tehát az intermediális dramaturgia
alkalmazása során hívja fel a figyelmet egyfelől a valóság megszervezésének változó
kereteire, mint a Mozgó Ház Társulás Cseresznyéskertje a kollázs, a Wooster Grop
House/Lights című produkciója a montázs, Bodó Viktor Handke-rendezése a megkettőzés és
elkülönböződés, Mundruczó Kornél Frankenstein-terve a keretezés, vagy a Gob Squad’s
Kitchen az interaktivitás útján. Másfelől az intermediális dramaturgia az emberi észlelés
konvencióit is játékba hozza, amely során a kortárs világ mediatizáltságának láthatatlansága
felfüggesztődik, így pedig a különféle médiumokhoz kötődő észlelési-érzékelési módozatok
leplezik le a mediatizáció működési mechanizmusait.
Másodszor fontos kiemelni, hogy az elektronikus képek burjánzásának kortárs
folyamata az emberi tapasztalatok elbeszélhetőségében is új modelleket hoz, amely az
elbeszélői pozíció módosulásaira hívja fel a figyelmet. Az adatok kontrollálhatatlan (digitális)
341
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forgalmára és az elektronikus képek dinamikus struktúráira épülő valóság ugyanis olyan
hálózatként rajzolódik ki, amelynek állandóan változó mintázatai az esetlegesség és
véletlenszerűség kaotikusságát mutatják fel. Mindezek fényében pedig nem mellékes az a
Baudrillard-féle szimulákrum-elméletből kiinduló gondolat sem, hogy egy olyan kultúrában,
ahol a jelek sokszor valóságosabbak tűnnek, mint az általuk jelzett dolgok, a társadalom maga
is hiperrealitássá válik. S ezen a társadalmon belül éppen a színház lehet azon kevés helyek
egyike, ahol a valóság színpadra állítása megmutatkozhat és dekonstruálódhat.
Harmadszor pedig a képek és testek viszonyának problematikus volta világíthat rá a
nézés mint részvételi tapasztalat konvencióira, vagyis a „látás” és „látszás” mediális
meghatározottságára, valamint mindennek etikai vonatkozására. A test-képek áradatának
színpadra állítása során ugyanis tudatosulhat a megfigyelés és megfigyeltség mindennapos
tapasztalata is. A McGrath által „surveillance culture” terminussal körülírt társadalomban
létrejövő megfigyelési gyakorlatok az emberi szubjektum olyan új önreprezentációi felé
nyitnak utat, amelyeket a kódok burjánzása, a protézisként velünk élő képek, a
megszakítottság tapasztalatai jellemeznek, valamint az a folyamat, amely során a megfigyelés
terei és módozatai feltöltik a magánszférát.342 S ebben mutatkozik meg az intermediális
előadások kettős hatásmechanizmusa is: a néző az különféle érzék-hálók színpadra állításának
köszönhetően egyfelől tudatára ébred önmagának mint észlelő szubjektumnak; másfelől a
tapasztalatok reprezentációjának önkényessége a szubjektum értelmezési kereteire is rákérdez,
így a néző észleltsége is tudatosul.
Ráadásul az értekezésben tárgyalt előadások (például Bodó Viktor, Frank Castorf
rendezései, vagy a Wooster Group és a Mozgó Ház társulás előadásai) az emberi szubjektum
olyan kortárs pozícióira is rámutattak, amelyek már a fluiditás és felcserélhetőség, a
kaotikusság és dinamikusság fogalmai mentén konstruálódtak. A fizikai és virtuális terek
környezet-alkotó együtthatása ugyanis nem pusztán az emberi kogníció módozataiban hozott
változásokat, hanem abban is, hogy egyáltalán megismerhetőnek, rendszerezhetőnek
gondoljuk-e a virtuális és fizikai valóságok összefüggő, egymást és egymás struktúráit
folyamatosan átalakító, visszavonó, újraalkotó hálóját. S ebbe természetesen beleértve magát
az emberi szubjektumot is.
Az intermedialitás színre vitele tehát az ember mentális terének modellálásában is
fontos szerepet játszik, amint a médiumok érzékelésének komplexitása tudatában a
szubjektum és a tudat önreprezentációja is folyamatosan újrakonstruálódik. Így pedig az
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intermedialitás végső soron egy olyan térként körvonalazódik, amely például a testek és a
mozgóképek, tehát a különféle észlelési-ábrázolási konvenciókkal bíró médiumok közti
térrésre nyit rálátást, s létesít ezáltal újfajta érzéki kapcsolatokat.
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Melléklet
1. kép: Kate Valk a House/Lights című előadásban (Wooster Group)
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2. kép: Suzzy Roche (középen, a televízió mögött) és Kate Valk (jobbra) a House/Lights
című előadásban (Wooster Group)
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3. kép: Mozgó Ház Társulás: Tragédia-jegyzetek (jelenet az előadásból)
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4. kép: Mozgó Ház Társulás: Cseresznyéskert (jelenet az előadásból)
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5. kép: Jelenet Frank Castorf Endstation Amerika című rendezéséből
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6. kép: Jelenet Bodó Viktor Ledarálnakeltűntem című rendezéséből
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7. kép: Jelenet Bodó Viktor Die Stunde… című rendezéséből
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8. kép: Jelenet a Gob Squad Before Your Very Eyes című előadásából
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9. kép: Jelenet a Gob Squad’s Kitchen című előadásból
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10. kép: Jelenet a Hotel Modern Kamp című előadásából
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11. kép: Frecska Rudolf a Frankenstein-terv című előadásban
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12. kép: Jelenet Mundruczó Kornél Nehéz istennek lenni című rendezéséből
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