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25. Materinka-fesztivál, Liberec

Kíváncsiság, 2018. R: Karel Van Ransbeeck. Theater De Spiegel, Belgium
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Lenka Dzadíková

ELEFÁNTOK ,  EGEREK ,  HALACSKA ,  KANDÚR ,

SÁRKÁNY,  KUTYÁK  … SZ ÍNHÁZ !

A  M A T E Ř I N K A  2 5 .  É V F O L Y A M A

A még nem iskoláskorú gyerekeknek játszó pro-
fesszionális bábszínházak fesztiválja, a Mateřinka
idei jelképe az elefánt. Alakja különböző változa-
tokban bukkant fel a biennálénak otthont adó Li-
berec központjában. De a fesztiválon színre került
előadások közül szinte mindegyikben találhatnánk
állatokat. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen
az állatvilágot képviselő hősök és hősnők elválaszt-
hatatlanok a gyermeknek szánt művektől. Jelen vol-
tak a hagyományos mesék történeteiben, de be-
széltek például a halálról is.  
A versenyszekcióban tizenhat előadás szerepelt,
melyek a gyermekszínházi alkotások tematikai és
formai sokszínűségéről tanúskodtak. Egyúttal azonban
az is kiderült, hogy nem mindegyik előadás mond-
ható rendkívülinek, amely egy nemzetközi fesztivál
programjába bekerül (100 Opic Színház, Prága:
A kutya és a sárkány [Pes a drak]), s hogy sokra be-
csült színházak is előállhatnak konvencionális, a meg-
győző erőt nélkülöző darabokkal (DRAK Színház,
Hradec Králové]: Az aranyhalról [O zlatej rybke]). 

Csecsemőszínház
Csehországban és Szlovákiában a háromévesnél
kisebb gyermekeknek szánt színházi előadásokat
tipegőszínháznak nevezik. Az elnevezés a fejlődés-
lélektan terminológiáján alapul, mely szerint az egyé-
vestől a háromévesig terjedő korosztályt tipegőknek
nevezik. Az angolul „theatre of very young”-nak
mondott műfaj népszerűsége hosszú ideje Közép-
Európában is növekszik, amit a Mateřinka 25. évfo-
lyamának programja is tükrözött. A versenyben részt
vevő előadások közül ötöt a tíz hónaposnál idősebb
gyermekeknek szenteltek, mi több, a belga Theater
De Spiegel azt közölte, hogy egyik darabját, a Kí-
váncsiságot azok a nézők is megtekinthetik, akik
csak fél évesek múltak. S az említett életkori kategória

esetében épp ez volt a leginkább figyelemre méltó
és legbátrabb előadás. Nem kerek történetet mond
el, hanem a zene és egy szoprán énekesnő éneke
segítségével különböző képzőművészeti objektu-
mokon kalauzolja végig a gyerekeket. A kiindulópont
Rubens története, aki gyűjtötte és ki is állította a ku-
riózumokat. A gyerekek is különböző atipikus ob-
jektumokat kísérnek figyelemmel, s (valószínűleg)
először kerülnek kapcsolatba élőzenével. Olyan elő-
adásról van szó, amely erős esztétikai impulzust
nyújt a legkisebb nézőknek, s melyet a fesztivál
zsűrije is a figyelemre méltóak közé sorolt. A rendező,
Karel Van Ransbeeck a barokk zene mágiájába
vetett hitéért kapott díjat – ez a zene az általa ren-
dezett előadásban a gyermekekkel folytatott kom-
munikáció eszköze. Az antwerpeni színház egy
másik előadással, az Ez itt nem könyvvel is szerepelt.
Bár az utóbbi már nem volt olyan elragadó, a Theater
De Spiegel mindkét előadása nyilvánvalóvá tette,
hogy komolyan veszik a tipegőszínházat és nagy-
ratörő ambícióik vannak.  
A többi alkotó hagyományosabb megközelítést vá-
lasztott. A csehországi Mostban működő Tarka
Színház (Divadlo Rozmanitostí) azokkal az egyszerű
eszközökkel építette fel Kirándulás (Výlet) című elő-
adását, amelyeket a gyermek lát maga körül: ru-
hákból, léggömbökből, háztartási eszközökből. A da-
rab vezérmotívuma a szökés a gyermekágyból és
a gyerekszobából. 
A prágai Studio Damúza előadása, az Egy pillanat!
(Moment!) a nagyobb gyerekek számára is élmény.
A két színész hasznosítható hulladékokat gyűjtő
hajléktalanokat alakít, akik a hulladékanyagból kicsi
robotra emlékeztető bábot készítenek. Az utóbbi
rendkívül rokonszenves figura: az előadó megfele-
lően stilizált hangot talált számára, s csupán kevés
szót használ – a leggyakoribb a címadó felkiáltás:
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Egy pillanat!, 2018.
Megvalósítás: Richard Fiala,
Pavol Smolárik, 
Marek Doubrava, 
František Antonín Skála.
Studio Damúza, Prága

