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A róka
– premier: 2010. 02. 27.
Marta Guśniowska (10 éve az egyik leggyakrabban
játszott mesejáték-író Lengyelországban) monodrá-
mát írt felnőttek számára egy színészre és bábukra.
A rendező, Piotr Tomaszuk a maga színpadra al-
kalmazásában szinte mindent megváltoztatott, saját
vallomását építette bele és rendkívül eredeti szín-
házi eszközöket alkalmazott. A színész, Ryszard
Doliński a Róka szerepében visszaemlékezik és
megvizsgálja saját életét, miközben a multimédiára
és olyan különös, furcsa figurákra hivatkozik, ami-
lyeneket Julia Skuratowa tervezett valódi állati ma-
radványokból. A hagyomány és a korszerűség,
a szerves anyagok, a játékteret kitöltő mozgó vetí-
tófelületek és az emberi érzelmek összekapcsolása
eredeti, meglepő előadást hozott létre, és azt bi-
zonyította, hogy a művészi fantázia nem ismer ha-
tárokat, és hogy a „bábu” szónak egy mai elő-
adásban korlátlan a kiterjedése. 

Krysztof Bieliński fotográfus könyvének borító-részlete
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Valérie
– premier: 2005. 01. 12.
A papírszínházat (toy theatre) több mint 200 éve
ismerjük. A forma, amelyet a tervező Andrzej
Dwora kowski és a rendező Alain Lecucq kínál, új-
donság Vítězslav Nezval szürrealista elbeszélésé-
nek adaptációjában: papírból vannak a bábuk,
papírból a jelmezek, papír a díszlet. Az alkotók
akár még egyszer akkorára növelhetik a figurák

méreteit, megsokszorozhatják a látványt, össze-
keverhetik a történet szálait, így próbálva vissza-
adni a cseh író szürrealista elbeszélésének lég-
körét. Ez egy kicsit vágyálom, egy kicsit a felnőtté
érő fiatal lány csapongó fantáziájának hatása is.
Könnyű itt elveszni a szavak labirintusában, de
nehéz nem átadni magunkat a mágiának és
a mindent körülölelő papír-valóságnak. Meg a szí-
nészeknek, akiket élő harmonikaszó kísér. 

