
Mi érdekli Önt, amikor más rendezôk elôadásait 
nézi a színházban? 
Sze re tem az arc hi tek toni kus té rel kép zelé se ket. 
Szá mom ra az a dön tô, ahog yan a te ret hasz nál ják. 
Azt érté ke lem má sok ban, ha va la ki a szán dé kát a 
sa ját fény-, hang- és gesz tusszó tá rá vá tudja fej lesz -
teni. Mind ig na gyon tet szik, ha va la ki egy össze -
téveszthetetlen kéz ír ást fel is mer he tô vé tesz. Az a 
színház ér de kel, amely nem kí nál ér tel me zést, ha -
nem ös sze füg gé se ket aj ánl, hogy az tán új ra fel sza -
badítsa azo kat. Én bi zo nyos táv ol sá got tartok az ér -
zé sek kel szem ben – a fels zín alatt ma ra dó érz el me -
ket és in dul a to kat sze re tem, nem ped ig azokat a 
kény szer e dett ér ze lem kit ö ré se ket, ame lye ket a kö -
zön ség számá ra lát ha tó vá tesz nek.  
Ön a közönségtôl is távolságot tart.  
Azért tá vol ságta r tó ak a mun ká im, hogy a kö -
zön ség szá má ra leh e tô vé te gyék azok sa ját 
továbbgondolását. Kü lön bö zô gon do lat o kat, kü -
lön bö zô je len tés e ket, kü lön bö zô ér zé seket és kü -
lönbö zô ki fej e zés mó do kat ál lí tok elé jük. De min -
dig fen náll az a tá vol ság, amely nem en ge di, hogy 
na gyon ra gasz kod jak ahhoz, amit mon dunk vagy 
cse leks zünk. Megpró bá lok sem mit sem rák ény sze -
rí te ni a kö zön ségre. A nézô dol ga az értelmezés, és 
nem esik a ren de zôk, szí né szek, dí s zlet ter ve zôk 
vagy írók ha tás kör é be. Az én for má lis szín há zam -
ban a je len tés egye dül a kö zön ségre tar to zik.  
Mit jelent Ön számára a formális színház? 
A for mál is szín ház el fo gadja, ho gy a szín pad mû -
vé szi tér. Eb ben a tér ben a mun ka mes ter sé gen ala -
pul, amely nek a mû vé szi rend szere a megv a ló sí tás 
sor án va lam i fé le me chan i kus ságot tar tal maz. A for -
má lis szín ház el sa játí t ha tó, ugyan ak kor nem meg -
ta nul ha tó – az em ber az állandó tök é le te sít és fo lya -
ma tá ban van. A for ma lizm us azt je len ti, hogy táv -
ol ság gal szem lél jük a dolgokat; akár egy ma dár, 
amely egy fa ágá ról a tá gas uni verzu m ba pill ant – 
el te rül el ôt te a vég te len, ame ly nek idô beli és tér be li 
rend sze rét azon ban meg is mer he ti. A for má lis szín -