Dzsungel, 2018. 
R: Alicji Morawskiej-Rubczak.

Teatr lalek, Wrocław

SSSS. SSSS. HÚÚÚ. VAU!, 
2019. R: Michaela Homolová;
T: Robert Smolík. 
D: Vít Peřina. 
Naiv Színház, Liberec
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„Egy pillanat!” Az előadás erőssége a hiteles és ter-
mészetes módon játékos színészi megnyilatkozás. 
A legkisebbekhez szóló előadások közül a lengyel-
országi Wrocławból érkezett Teatr lalek produkciója,
a Dzsungel volt az utolsó. A darab figyelembe veszi
a legifjabb nézők érzékelési korlátait. A képzőmű-
vészeti és a hangokból összeálló komponens játssza
benne a meghatározó szerepet. Három színésznő
kalauzolja a gyerekeket az elképzelt dzsungelben
egyszerű koreográfiák és dalok segítségével, a gye-
rekeknek pedig nagy bábokkal mutatják be a tukánt,
a lajhárt és a hangyászt. 

Óvodáskorúaknak
A Mateřinka 2019 előadásainak többségét óvo-
dáskorú gyerekeknek, tehát négy évesnél időseb-
beknek szánták. Némelyik esetben a korhatárt akár
két évre is leszállították, de nem neveznénk őket
csecsemőszínházba valóknak, mert már bizonyos
igényeket támasztanak a nézővel szemben, figye-
lem-összpontosítást kívánnak tőle. Kerek történetet
kínálnak, vagy ellenkezőleg: az elvonatkoztatás

magasabb fokán állva a képzelőerő kiaknázásának
képességét kívánják meg, s talán valamiféle nézői
tapasztalatot is. 
Az igényesebb és kísérleti jellegű előadások kapcsán
elsősorban két produkciót kell említenünk. A kép-
zelőerő mozgósítása, a metafora volt a munkaesz-
közük, mi több, a német Florschütz és Döhnert
alkotópáros az abszurd színház elemeit is felhasz-
nálta. A berlini duó A világ csupa lyuk (Ein Loch ist
meistens rund) című előadásában trükkök sokaságát
alkalmazta, és a „lyuk” első pillantásra nehezen
megragadható témáját sokszínűen dolgozta fel.
A hazai Naiv Színház a Sárga – Kék – Zöld (Žluté
– Modrá – Zelený) című előadással érkezett. A darab
koncepcióját és zenéjét is jegyző rendező, Filip Ho-
mola hagyományokkal szakító előadást hozott létre.
A mű gyakran él a vetítés eszközével, a színészek
mozgása többnyire statikus, és amit tesznek, szer-
tartásosnak tűnik. Mágikus akciókkal kísérik végig
a darabot, melyben a színtelen világ fokozatosan
színessé válik – s ami fontos: velük a részvét, a bi-
zalom és a szeretet is megjelenik.  