Marek Waszkiel

B IA ŁYSTOK I  BÁBSZ ÍNHÁZ  –  BÁBUK

K O M M E N T Á R O K

A fotográfus Krzysztof Bieliński BTL – LALKI címmel megjelent könyve a mű-
vésznek a Białystoki Bábszínház előadásairól készített fotóit tartalmazza.
A könyvből kiválasztott nyolc fotóhoz a bábszínházat 2012-ig irányító igazgató,
az utószót is író Marek Waszkiel készített felkérésünkre „kommentárokat”.
Az album a Lengyel Színházkutatók Társasága „2012 legszebb színházi
könyve”-díját nyerte el.
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Antigoné kísértete
– premier: 2011. 11. 05.
Az árnyjátékot évszázadok óta ismerjük, de Fabrizio
Montecchi ez irányú tapasztalata, jártassága a fel-
fedezés erejével hat. Az egyik oldalon Szophoklész
nagy antik drámája, a másikon a mai dilemma,
hogy van-e jogunk az eutanáziához. A cselekmény
egy kórteremben játszódik, a haldokló fivér ágyánál,
de a környezet egyúttal Szophoklész Antigonéjának
antik világát is idézi. Látjuk a színészeket, akik mai
kórházi ruhákban Antigoné tragédiáját játsszák (kettős
maszkokban, egyszerre szemből és – egy vászonra
kivetítve – profilból), és látjuk az árnyjátékot is külön-
féle méretekben mozgó felületeken. Az alakok mo-
numentális antik drámája jelenkori értelmet kap, az
árnyszínház pedig – a legkülönfélébb alakokban –
a kifejezés rendkívül gazdag és szuggesztív eszkö-
zévé válik. Az árnyjáték Fabrizio Montecchi felfogá-
sában a színházi kifejezés új formanyelvét építi fel. 
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Fahajas boltok
– premier: 2008. 02. 16.
Bruno Schulz prózája színpadi anyagból van. Schulz
álomszerű világát a legtökéletesebben a bábuk
adják vissza. Frank Soehnle, a Figurentheater híres
német alkotója, białystoki előadásában vállalta
a Schulz képzelőerejével való találkozást. Össze-
kapcsolta a klasszikus marionetteket a maszkokkal,
a kirakati próbababákkal, az anyaggal és az élő
színészekkel, akik Schulz egyszerre metafizikus és
elméleti szövegeit olvassák. Az előadásban meg-
születik az elfelejtett múlt mágikus világa, tele köl-
tészettel, irracionális képzelőerővel, a nőiesség bű-
völetével és a megsokszorozott valósággal, amelyet
a színészek, a plasztikus formák és a bábuk közö-
sen alkotnak meg. Az előadás Schulz elvesztett,
tizen harmadik, csalfa hónapjába vezet el bennün-
ket, amely a megelevenedő anyag ideje. 
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A Montague-k és a Capuletek
– premier:2011. 10. 08.
Nem könnyű egyetlen szó nélkül elmondani
Shakes peare Rómeó és Júliáját. A fiatal orosz ren-
dező, Ruszlan Kudraszov újramesélte ezt a régi his-
tóriát. A precízen megkomponált színpadi mozgást,
a tucatnyi zenei témát és a sakktáblára emlékeztető
teret használta fel hozzá, amelyben élő színészek
mozognak. Úgy építik fel szerepüket, hogy folyton
le- és felveszik azokat a merev fűzőszerkezeteket,
amelyek zavarják, gátolják mozgásukat, érzelmeik
és gondolataik kifejezését. Az előadás a formaszín-
ház mai eszközeivel mutatta be a szerelem és
a vágy, a kétségbeesés és a gyűlölet, az élet
és a halál közötti hajszálvékony határvonal örök és
aktuális problémáját, amelynek rendkívüli ereje van
a bábszínházban. És valóságos is. A színészi energia
kérdésében is, melyet nem minden rendezőnek si-
kerül kiszabadítani. Kudaszovnak sikerült. 
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Lépés in-dul, Gombrow...ski!
– premier: 2010. 03. 16
Az előadás Witold Gombrowicz Patkány című el-
beszélésének, a lengyel nemzeti himnusz ironikus
szemléletének és Christoph Bochdansky osztrák
bábművész szokatlan képzelőerejének összekap-
csolásából született meg. Az volt a szándéka, hogy
leszámoljon a lengyel hős mítoszával, hogy a hő-
siességben és a gyengeségben egyszerre ragadja
meg a lengyel nemzeti jellemzőket. A téma provo-
katív. Az előadás is, különösen a pszichologizálás-
hoz és a realizmushoz szokott színészekkel folyta-
tott munkában. Bochdansky, a maga humorával,
a színésszel folytatott munka, a közösen kialakított
improvizációs technikák segítségével úgy megtalálta
az utat Gombrowicz olvasásához, mint még senki.
De ez olyan színház, amely előtte jár a valóságnak. 
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Homlokzat
– premeier: 2007. 04. 13.
A białystoki Homlokzat volt Duda Paiva holland
táncos első rendezői munkája, akit elbűvöltek a bá-
bok. A terv is rendkívül merész volt. A színpadon
14 szereplő: bábjátékosok, táncosok, zenészek és
énekesek, akik összeadták különböző országokból
és kultúrákból származó képességeiket. A Hom-
lokzat kihívást jelentett: szakított az elbeszélés
line áris jellemzőivel, és az ötletek merészségével

és eredetiségével hökkentett meg, a bábuk szer-
kezetével és megformálásával varázsolt el. Esélyt
adott arra, hogy minden egyes néző maga értel-
mezze az előadást. Majdnem mindenkiben más
hatásokat keltett. Ezek azonban mindig erősek vol-
tak, és a bármely helyen tapasztalható saját való-
ságunkra vonatkoztak. Paiva későbbi egyéni mű-
soraiban és rendezéseiben megerősítette, hogy
saját színházi formanyelvet fedezett fel, amely fel-
ismerhető és varázslatos. 
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Białystok fekete madarai
– premier: 2012. 04. 14.
Gyakran megesik, hogy a bábszínházi kísérleteket
a formai küzdelem indítja el.. A mai bábszínház
olyan kiválóságával való együttműködés, mint ami-
lyen Eric Bass, a 20. század bonyolult lengyel–
zsidó kapcsolataihoz alkalmazkodás kényszeréből
indult ki. A színháznak olykor kötelessége, hogy
fájdalmas és nehéz ügyekkel foglalkozzon. Olyan
előadás született, amely mesterien épít a bábu

hagyományos megjelenésére és a kultúrák közötti
párbeszéd mai értelmezésére. Ez az előadás híd
volt egymás megértése felé, különösen a fiatalok
között. Mert a színház összeköt, szüntelenül meg-
lep, megdöbbent és folyamatosan kérdéseket tesz
fel. Ez az előadás a bábművészek nemzetközi
együttműködésének olyan példája volt, amely a Bi-
ałystoki Bábszínházban az elmúlt évek során több-
ször megismétlődött.

Hamberger Judit fordítása

BTL – LALKI is the title of a book containing photos of performances at the Białystok Puppet Theatre
by photographer Krzysztof Bieliński. Eight photos have been chosen for this article, and Marek
Waszkiel, Managing Director of the theatre until 2012 has written commentaries on them. He also
wrote the epilogue to the book. The album won the prize for “Best Theatre Book of 2012”, awarded
by the Polish Society for Theatre Research.
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