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William Kentridge: Hat rajzlecke, 2014.

William Kentridge: Drawing Lesson One: In Praise of Shadows, Hat rajzlecke, 2014. 
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A The Handspring Puppet Company1 évtizedek óta
játszik nemzetközi közönség előtt. Bár leghíresebb
a londoni Nemzeti Színházzal való közös munkájuk2,
a Marianne Elliot és Tom Morris által rendezett, 2007-
ben bemutatott War Horse3 című előadás, Európában
elsősorban az európai színházak klasszikusainak tur-
nézó darabjai, s főként a William Kentridge rendezé-
sében bemutatott  darabok alapján ismerjük mun-
kásságukat. Magyarországon az elmúlt években
többször jártak, először a Woyzeck a prérinnel
(Woyzeck on the Highveld), amellyel szinte egy időben
nyílt meg a Szépművészeti Múzeumban a Kentridge
videóinstallációiból álló tárlat, másodszor az Übü és
az  Igazság Bizottsággal (Ubu and the Truth
Commission). A dél-afrikai Fokvárosban alapított báb-
együttest 1981-ben hozta létre Adrian Cohler és Basil
Jones. A színházat koprodukciók és vendégművészek
befogadása jellemzi a mai napig, s az 1985-ben lét-
rehozott első, kizárólag felnőtteknek szóló előadását,
az Egy húsvéti feltámadás epizódjait (Episodes of an
Easter Rising)4 övező siker számos vendégművészt
csalogatott a társulatba: Esther van Ryswyk, Mark
Fleishman, Malcolm Purkey, Barney Simon és William
Kentridge is ezt követően talált utat a Handspring
Puppet Companybe. A nyolcvanas-kilencvenes évek
előadásait az európai közönség csak évtizedekkel
az ősbemutató után látta, s a színház fő ismérve a min-
den irányban nyitott technika-használaton (animációk,

video-installációk, tárgyszínház, maszkok, bábok és
teljes alakot elfedő jelmezek, stb.) kívül épp e sikeres
előadások hosszú utaztatása – bábművészeti köz-
hellyé (klasszikussá?) tétele, vagy finomabban szólva
bevezetése az európai színházi kánonba.
A dél-afrikai együttes ugyanis európai, amerikai és
angliai bemutatói során többnyire a helyi kultúra
által alapműként számon tartott drámák alapján
készült bemutatókat visz színre (a már említett Übün
és Woyzecken kívül többek közt megtalálhatók
a Szentivánéji álom5, az Odüsszeusz hazatérése6

és a Faust7 bemutatói is) – azokat többnyire átjáratva
saját kultúrájuk értelmezési tartományaival, sőt
az európai közönség által csak részlegesen ismert
dél-afrikai történelemmel és politikával, – ezzel egy-
részt átértelmezve, másrészt az idegen közeg és
az interpretáció által általánossá nagyítva a művek
értelmezési terrénumát. 
A legfontosabb (európai, egyesült államokbeli és egye-
sült királyságbeli) kérdés az együttes előadásaival kap-
csolatban az „elavulás” és az „előadói szándék”, vala-
mint a klasszikus művek értelmezésének kérdése.
A nálunk bemutatott HPC-művek esetében, és külö-
nösen a William Kentridge által jegyzett műveknél
az ősbemutatók közvetlen kontextusát az akkori
jelenre való reflexióként, tehát politikai színházi per-
formanszként foghatjuk fel. Ám miként alakíthat ki
egy több mint 20 éves előadás kortárs kontextust?

Hutvágner Éva

KLASSZ I KUSOK  DÉL-AFR I KA I  SZEMMEL ,  
DÉ L-AFR I KA I AK  EURÓPA I  SZEMMEL

H A N D S P R I N G É K  E U R Ó P Á B A N

1 Lapunk több ízben foglalkozott már az együttes munkáival. A Báb-Tár XI. számában jelent meg Henryk Jurkowski írása
Egy ló története címmel a War Horse előadásáról, a XXVIII. számban pedig Balogh Géza A bábjáték Afrikában című
folyóirat-ismeretése említi a társulat több előadását.

2 A War Horse előadásáról az alkotók egy TED-előadásban beszélnek hosszabban, amelyet A bábjáték szelleme, A katonaló
mögött (The genius puppetry behind War Horse) címmel adtak elő 2011-ben.