A világ csupa lyuk, 2015. R: Florschütz és Döhnert, Berlin
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A fesztivál előadásai különböző kifejezőeszközökkel
éltek. A Minor Színház Nézd, a világ (Koukej, svět)
című előadása a szöveg nélküli színház és a bo-
hóctréfa eszközeit aknázza ki. Ily módon nemcsak
az elemeket, a növényeket és az állatokat mutatták
be a gyerekeknek, hanem a darab végén a partneri
viszony alakulását is az első randevútól a szüleit
alaposan kifárasztó gyermek születéséig. Tian Gom-
bau spanyol bábjátékos darabja, a Screen man
(talán képernyő embernek fordíthatjuk) a bábokon
kívül a színészi megnyilatkozás és az animált képek
vetítésének szimbiózisát használja ki. A Maugli című,
hagyományosan egyetlen színészre épülő bábjátékot
a Hradec Králové-i Színház az Öreg Színésznőhöz
(Divadlo u staré herečky) mutatta be. 
Az óvodáskorú gyerekekhez szóló kínálatból főleg
négy előadás volt érdekes. Mindegyik cseh szín-
házban született. A Bukták és Bábok már több
mint negyedszázada a cseh bábos társadalom
része. Összetéveszthetetlen poétikája a Csizmás
kandúrban is azonnal felismerhető: közvetlen szí-
nészi előadásmód, a szokásostól eltérő viszonyulás

az előképként szolgáló ismert meséhez, jelentős
távolságtartás és humor. A darabot marionettekkel
játsszák, és természetesen a bábszínészek is ré-
szesei a cselekmény alakításának: a  szóban forgó
előadásban is jelen van a gyerekekkel folytatott
spontán, affektálástól mentes kommunikáció. 
A b Színház (Divadlo b) előadása is hasonlóan
előnyös vonásokat mutat. Alapítói korábban a Buk-
ták és Bábok tagjai voltak. A Fajankó már témájával
is figyelmet kelt. A történet a jóllakni képtelen,
a hagyományos cseh mesékben Otesánek (Fajankó)
néven ismert gyermek motívumán alapul. Jelen
esetben azonban a gyermekre vágyó pár beszerez
egy robotizált háztartási segédet. Amikor a barká-
csolós papa a gépet szerelve javít rajta, nem sejti,
hogy az utóbbi végül a bútorral együtt felfalja őket.
Megmenekülésüket a legidősebb nemzedék kép-
viselőjének, a nagymamának köszönhetik, aki a gé-
pet habozás nélkül leönti vízzel. A történetet fából
készült marionettekkel adják elő, a játékmód köz-
vetlen, mesterkéletlen és természetes módon tréfás,
két színész van jelen. A cselekmény érthető, se

Sárga – Kék – Zöld, 2018. R: Filip Homola, T: Kamil Bělohlávek. Naiv Színház, Liberec
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Fajankó, 2017. R: Divadlo b, T: Tomáš Procházka, Bábok: Robert Smolík. Divadlo b, Prága

a gondolatnak, se a humornak nincs híján, s a gye-
rekek és a szülők számára is szórakoztató. A Fajankó
tervezője Robert Smolík. Ugyancsak ő tervezte
a Naiv Színház SSSS. SSSS. HÚÚÚ. VAU! című elő-
adást is.. A hangutánzó szavak rögtön elárulják,
mi és ki játssza a darab főszerepét: az első kettő
a vonat zakatolását és a vonatfüttyöt utánozza –
a vonaton pedig kutyák utaznak. A darabot szín-
padra állító csapat, élén a rendezővel, Michaela
Homolovával, egyedülálló, a néző szempontjából
rendkívül vonzó előadást hozott létre, amely bár-
milyen életkorú nézőt elszórakoztat. A szeretet
gyengéd és érthető történetét köti össze a szeretet
fellelését célzó utazás során felmerült akadályok
leküzdésével és attraktív vizuális összetevőivel.
A színpadon egy működő kisvonat közlekedik;
a színészek folyamatosan síneket fektetnek le,
és különböző kiegészítő elemek: fák, házak, turis-
tajelzések elhelyezésével teremtik meg a cselek-
mény egyes helyszíneit. S ők az előadás zenészei:
élőzenét szólaltatnak meg ütőhangszereken. Négy
színész játssza a történetet, akik egyedülálló módon

