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2018 a double – Báb-, Figura- és Tárgyszínházi
Magazin történetében a megújulás éve. A folyóirat
2004-es alapítása óta kitüntetett helyet foglal el
az azonos profilú német nyelvű lapok között. Nem
kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy független
platformot biztosítson a bábokkal, figurákkal, tár-
gyakkal és más, élettelen anyagokkal dolgozó elő-
adóművészet aktuális történéseire érkező reflexiók
számára: a „másik színház” – a dolgok színházá-
nak – gyakorlati, filozófiai, tudományos és irodalmi
szempontok mentén történő ismertetésére és
megvitatására. A sokrétű megközelítésre törekvő,
azonban jellemzően mélyebb, elméleti problémá-
kat boncolgató ‘magazin’ évente kétszer jelenik
meg, a többé-kevésbé állandó tagokból álló, időn-
ként egy-egy speciális területről érkező szakértő
bevonásával kibővített munkatársak szerkeszté-
sében. A rendszerint egy kijelölt hívószó köré szer-
veződő cikkeket azonban ezentúl színes fotóil-
lusztrációk és hosszabb angol nyelvű össze foglalók
kísérik majd.
A módosítás a lap állandósult strukturáját, azaz
a ‘téma’, ‘rendezés’, ‘fesztivál’ és ‘jubileum’ rovatok,
valamint a ‘műhelylátogatás’, ‘kitekintés’, ‘kutatás’,
‘publikáció’ és ‘felnövekvő generáció’ címek mentén
történő építkezést ugyan nem érinti, az mégsem
csupán a képi tartalom minőségi javulásában, vala-
mint a mondanivaló több nyelven történő közlé-
sében érhető tetten. A változtatást létrehívó nem
titkolt szándék talán a ‘nyitás’ szóval ragadható
meg legpontosabban. 

• • •
A 2018-as év első száma egy erőteljes társa -
dalmi/politikai állásfoglalással jelenti be az elhatá-
rozást. A Németnek lenni?! Egy kérdés a korhoz
címen megütköző, a lapot szinte még fel sem ütő
olvasó már rögtön az első oldalon határozott választ

kap: „Színes!” E sokszínűség mellett kiálló szerkesztői
előszó a Karl Valentintől idézett „Az idegen csak ide-
genben idegen” állítással indít és a második világ-
háború óta nem tapasztalt méretű, Németországot
különösen érintő menekülthullám által kikényszerített,
saját kultúrára való rákérdezés igényével indokolja
a témaválasztást. A nemzeti identitásra fókuszáló
kérdéskör körüljárásának szükségességét pedig
a következőképpen fogalmazza meg: „[…] tisztázni,
hogy pontosan mi is történik napjainkban a ‘német-
országi bábjátszás’ gyakorlatában, hogy mi van azok-
nak a fejében, akik a Németországban zajló művé-
szethez és kultúrához ma hozzátesznek.”
A származásukat, életkorukat és szakmai státuszu-
kat illetően is eltéréseket mutató válaszadók között
– a Szöulban szocializálódó, majd felnőttként
Németországba visszatérő Kotti Yun, a német állam-
polgársággal huszonkét éves kora óta rendelkező
francia Sarah Chaudon és a mexikói Antonio Cerezo
pályakezdő művészek mellett – találjuk a teoreti-
kusként elismert Silvia Brendenal, de a bajor szü-
letésű, ma Stockholmban élő Dr. Meike Wagnert is,
akinek ugyancsak saját élményekre támaszkodó
gondolatmenetét az önpozicionálás nehézségeiről
‘Kiss me I’m German!’ címen olvashatjuk. A sze-
mélyes érintettség valamennyi számban, így
a poszttraumatikus állapotot feldolgozó 2017/2.
válogatásban is megmutatkozik: Seta-E. Guetsoyan
a Bábművészet Német Fórumának tudományos
munkatársa egy az örmény genocidot átélő család
leszármazottjaként, már-már zavarbaejtően közvet-
len hangvételben osztja meg gondolatait a repre-
zentációról mint felejtési stratégiáról. 
Bár e változások kétségtelenül felpezsdítették a közel
tizenöt éve működő lap megjelenését, az előző
számok sem kevésbé izgalmasak. A 35. szám
a nyelv figuraszínházi alkalmazásának kérdését
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feszegeti, amihez a bevezető tanulmány Markus
Joss ‘Ne beszéljetek annyit!’ felkiáltásával adja meg
a kezdőhangot. A bábok hallgatását – sőt, mondjuk
ki: némaságát – a berlini főiskola professzora sze-
rencsés körülményként kezeli, s mélyreható elem-
zésében mindenkit annak a közvetlenségnek
a kihasználására buzdít, amely e korlátozó tényező
adottságában rejlik. Úgy véli ugyanis, hogy ennek
az előnyös állapotnak az elfogadása teret nyit annak,
hogy a báb szóra bírását célzó különféle módszerek
próbálgatása helyett általános értelemben is elgon-
dolkozzunk a beszédről és a nyelvről – újraértel-
mezzük szerepét, színpadi funkcióját. 
A felvetett problémához a továbbiakban mind
műfaj, mind képviselt szempont tekintetében igen
változatosan közelítő írások követik egymást.
A Wenn Farah weint (Amikor Farah sír) című, három
nyelven játszódó előadás kapcsán készült interjú,
amelyben Tim Sandweg a darab szír származású
szerzőjével, Mudar Al Haggival és Stella Cristolfini
rendezővel beszélget a többnyelvűségnek a pró-
bafolyamat során megélt kihívásairól, a meg nem
értett nyelv, valamint a saját és idegen (még el
nem sajátított) nyelv egymás mellett létezéséből
adódó széttöredezett állapotot, e törékenység
színpadi keretek között történő átélhetőségét
elemzi. Marc Becker némileg szokatlan módon
önmagát faggatja a Thalias Kompagnos számára
Kasper az ördög konyhájában címen írt darab
léterejöttének folyamatáról, az osztrák Christoph
Bochdansky pedig Faustot hívja segítségül, hogy
szintén bábjáték és szöveg kapcsolatáról, a meg-
felelő szó megtalálásának lehetetlenségéről
elmélkedjen  – szépirodalmi kivitelben. S ha már
öninterjú, akkor olvashatunk önarcképet is, még-
hozzá csontvázzal: a  Teatr Malabar Hotel
Warschau és a  Białystoki Bábszínház Varázshegy-
adaptációjának bámulatos komplexitásáról Steffen
Reck számol be.
A már említett, 2017 év végén megjelent füzet
a figuraszínház terápiás potenciáljára világít rá
Poszttraumatikus színház? Trauma, terápia és figu-
raszínház címen. Számos, eltérő nézőpontokat lát-
tató írás bizonyítja itt a figura-használat, a bábokkal
való játék gyógyító – az Alejandro Jodorowskytól