3 A War Horse filmváltozata után a magyar kanonizált cím Hadak útján lett
4 Bemutató dátuma: 1985, rendezte Esther van Ryswyk
5 Bemutató dátuma: 1988, rendezte: Esther van Ryswyk és Fred Abrahamse
6 Bemutató dátuma: 1998, rendezte: William Kentridge. Az előadás Monteverdi operája alapján készült.
7 Faustus in Africa, 1998, rendezte: William Kentridge. 
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Georg Büchner: Woyzeck, 1992. 
Rendező:  William Kentridge, 

Tervezők: Adrian Kohler 
és William Kentridge, 

Zene: Steve Cooks, 
Edward Jordan. 

Handspring Puppet Company. 
Fotó: Barney Simon



A kulturális (és főleg) időbeli szakadék miatt az előadás
magyarországi előadásán a befogadókat egy, az „ere-
deti” előadástól különböző olvasat megképzésére hív-
ja, melyben a jelek olvasása a befogadó kulturális
keretében talál referenciákat – azaz saját „politikai és
kulturális igényeik deklarálása céljából használja”
az előadást.8 A színház nézése mindenkor kisajátító9

– az értelmezés lehetősége a befogadói és alkotói
kulturális közeg ütköztetéséből születik. A színház,
mint interkulturális jelenség jó ideje a befogadói akti-
vitást célzó kutatások egyik fő területének számít,
mivel alkalmas a különböző kulturális kódok műkö-
désének problémáit vizsgálni az eltérő kultúrájú befo-
gadók esetében10. Azt az előadói és befogadói tech-
nikát vizsgálja, amely a különböző kultúrák létmód-
jainak együttműködésével vagy éppen összeegyez-
tethetetlenségével ütközik ki – azaz az eltérő színházi
gyakorlatok találkozásakor. Miként értelmezünk egy
„másik” színházi kultúra által közvetített előadás során,
illetve a befogadói kulturális közeg hogyan „sajátítja
ki” magának az idegen előadást? Bár az interkulturális
színházi jelrendszer és a fordításelmélet kérdéseinek
párhuzamát többen vitatják11, írásunk arra is kísérletet
tesz, hogy e nézetek létjogosultságát igazolja. A színházi
előadást eleve potenciális interkulturális jelenségként
kezelő megközelítés feltételezi, hogy az előadás
az alkotók és a nézői recepciók dialógusára, egymást
kiegészítő voltára épül, jelen esetben pedig ez a közö-
sen kialakított végeredmény az egymástól eltérő kul-
túrákat összekötő médiumként működik. Ez a hordo-

zó-szerep egyrészt az előadás fogalmának megkér-
dőjelezéséhez, újraértelmezéséhez vezethet anélkül,
hogy az előadás tényét egyértelműen a befogadó
cselekvőképessége vagy az előadás kényszerítő ereje
irányába mozdítaná.12

A Woyzeck-sztori
A Woyzeck a prérin című előadásukkal 1992 óta tur-
néznak, s 2011-ben jutottak el vele Magyarországra.
Az előadás a bemutató óta a repertoár része, melyet
változatlanul játszanak a különböző nemzetiségű
közönségnek, mintegy 20 éve.13„Klasszikusok azok
[a könyvek], amelyeket körülleng a korábbi értelme-
zések aurája, mögöttük pedig a nyomok, amiket
azokban a kultúrákban (vagy kultúrákban, vagy nyel-
vekben és szokásokban) hagytak maguk után, ame-
lyeken áthaladtak.”14 A klasszikus fogalma a színházi
előadásra vonatkoztatva leginkább az előadás
hatástörténetéhez, illetve – kissé populárisabban
megragadva a kérdést – a népszerűségéhez köt-
hető. Az első gondolatkör a kulturális emlékezet és
talán a színházi határátlépések kérdésébe torkollik.
A mindenkori kultúrpolitika, emlékezetpolitika, a szín-
házmenedzselés mellett számtalan kérdésre vezet-
hető vissza a játék hagyományok és drámaszövegek
viszonya, ám ami elemzésünk szempontjából lénye-
gesebb: a klasszikus fogalmának bizonyos szöve-
gekhez, szerzőkhöz kapcsolódása az előadásokon
keresztül. Azt mondhatjuk, hogy akkor klasszicizálódik
egy előadás, ha az előadás mikro- vagy makro-
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08 Heltai Györgyi: Színház és interkulturalitás. Tabula 6/1., Bp., 2003.
09 Kisajátító, és nem vethető össze a kulturális antropológia által pontosított kérdéskörrel, például a nyolcvanas években

kicsúcsosodott Writing Culture-vita kritikai észrevételeivel. A (kutatói, nézői) kulturális háttér, amivel az idegen kultúra
produktumának értelmezésére vállalkozunk, esetünkben az előadás sikerének (sőt működőképességének) kulcsa –
nélküle a vendégelőadásokat valóban csupán kimerevített kiállításként lehetne nézni, ahogy ezt Jákfalvi Magdolna is
megjegyzi kritikájában. (http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3656/william-kentridge-the-handspring-puppet-company-
woyzeck-a-highvelden-trafo-cafe-budapest-kortars-muveszeti-fesztival-2011/)