ház nak egyen lô arány ban kell ra cion a liz musra és 
ir ra cio na liz mus ra tö rek ed nie. Szük sé ges a külsô és 
a bel sô kö zöt ti egyen súly; egy részt azon dol gok tu -
da tosí tá sa, am e lye ket egy belsô tér ben hal lok és lá -
tok, más részt azon dol go ké, ame lye ket egy kül sô 
tér ben hall ok és lá tok. En nek meg is meré se az 
egyetl en út a fel té tel e zett sz a bad ság fe lé. 
A realista színház a tanítás révén akar szabaddá 
tenni. 
A re a lis ta szín ház az zal az elôf el te véss el dol go -
zik, hogy min den szín pa di cse lek vés nek le het ô leg 
ter mé sze tes nek kell len nie. Meg prób ál ják el eve 
meg ha tár oz ni a szi tu á ci ók tar tal mát, és azo kat egy 
vo nat kozá si rends zer be ágyazni. A pszi cho ló gi ai 
ki in du lóp ont és az ab ból eredô ér zelm ek sze rin -
tem ha zug sá gon ala pulnak: olyas va la min, ami nem 
hit e les, ha nem össze fér celt és ki erô sza kolt. E te kin -
tet ben a fo r ma liz mus ôsz int éb ben jár el. A pszi -
chol o gi kus-na tur a lis ta szín ház ve szé lye ab ban áll, 
hogy hajl a mos a „fej megt er he lésé re”. A gon dol ko -
dás nem csak fej ben és az ér te lem ré vén tö r té nik, 
ha nem te s ti tapasztalat. A gon dol kod ás ki zár ó lag a 
szel lem és a test egyen sú lya ál tal va ló sul meg. A 
pszi cho lo gi kus megk ö ze lí tés csak ak kor funk ci o -
nál, ha nem vá lik fi xa ide á vá, ezáltal pe dig zsá kut -
cá vá.  
Az Ön színháza a balettból származik? 
Ami kor New York ba jöt tem, legelôször a Broad -
way-szín házat néz tem meg, de nem tet szett. Ezért 
el mentem az ope rá ba, amelyb ôl szin tén sem mit 
sem ny er tem. Az tán lát tam Geor ge Ba lan chine 
mun ká it, ké sôbb pe dig Merce Cun ning ham és John 
Ca ge darabjait. A klasszi kus kom poz í ci ó juk mi att 
tet szet tek nek em. Tet szett enn ek a szín ház nak a 
formalizmusa, tetszett, ah ogy a tán co sok ma guk -
nak, nem pe dig a kö zön ség nek tán col tak, és tet -
szett, ahogy haj long tak, vagy ahogy a szín pa don 
sza lad tak. És ez fel nyi tot ta a sze mem, miv el egy -
szer re tud tam hal la ni és lát ni. Ko rább an az op e rá -
ban nem vol tam ké pes hal la ni. A ze ne ké pek kel 
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való il luszt rál á sa annyi ra fi gyel emelte re lô volt, hogy 
be kel lett csuk ni a szem em ah hoz, hogy va lam it 
halla ni tud jak. Ugyan ez tör tént a Bro ad way ese -
tében is. 
Mi lyen vi szony ban áll egy más sal az Ön kép zô mû -
vés ze ti és színházi mun kás sá ga? 
Egy máss al párhu za mo san foly nak, anél kül, hogy 
il luszt rá ci ók vol ná nak: a raj za im és a szín há zi mun -
ká im min den kor ön ma guk ban áll nak. Egy szék 
akk or is szék ma rad, ha egy szín házi elô adás ke re -
tei kö zött vá lik ér zé kel he tô vé, vagy ha egy da ra bon 
kí vül, ön ma gáb an ál ló szob or nak te kint jük. Ha a 
sz í npa don kí vül sz e mlé lünk egy tár gyat, ak kor az 
konkr ét kapcs o lat ba, de puszt án csak asszo ci a tív 
kap csola t ba is hoz ha tó a ren de zés sel. Min den kép -
pen sa ját léte van azon ban. Nem szüks ég sze rû, 

hogy a rajz ok a szín padi te rek szem lél te tés é re szol -
gál ja nak. A szín ház háro m di men zi ós te re máshogy 
mû kö dik, mint egy pap ír lap két di menz i ós te re: kü -
lön fé lék a fé nyek, és kü lön böznek a von alak. Ér -
telme t len dol og vol na meg prób ál nom pa pírra vin -
ni azt a ké pi sé get, amit a színpadon sze ret nék meg -
v a ló sí tani. Ez le he tet len. Más hogy kell el jár ni, mert 
kü lön bö zô ek a kö ze gek. A mû vé szet ben min den 
tárgy a saj át tör vé nyét köv e ti. 
 
 
(Mit dem Kör per denk en. Holm Kel ler: Ro bert 
Wilson. Frank furt, Fisc her Tasc hen buch Ver lag, 
1997. 104–107.) 

 
For dít ot ta: Ké ke si Kun Árp ád
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