kölcsönzött szóval élve – pszichomágikus erejét.
A füzet a legkülönfélébb megközelítési és alkalma-
zási módokat veszi sorra, számos olyan alkotói kez-
deményezést mutatva meg, amelyekben a színház
kontextusában működésbe lépő kreatív energiák
hatékony terápiás gyakorlatok elindítóiként érvé-
nyesülnek. Feltétlenül említésre méltóak az Ishyo
Arts Centre közreműködésében megvalósult s a hell-
wach fesztiválon bemutatott, az empátia elkötele-
zettjeiként fellépő projektek, amelyek közül a We
call it love az 1994-es ruandai népirtás fiatal túlélőit
juttatja szóhoz, a hammi HELIOS Theaterrel közösen
jegyzett Our House pedig otthon és haza, egyén
és társadalom viszonyaiban a hovatartozást prob-
lematizálja és a napjainkban a világ majd’ minden
pontján eluralkodó kirekesztés ellen tüntet.
Az egyre növekvő társadalmi érzékenységet mutató
double hasábjain a figuraszínházi tevékenységek
gazdasági vetülete is terítékre kerül. A sokakat
bizonytalanságban tartó projekt-finanszírozásból
adódó lehetőségek és korlátok közötti trükközés
egy bevált stratégiáját  Charlotte Wilde a lipcsei
Westflügel, valamint a Wilde&Vogel formáció fenn-
állásának sok-sok éve alatt gyűjtött tapasztalait
megosztva ismerteti. Az ugyancsak megpróbálta-
tások árán fenntartott vagy újonnan ki-, esetleg
átalakított befogadó helyszínekről is informálódha-
tunk: ezek közül az elmúlt időszakban a kelet-
német területek tűntek ki, elsősorban Drezda és
Lipcse. Kultúrpolitikai állapotfelmérést azonban nem
csupán német területre vonatkozóan találunk:
az intézményi struktúra és támogatási rendszer
francia modelljéről Lucile Bodson, a  párizsi
Mouffetard Théâtre de la Marionnette vezetője nyújt
felvilágosítást. A francia kollégákkal való együttmű-
ködésre enged következtetni a THEMAA című szak-
lapból átvett írások felbukkanásának rendszeres-
sége is: a báb és szöveg kapcsolatát fejtegető
szám több, releváns rendezések (Émilie Flacher:
Összevarrt szívek/Carole Martinez; Bérangere
Vantusso: Jakob von Gunten/Robert Walser) kapcsán
megjelent műhelybeszámoló cikk fordítása mellett
francia nyelven is közöl egy polemikus esszét Bruno
Boussagol, aktivistaként is tevékeny rendező tollából
Színház és terrorizmus címen.
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A szervezési praktikák mellett a napjainkban meg-
figyelhető tendenciák sem kerülik el a szerző figyel-
mét: lelkesítő hírek érkeznek a turkui TIP fesztiválról,
a független finn társulatok önállósulást és sajátos
karakterjegyekkel való profilépítést szorgalmazó kez-
deményezéseiről. A német fiatalok jövőformáló
törekvéseit az útkeresési fázisban lévők vágyott
praxisról alkotott elképzelései mentén vizionálhatjuk.
A múltban elért eredmények elismerését pedig
a leköszönő kollégákkal történő eszmecserék, vala-
mint az éppen kerek évfordulót ünneplő társulatok,
illetve szakmai közösségek tevékenységét méltató
köszöntések igazolják. Előbbire szemléletes példa
a bochumi Figurentheater Kolleg vezetői posztját
több mint 40  sikeres év után továbbadó Birgit
Hollack-kal, valamint a zürichi Theater Stadelhofen
életében ugyancsak döntő változásokat elért
Helmut Pogerth-tel készült interjú.
A lap betölti a hazai és nemzetközi területen belüli
tájékozódást segítő funkcióját is. A fesztiválokról készí-
tett beszámolók a leghatékonyabbak, hiszen a jelen-
tősnek ítélt alkotások értő elemzései, valamint a vál-
tozatos alkotói attitüdök együtt-tárgyalása révén
pontos látlelet alkotható a műfaj jelenéről. Bevett
gyakorlatként figyelhető meg, hogy – különösen
a nemzetközi – találkozókat szervező intézmények
vezetői informálják az olvasókat a sajátjaikhoz hason-
ló, ám külföldön lebonyolított rendezvényekről. A 2017-
es skóciai manipulate, vagy a Charleville-Mézières-i
együttlétekről például Annette Dabs a bochumi
FiDeNa főszervezőjeként tudósított (utóbbi program-
jából a Compagnie Papierthéâtre Egy utcatitok [Un
secret du rue] címen kivágatokból megkonstruált
darabját emelve ki). Bukarest, valamint Jeruzsálem
közelmúltbeli bábos összejöveteleiről pedig a dfp
korábbi vezetője, Anke Meyer foglalta össze benyo-
másait. Általa nyerhetünk bepillantást az idei, kor-
szak- és műfajbeli átmenetek jegyében zajló
Ruhrtriennale, de a stuttgarti bábszínésznövendékek
sajátrendezésű diákfesztiváljának [die-wo-spielen] fel-
hozatalába is, amelyre idén a francia ESNAM mellett
cseh, iráni és izraeli, valamint esseni oktatási intéz-
ményekből érkező hallgatótársak kaptak meghívást.
A szakmai összejövetelek egyéb formái sem marad-
nak háttérben: a double valamennyi jelentősnek