10 Vö: P. Pavis: Theatre Studies and Interdisciplinarity, Theatre Research International. Cambridge University Press, 2001.,
Fischer-Lischte, Interculturalism in Contemporary Theatre, in. P.P, The Intercultural Performance Reader, 1996. 27–40.

11 Jaqueline Lo, Helen Gilbert: Toward a Topography of Cross-Cultural Theatre Praxis The Drama Review, Vol. 46, No. 3, 2002,
p. 31–53.

12 Vö: Compagnon: Az elmélet démona. Pozsony, 2006, 168
13 A társulat honlapján szereplő adatok szerint az előadások helyszíne Dél-Afrika, Németország, Belgium, Svájc, Anglia,

Kanada, Spanyolország, Svédország, USA, Ausztrália, Új-Zéland, Izrael, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és
Spanyolország volt.

14 Italo Calvino: Why read the Classics? (Miért olvassunk klasszikusokat?) 1999. 4. 
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szinten képes törést okozni azon a fogalomkereten,
amelyet az adott mű megképződött jelentésmeze-
jeként fogtunk fel addig, tehát az adott színházi
vagy nézői szokásrendben nyomot képes hagyni. 
Ez utóbbi problémához rögtön kérdések csatlakoz-
nak. A Woyzeck-előadások szövegkönyvének alap-
jául szolgáló kanonizált szövegvariánsok maguk is
színházi előadásokhoz, rendezésekhez kapcsolód-
nak inkább. A Woyzeck-kép kialakulása a szerkesztői
erőszak és a faximile-kiadások történeteként is
megírható. Az 1836-ban írt (és a szerző 1837-ben
bekövetkezett halálakor töredékesen maradt) szöveg
első nyomtatott kiadásáig egészen 1979-ig kellett
várni. A Karl Emil Fanzos nevéhez köthető, Wozzeck
című szövegvariáns „rosszul szerkesztett és erősen
szennyezett”15 első kiadása volt a szövegnek –
a cím valójában Büchner olvashatatlan és apróbetűs
kézírásának köszönhető, és a kézirat lapjainak rossz
minősége miatt csak egy 1921-es vizsgálat követ-
keztette ki a ma is használatos címet, ekkor Georg
Witowsky közölte helyes címmel a szöveget. A szö-
veg első érdemi kiadása 1922-ben Fritz Bergemann-
nak köszönhető. Az 1967-es Lehmann-féle „törté-
neti-kritikai”16 kiadás és az Egon Krause által
szerkesztett 1969-es kiadás Richards szerint az első
kiadás továbbgondolásaként olvasható. A Henri
Poschman által kiadott szöveg az 1981-es faximile-
kiadásra támaszkodhatott (Gerhard Schmidt), e ver-
zió hatása kimutatható a későbbi kiadások során
is. A Színház folyóirat 1999-i drámamellékletében
közli17 Büchner töredékesen fennmaradt, rengeteg
filológiai kérdést felvető, valójában több helyütt kibo-
gozhatatlan szövegváltozatait, a három, saját kezű-
leg készített szövegvariánst, melyek „nemcsak
a büchneri írásmódot, rövidítéseket, a szereplők
elnevezésében tapasztalható esetlegességeket”
őrzik meg, hanem igyekeztek „az értelmetlenségeket
is hűen visszaadni”18. Emellett a szöveg külalakjának
jellegzetességeit is megjelenítették, a húzásokat,