forrasztják egybe magukban a kisvonatoktól le-
nyűgözött kisfiúkat a fekete dzsekis, érett rockerekkel.
Az előadás valóban gyermeki, de cseppet sem
gyermeteg. A zsűri négy díjjal jutalmazta. Nagyon
valószínű, hogy más fesztiválok figyelmét is felkelti.    
Rendkívüli előadást mutatott be a fesztiválon a klad-
nói Lampion Színház. Az igényes téma ötletes
formában jelenik meg. A darab Iva Procházková
Az egereknek az égben a helyük (Myši patří do
nebe) című könyvének színpadi változata. A színház
dramaturgiája a halál témáját kínálta fel a gyere-
keknek, melyet egyre gyakrabban dolgoznak fel
a gyermekirodalomban, ahonnan a színpadokra is
eljut. A történet egy egérről szól, amelyik meghal,
amikor a vadász, azaz egy róka veszi üldözőbe.
Nemsokára azonban a róka is meghal, s ők ketten
az égben találkoznak. Ott viszont senki sem éhes,
és a vadász meg a zsákmánya összebarátkozhat. 
A rendező, Jakub Maksymov olyan helyként mutatta
be a mennyországot, ahol mindenkiből zenész
lesz. Olga Ziebińska tervezésében az egyes alakok
a mennybemenetelük után hangszerekké változnak.
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Részlet 
a kétévenként 
megrendezett 
bábkiállításból

Bábkiállítás: 
KaĦpárek és 

a többi komédiás, 
ŘiĦe loutek/Bábok 

birodalma



Az egereknek az égben 
a helyük, 2019. 

R: Jakub Maksymov, 
T: Olga Ziebińska. 

Lampion Színház, Kladnó
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A bábuba az egerek golyócskákat szórnak, akik így
csörgővé lesznek. A béka figuráján egy kis botot
bújtatnak át, mellyel az ütőhangszereket szólaltatják
meg, és így tovább. A színpadot is dobok és ütő-
hangszerek alkotják: nagyszerűen kigondolt alapelv.
Az előadást markáns zeneiség, mágikus légkör és
misztikum jellemzi – s elfogadható formában beszél
a gyerekeknek a halálról.  

A fesztiválon bemutatott előadások többsége azt
bizonyítja, hogy a gyermekekhez szóló bábszín-
házból nem hiányzik se a tartalom, se a forma,
sem pedig az ambíció. És ez a három dolog nagyon
jól megfér egymással. 

(Liberec, 2019. június 18. – 22.)
Fordította: G. Kovács László

The Naïve Theater of Liberec (Czech Republic) will be celebrating two anniversaries this year. The
Mateřinka held its 25th festival of professional puppet theaters for pre-school children. The Naïve
Theater was founded in Liberec 70 years ago, in 1949, as one of the first professional puppet
theaters in the former Czechoslovakia. Its activities focus primarily on young audiences – from
toddlers up to elementary school students. The repertoire also includes productions for teenagers
and adults. This year’s festival’s mascot was an elephant. The figure appeared in various forms
in downtown Liberec, the home of the Biennale. Animals could be seen in one form or another
in almost every performance featured at this year’s festival. This does not come as a great surprise
since heroes and heroines of the animal kingdom go hand in hand with works for children. Ani-
mals made an appearance in traditional tales, but they also broached the subject of death, for
example. The competition featured sixteen performances, demonstrating the thematic and formal
diversity of children’s theater productions. The Naïve Theater will also celebrate its 70th anniversary
with an exhibition in the gallery of the U Rytíře Gallery of the City Hall. The exhibition is called
Two Anniversaries and documents the history of the theater and the 25 yeras of the Mateřinka
Festival with a display of photographs.
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