vélt beszélgetésről és konferenciáról hírt ad, habár
utóbbi jóval kisebb arányban kap hangsúlyt.
Az ‘alkalmazott bábjáték’ tárgykörében rendezett
frankfurti szimpóziumon elhangzottakról például
mindössze ‘pillanatfelvétel’ címszó alatt, valóban
igen szubjektív és vázlatos közvetítésben értesülünk
(az előadások teljes szövegének közlését tervező
fórum elérhetősége viszont feltüntetésre kerül).
A folyóirat kezdeményezéséből születő – s ennél-
fogva a nevét viselő – vitasorozat, az ún. double-
Diskurs ellenben hiánytalanul nyomon követhető.
Ezek közül az elmúlt két év során három is lezajlott.
Az első kapcsán, amelyet a báb/figura kortársiassága
körül folytattak Erlangenben, két komolyabb vissz-
hang is helyet kapott: egy hallgatói tudósítás mellett
a beszélgetést moderáló Katja Spiess, a stuttgarti
FiTZ! [Figuraszínházi Központ] művészeti vezetője
is hosszabb kitérőt téve foglalta bele az elhangzot-
takat a helyszínként szolgáló rendezvényről írott
körképébe, amelyben „a változások univerzuma-
ként” festi meg a délnémet Metropolregion huszadik
alkalommal megrendezett nemzetközi figuraszínházi
fesztiválját. 
Az utolsó kettőről a 38. szám nyújt alapos tájékoz-
tatást. A tiltakozások visszhangtereként emlegetett
májusi beszélgetés szintén egy nagyszabású feszti-
vál, az idén jubiláló FIDENA [Nemzetek Figura -
színháza] társadalmi és politikai ellenállás-stratégiáira
és utópiáira összpontosító programjába ágyazódott.
A  sorban utolsó, szám szerint hetedik pedig
az ugyan csak perspektívaváltást hirdető magdeburgi
Blickwechsel [Nézőpontváltás] keretei között a foga-
lomtisztázást jelölte meg a tárgy/matéria/báb/figura-
művészet egyes területein ténykedő szakmai közös-
ség elsődleges feladataként. Az újracímkézést
tételezve az egyetlen, elkerülhetetlen útként oda,
ahol már „lehet végre másról beszélni”, a ‘nem-
besorolható’ kategória vonzerejének tagadhatatlan
volta is jelentős hangsúlyt kapott – a strasbourg-i
TJP-t igazgató Renaud Herbin hozzászólásai által.
Az Ál-arc [Face-off’] címen közreadott legfrisebb
szám az arculat- és maszkhasználat jelenkori prak-
tikáit a nem vagy kevésbé reprezentálható felől veszi
szemügyre Beate Absalon és Sebastian Köthe ven-
dégszerkesztők kultúraszakértő-távcsövén keresztül.
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A szemtől szembeni, direkt konfrontáció szituációját
tágabb értelemben tételezve – a társadalom szín-
padára terjesztve ki – vizsgálja a figuraszínház áthi-
daló és összekötő, produktív közvetítőként betöltött
szerepét, amelynek mind szélesebb körű betöltésé-
ben Tobias Prüwer A dolgok állása címen megjelent
korszak-munkafüzetről írott recenziójában egyre erő-
södő tendenciát vél felfedezni.
A téma tárgyalása során elemzésre kerül a fen-
tebb említett, szembehelyezkedésre buzdító ren-
dezvénysorozatokon látottak mellett Uta Gebert
[Numen Company] legújabb, egészen kísérteties
hatású Vigasza [Solace], Steffanie Oberhoff nagy
népszerűségnek örvendő Anti-Kasper és a Gróf -
nő [Die Gräfin] figurái, Sergio Zervallos Egy hábo-
rús gépezetje [A War-Machine] és még hosszan
sorolhatnánk „a momentán identitásválságban
szenvedő emberiség” (Antonio Cerezo) számára
adódó kérdésekkel szembenéző, azokat bábuk,
automaták, élő és élettelen mozgató mozga-
tottságában képződő együtt-játszások által értel-
mezni próbáló, gyakran nehezen-emészthető
mondanivalókat hordozó művészi megnyilvá-
nulásokat, amelyek napjaink figurális színházát