utólagos lapszéli betoldásokat, aláhúzott vagy törölt
instrukciókat, sőt a skicceket és „rajzokat”, a lapok
hosszára húzódó kihagyásokat is jelzik. A szöveg
szerkesztése, a faximile-kiadás imitálása, azaz
a kéziratok „nem értelmezése” valójában tudatos
döntés eredménye, hiszen a színpadi- és kiadás-
variánsok mindegyike szükségszerűen „ollózmány”19.
Az eredeti kézirat négy egységből áll: három szö-
vegváltozat-variánst és egy különálló, sehova nem
illesztett lapot tartalmaz, amely egy, szervesen egyik
verzióba sem illeszthető jelenetet tartalmaz. Az első
két verzió fóliói és a harmadik, egészként felfogható,
quattro lapokból álló drámavariáns lényeges, a szö-
veg egészére kiterjedő eltéréseket mutat, eltérő
hangsúlyokkal, eltérő indokokkal, motivációkkal. 
Mit jelent egyáltalán az, hogy egy dél-afrikai előadást
Woyzeck címen játszanak? Az előadás szereplői,
motivációi, dramaturgiája miként használja ki azt
a kivételes helyzetet, melyet egy virtuális (olvasmá-
nyokból, előadásokból, filmekből vagy akár iskolai
tanulmányokból összeálló) Woyzeckkel folytathat?
Miként kell kezelnünk azt, hogy a Woyzeck előadása
támaszkodik a Woyzecket ismerő nyugati közönség
befogadására, és így az olvasói interpretációkkal is
kapcsolatba kerül, az előadás a szöveggel kapcso-
latos hermeneutikai körbe is belép, még ha csak
a Woyzeckkel kapcsolatos értelmezési körök egy,
nem kizárólagos részeként is tekintjük ezt? 
Azt láthattuk, hogy nem lehet meghatározni egy,
kanonikus szövegvariánst: a különböző „ollózmá-
nyok” azonban csoportosíthatók a híresebb előadá-
sok és filmadaptációk köré. Az 1913-as, Eugen Kilia-
rendezte ősbemutatót (München, Residenztheater)
követően az előadás valódi sikerét Michael Ewans
az 1921-es előadáshoz (Max Reinhardt20) köti, az elő-
adás történetének első felívelő szakaszaként az 1933
és 1945 közötti időszakot nevezi meg – és röviden
vázolja mindazon drámaírókat, akikre nyilvánvalóan
befolyással volt a Woyzeck. A nézői emlékezet, bár

15 David G. Richards: Georg Büchner’s Woyzeck, A History of Its Criticism, 2001.
16 Michael Ewans: Georg Büchner’s Woyzeck, Translation and Theatrical Commentary, New York, Peter Lang, 1989, 9. 
17 Színház, drámamelléklet, 1999. 
18 uo.
19 uo.
20 Wolfram Viehweg: Georg Büchner’s Woyzeck auf dem deutschsprachigem Theater. Books on Demand Verlag, 2008.  81.
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megannyi elemből áll össze, és csak találgatni lehet
a hatás eredetéről, olyan „forrásokhoz” vezethet,
mint például az 1925-ös Alban Berg-rendezte
Wozzeck című opera vagy a szintén híres Ingmar
Bergman-féle 1969-es előadás, vagy a talán legis-
mertebb, az 1979-es Werner Herzog-rendezte film,
amelyek változatos módon alkotják meg vagy írják
felül a néző Woyzeck-képét. Így tehát az előadások
önálló, azonban mégsem független entitásként
jelentkeznek. A Woyzeck-jelenség esetünkben egy,
a szöveg írásos hagyományához, ehhez a legalább
nagy vonalakban megfogható egységhez bármiféle
módon kapcsolódó minden megnyilvánulásból áll
– így például korábbi színházi előadások, kritikai
diskurzusok vagy akár egy tartalmi összefoglaló egy
gimnáziumi szövegkönyvben is szorosan kapcso-
lódhatnak a befogadói értelmezéshez. A Woyzeck
a prérin egy virtuális Woyzeck-kép és az aktuális
befogadói kontroll összjátéka. 

Itt se vagyok, a ló nem is az enyém
William Kentridge Itt se vagyok, a ló nem is
az enyém21 (I am not me, the horse is not mine)
című installációs kamarakiállítása 2011. szeptember
20-án nyílt meg a Szépművészeti Múzeumban,
amely mellett egy, a művészről szóló portréfilm is
látható volt. Az alkotó október 4-én egy beszélge-
tésen vett részt – ennek alkalmából több alkotását
is vetítették aznap, így láthattuk a Soho és Félix,
az Árny-folyam és az Übü és az Igazságbizottság
című animációs filmet is. Az installáció közvetlenül
értelmezhető az alkotó tárlatainak és ars poeticá-
jának fényében. A kiállítás képköltészet és politikai
pamflet egyszerre, amely az 1917-es forradalom
eszméinek bukástörténetét meséli el (sőt a videók
közt található a Szovjet Kommunista Párt Központi
Bizottságának 1937. februári üléséből vett idézetek
sora), a kiállítás címe is egy orosz közmondást
idéz a felelősség elhárításáról. A több, egymással

párhuzamosan játszott anyag mindegyike a terem
középpontja felé néz, a rövidfilmek dramaturgiáját
a pár perces felvételek és a zene ritmusa, az alap-
motívumok és a képek párhuzama, a mozgássorok
ismétlődéseinek egymásra vetülése alakítja ki.

