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Demeter Kata

Kép(let)eK 
Kortárs színHázra

Deres Kornélia Képkalapács című 
könyvéről1

Bár a kortárs színház kapcsán interme-
dialitásról beszélni nemzetközi szinten 

elkerülhetetlen, ez a téma a magyar színházi 
diskurzusban egyelőre ritkán kerül az érteke-
zések középpontjába. Ennek egyik oka, hogy 
a magyar színházi palettán egyes alkotók 
ugyan megkaparásszák a felszínen az inter-
medialitás problematikáját, mégsem ez a fő 
szervezőelv előadásaikban, e formanyelv iránt 
teljesen elkötelezett alkotókat nemigen találni. 
Másik lehetséges ok, hogy ezek az előadások 
sokszor nem találnak (szak)értő közönségre, 
a tapasztalatok értelmezésére és elemzésére 
nincsenek szavaink, kevés a kapaszkodónk.

Deres Kornélia tanulmánykötete elsősor-
ban ezért hiánypótló, hiszen a színház médi-
umköziségét és ennek elméleti hátterét emeli 
be a magyar nyelvű színházi diskurzusba, olyan 
fogódzókat adva a színházi szakember, be-
fogadó (de akár az alkotó) kezébe, amelyek 
segítenek reflektálni ezekre a színházi jelen-
ségekre. A jelenségeket konkrét előadásokkal 
példázza: nemzetközi projektek mellett ma-
gyarországi előadásokat is tárgyal. Központi 
kérdése, hogy a különböző médiumok, el-
sősorban a mozgókép elterjedése miképpen 
formálta a színház hagyományait esztétikai és 

1 Deres Kornélia: Képkalapács. Színház, technoló-
gia, intermedialitás. JAK-füzetek, 204. József Attila 
Kör Irodalmi Egyesület (JAK) + PRAE.HU, Buda-
pest, 2016.

perceptuális szempontból. Azaz hogyan raj-
zolta újra a képzelet határait.

A film megjelenésével egyre égetőbbé 
vált a színház mint médium számára, hogy 
a többi médiummal szemben meghatározza 
önmagát. A színház specifikumát elsősorban 
a jelenléttel és a performativitással próbálták 
definiálni. A jelenlét azonban ma már nem kor-
látozódik a fizikai jelenlétre, hanem többféle 
jelenlét kapcsolódik össze, erősíti vagy váltja 
egymást: a testi jelenlét fogalma mellett meg-
jelenik a mediatizált, a transzformatív, a cse-
lekvő, illetve távolsági vagy virtuális jelenlét is. 
Az új diskurzusok szerint a színház talán épp 
azzal határozható meg, hogy nem különálló 
entitás a többi médiummal szemben, hanem 
képes mindet felvonultatni és egyfajta mediális 
gyűjtőhelyként funkcionálni. Egy olyan gyűjtő-
helyként, ahol a valóságot átalakító különböző 
médiumok közvetlenül hatnak a színész és a 
befogadó pozíciójára és percepciójára, és sa-
játosságaik kölcsönhatásban állnak egymás-
sal – kiegészítik, felülírják vagy akár dekonst-
ruálják egymást.

A Képkalapács első fejezete a médiumok 
és ezek színházon belüli egymásra hatásá-
nak elméleti és történeti hátterére, valamint a 
színházi konvenciók, az intermedialitás és az 
ezekhez kapcsolódó színházi diskurzus evolú-
ciójára fókuszál. Az itt lefektetett szempontok 
és elméletek a következő négy fejezet néző-
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pontját alapozzák meg. A második fejezet az 
intermedialitás következtében létrejövő idő- és 
térváltozatok tulajdonságait vizsgálja, s ezáltal 
a befogadói érzékelés változására is rákérdez. 
A harmadik fejezet középpontjában az inter-
mediális színházi formanyelv és a dramaturgia 
viszonya, a lineáris narratíva helyére lépő mul-
tiperspektivikus elbeszélésmód található, ahol 
a több párhuzamos narratíva jelenlétének lét-
jogosultsága, valamint az ehhez kapcsolódó 
befogadói mechanizmusok kerülnek előtérbe. 
A negyedik fejezet a jelenlét fogalmának szer-
teágazását és az intermediális formanyelv kö-
vetkeztében létrejövő típusait sorakoztatja fel, 
illetve ezek kölcsönhatását vizsgálja. Az ötödik 
fejezetben a szerző egy szélsőséges példát, 
az erőszak megmutatását és megmutatha-
tóságát választja a színházi és filmes médiu-
mok lehetőségeinek és határainak kutatására, 
ennek kapcsán különös figyelmet fordítva a 
befogadás folyamatára, az aktív/passzív nézői 
szerep mibenlétére, valamint a valós és az illu-
zórikus relativitásának bemutatására.

A fenti szempontok alapján mélyreható-
an elemzett vagy csak épp példaként em-
lített előadások, a Hotel Modern, a Rimini 
Protokoll, a Gob Squad, a Wooster Group, 
a Mozgó Ház Társulás, a Proton Színház, a 
Szputnyik Hajózási Társaság produkciói, vagy 
Frank Castorf, Thomas Ostermeier, Elizabeth 
LeCompte, Romeo Castellucci, Hudi László, 
Bodó Viktor, Mundruczó Kornél egyes rende-
zései vagy egész rendezői formavilága akkor 
is élvezhető és érthető példáknak bizonyul-
nak, ha csak felületesen vagy egyáltalán nem 
ismerjük előadásaik nyelvezetét.

Ha a mezei olvasó (jelen esetben én) sike-
resen átrágja magát az idegen hangzású szak-
szavak dzsungelén, a masszív elméleti háttér 
körüli köd egyre tisztul. Rájövünk (nevezzük 
ezt inkább aha!-effektusnak), hogy a leírt jelen-
ségek roppant ismerősek. A példák mentén 
megtudhatjuk, hányféleképpen függ össze a 
médiumok jelenléte az észleléssel, azt, hogy 
létezik ötödik fal is, és hogy a színházban 
tapasztalt jelenségeknek nevük van: vizuális 
dramaturgia, perceptív multistabilitás, transz-
kódolás, cool fun esztétika és narráció, kame-
ratekintet, radikális és játékos jelenlét, három-

szintű horizont, techno-humán hullámok vagy 
épp színházi polifónia. Színházélményei közt 
kutatva és a jövőbeli színházi tapasztalatok 
szerzése közben, úgy érzem, vissza-vissza-
cseng majd minden olvasónak egy-egy „de-
reskornélia”-mondat. 

* Ami még szuperhasznos, az a névmuta-
tó a könyv végén, ami részben enyhíti a borító 
belső felén található „címkefelhő” kiváltotta hi-
ányérzetet – a címkék annyira jók, hogy szinte 
kattintanál is… ha.