egy kivételes lehetőségeket kínáló művészeti
ággá teszik.
A nyíltan társadalmi szerepet vállaló folyóirat fajsúlyos
tartalmú oldalain túlnyomórészt felnőtt-témákról esik
szó, s olykor-olykor „a másik véglet” benyomásunk
támadhat, a figuraszínház célközönsége ugyanis
a double tükrében sem korlátozódik egyik vagy másik
korosztályra. Ha csekélyebb mértékben mutatkozik
is meg, komoly figyelem irányul e művészeti ág talán
máig legszélesebb befogadórétegére. Bekukkantást
enged többek között a müncheni Kuckuck fesztivál
legkisebbeknek szánt óriási kísérletei közé, a Jörg
Baeschke és Hedwig Rost által üzemeltett Világ leg-
kisebb színpadán zajló OtthonJátékon [HeimSpiel]
keresztül megismerhetjük az elsőszínház-élmény
beszédtanulásra gyakorolt hatásait, vagy – Almut
Wedekind tolmácsolásában – Käthy Wüthrich svájci
művészetpedagógus által kifejlesztett, a kesztyűs-
bábokat gyerekek körében eredményekkel alkalmazó
terápiás módszerét. 

„A recenzió az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának támogatásával készült”

The year 2018 was the year of renewal in the history of double, the German Magazine for Puppet,
Figure and Object Theatre (Magazin für Puppen- Figuren- und Objekttheater). This multi-faceted jour-
nal typically explores deeper, theoretical problems, but will now also include articles centered around
one word with color illustrations and longer summaries in English. The change was prompted by
the unconcealed intent which might be captured most accurately in the word “expansive”. 
The 35th issue deals with the relationship between text and puppet and the question of applica-
bility in the use of spoken language in puppet theater. In his essay, “Don’t Talk so Much!”, Markus
Joss sets the stage for the topic. Published at the end of 2017, Post-Traumatic Theater? Trauma,
Therapy and Puppet Theater highlights the therapeutic potential of puppet theater. The first issue
of 2018 features Being German!? A Question for the Age, which addresses the issue of national
and social identity. The second and most recent issue with the subtitle Face Off looks at current
practices of face and mask use from the point of the unrepresented, the “hidden”. 

O N E ’ S  OW N  PAST ,  T H E  OT H E R ’ S  P R E S E N T  A N D  C O M M O N  F U T U R E