21 A címet a Szépművészeti Múzeum kamarakiállításának magyar címadása alapján vettük át. 

William Kentridge kiállítása: Itt se vagyok…, 
Szépművészeti Múzeum, 2011
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A nyolc csatorna mindegyikén más és más felvétel
közül a legjelentősebb motívum Gogolnak Az orr
című művét központba állító animációs figura, egy
óriás, két lábon járó orr. Az ő utazását látjuk több
felvételen: legurulását egy lépcsőn, zongorázását,
úszását a medencében, vagy épp azt, ahogy
Sztálin fejét rajzolja a falra. Az animációs filmek
közül e kettő (Az orr és az 1937-es központi bizott-
ság feliratai és a forradalom képei) párhuzama
mellett számos képi párhuzamot hoz Kentridge:
a táncoló parancsnok sziluettje, a feliratokból álló
elemek tánca és összeragadása, a fekete árnyala-
kokat vonszoló ember csak pár apró elem, részle-
tek. A néző dolga, hogy az installáció terében
az egyenként is elemezhető animációsort össze-
rakja egy értelmezhető egységgé. A töredékesség
narratívájával élő installáció hasonlósága az elő-
tér-háttér kettősében animációt megjelenítő elő-
adásokkal (vö. Woyzeck) éppen az, hogy a töredé-
kek kiegészítése, összekötése a nézőre váró kreatív
feladat, amely pont az ő kulturális háttere által
alkotja meg az installáció vagy előadás jelenében
és terében a kontextust. Azáltal, hogy a néző éppen
Fokvárosban vagy Budapesten tartózkodik, kitölti
a ritmikusan ismétlődő részeket: a politikai utalások,
a gogoli motívumok, a táncbetétek az éppen jelen-
levők gondolkodásának azon lemezeit mozgatják
meg, amik összekötik ezeket az elemeket. A mű

zártságának tapasztalatát paradox módon ez
a kiegészítő értelmezés adja. A töredék azt ígéri
a nézőnek, „hogy valami neki megfelelőt helyre-
hoz, és teljessé egészít ki, vagy az a mindig keresett
másik töredék is lehet, amely saját élettöredékünket
teljessé egészíti ki”22

„Saját történelmünkből is mennyire 
ismerős indok ez…”23

Ugyanígy az értelmezés és megélés határpontjain ját-
szó Übü és az Igazság Bizottság is egy konkrét politi-
kai-történelmi eseményt, a Truth and Recon ciliation
Committee (Igazság és Megbékélés Bizott ság) 1996-os
működését állítja előadása középpontjába. Az 1997
óta turnézó előadás Übü papája és Übü mamája
az apartheid rendszerének kiszolgálói és élvezői az elő-
adásban. Az előadás a bizottság megalakulásának,
az igazságtételnek a problémáját dolgozza fel: a cél
a megbékélés, amelyben a bűnbánást mutatók nem
kapnak az előadás során folyamatosan bemutatott,
súlyos és a szemünk láttára felidézett szenvedéssel
egyenértékű büntetést. 
Az előadásban Übü szerethetően vagy éppen utálha-
tóan kisszerű figurája és túlfűtött felesége komikus visel-
kedése, önmentegetései éles ellentétben állnak a bábok
letisztult játékával. Az ő színész-alakjuk mellett láthatjuk
a (bizottság számára) vallomástevők rövid bábjeleneteit,
amelyekben az áldozatok és családtagok mesélnek

22 Gadamer, Hans-Georg: A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, 1994. 52
23 Papp Tímea: Önemlékmű. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/5859/william-kentridge-handspring-puppet-company-

ubu-es-az-igazsag-bizottsag-trafo/

Übü és az Igazság Bizottság, 1997. Rendező: William Kentridge. Író: Jane Taylor, Animáció: William Kentridge, koreográfia: Robin Orlin, Bábter-
vezés: Adrian Kohler, Zene: Warrick Sony, Brendan Jury. Fotók: Jókuti György (2011, Trafó) és HPC archív
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a velük történt szörnyűségekről. A vallomásos, gyakran
fordító segítségével tolmácsolt jelenetekben a bábok,
mint az „emberek” (élő, hozzájuk képest méretileg is
jóval nagyobb, hatalmasabb, talán éppen a hatalom
maga) számára kiszolgáltatott figurák jelennek meg.
Az Übü-házaspárt játszó színészek (Busi Zokufa és
Dawid Minnaar) hangsúlyos, karikírozott színészi játéka
mellett minimalista, a báb mozgásának keretében rea-
lista játékkal válnak emlékezetessé24. Az előadás, mint
annyiszor, a háttérben vetített animációt vonultat fel –
ám itt, ellentétben a Woyzeckkel, nem a belső, hanem
a megélt külső világ asszociációit mutatja meg, külön-
böző képek és feliratok segítségével árnyalja vagy éppen
leplezi le a rendszer és a benne élő hivatalnok Übü
bűnösségét. Az elhangzó vallomások, a fordításban
megjelenő tanúságtevők mondatai és Übüék igazsága
mégsem úgy áll egymás mellett, hogy a néző kívülál-
lónak érezze magát: nem kétséges, hogy a néző maga
a Bizottság, az ő helyi értékén van. Az apartheid utáni
időszak bizottságait vagy akár a konkrét történelmi kor-
szak bűnösségének mértékét nyilvánvalóan csak részle-
gesen ismerő közönség így olyan helyzetbe kerül, mint
egy pártatlan bíróság: a látottak alapján, pusztán a val-
lomások megrázó ereje és az erőteljesen a memóriába
égő háttér-vetítések képei alapján (amelyek igen gyakran
utalnak a médiára és annak egy-egy kiragadott plakát-
mondatára) kell döntenie. Értelmezési lehetőségünk

éppúgy korlátolt és tágító jellegű, mint az előbbi
Kentridge-előadások során.
A történelemben élő kisszerű, megalkuvó ember figu-
rája mellett a Kentridge-előadás a hatalom elszenve-
dőinek százait rendeli hozzá klasszikus Übü-értelme-
zéseinkhez. A hatalom addiktív vonzásához a túloldalt,
amely kárvallottja a hatalmasok játékának. Ám a darab
értelmezése mégis problematikussá válik amiatt, hogy
annak értelmezési lehetőségei erősen feltételezik egy
több évtizedes, konkrét politikai esemény ismeretét.
Hiába újították fel a darabot az elmúlt időszakban,
hiába jelenik meg utalásképpen a bábszínpadon
gyakran hasonlóan ábrázolt, és az előadás története
óta rögzült, ám itt fekete-Übüként megjelenő, nagy
hasán spirált viselő figura. Az előadás konkrét és kon-
textusától, az előadás születési helyétől és idejétől
függetleníthetetlen, csak háttérismeretek birtokában
illeszthető vissza az európai néző kontextusába.
„Gadamer szerint a klasszikus kiemelkedik az ízlés
változásaiból, minden korszaknak a magáét mondja”25.
A színház a nézővel ér véget, akinél esetünkben
a megélés, az átélés, sőt talán a megértés26 lehető-
ségeinek hiánya válik az előadás fő mondanivalójává,
ugyanis segít rádöbbenni egy konszolidációs időszak
traumákra visszatekintő közönyére.

Fotók: Handspring Puppet Company és Jókúti György 

24 A HPC bábjainak kimunkáltságához hozzátartozik, hogy a bábkészítés során az egyik legfontosabb szempontnak a báb
légzési lehetőségét tartják.

25 Gunter Scholtz: Die theologischen Probleme des Klassik-Begriffs. Rudolf Bockholdt (Hrsg.), 21.
26 vö. „Kentridge és a Handspring művészei szinte végletekig feszegetik a formai és tartalmi határokat, s ezzel mind

a befogadásban, mind a követhetőségben […] zavart idéznek elő, mint maga a téma.” Goda Mónika: Az elhibázott
feketén-fehéren. Színház, 2016. 49. évfolyam 2. szám, 15. 
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This article introduces the work of a South African ensemble, the Handspring Puppet Company,
as reflected in the European reactions to puppet performances during the group’s international
tour. The author looks for connections between the performances (mostly) associated with William
Kentridge’s name and the reception of the artist’s artistic installations in the context of South
African history and politics and the interpretive horizon of European classical works.

T H E  H A N D S P R I N G S  I N  E U RO P E

Übü és az Igazság Bizottság,
2011. Trafó

Fotók: Handspring Puppet Company
és Jókúti György 




