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Kuthy Ágnesnek a kecskeméti Ciróka jelenti a biz-
tonságos hátteret, de hosszú, kanyargós út vezetett
idáig. Pályáját áttekintve úgy tűnik, hogy a kitérőknek,
a zsákutcáknak is volt értelme és haszna, de arról
is beszélgettünk, még milyen új kihívásokra vágyik.
– J. T.: Minden interjúd azzal kezdődik, hogy édes-
apád, Tapasztó János révén genetikailag örökölted
a bábos tehetséget. Hároméves korodban elveszítetted
őt, a gyerekkorod bábok között telt. Mikortól tudtad,
hogy mi a báb, mire való, mit lehet vele csinálni?
– K. Á.: Akkor most anyuval kezdem, Tatay
Évával, aki vers- és prózamondó előadóművész
volt, és egyedül nevelt minket a bátyámmal apu
halála után. Ovis koromtól sokszor magával vitt
az általa tartott rendhagyó irodalomórákra, amelyek
elég korán belém ivódtak. A karácsonyi produk-
ciókban megjelent nála a báb is. Volt egy régi,
közös darabjuk apuval. Ahogyan ültem és néztem,

megtanultam az egyik szerepet, így lettem nyolc-
évesen Füles nyuszi hétvégenként. Anyu akkortájt
kezdett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán
beszédmesterséget tanítani, ahova szintén be-
jártam, láttam, hogyan dolgozik a színészhallga-
tókkal, és azt is, hogy a nyers, leírt szöveg
hogyan válik kimondott emberi gondolattá.
A másik irány valóban apu, akire színészként
nagy hatást gyakorolt Obrazcov, és a haverjait
a tőle ellesett számokkal szórakoztatta. Ezek
aztán kinőtték magukat, és elkezdett bábszín-
játszást tanítani, több bábdarabot írt. Sőt eljutott
a politikai bábjátékig, volt előadása az ötéves
tervről is. A Hitler- meg a Churchill-bábja a mai
napig megvan, köztük nőttem fel.
– Akkor te Hitlerrel meg Churchill-lel báboztál gye-
rekkorodban?
– Persze, Churchillnek kilógott a szivar a szájából,
míg meg nem ették a molyok, a kezét előre lendítő
Hitlernek meg nagy fekete gombszemei voltak.
Vagy ott volt Iván, a kis szovjet katona, aki petren-
césrúddal kergeti ki az ellenséget az országból.
– Édesanyád lökdösött a bábozás felé?
– Nem kellett lökdösni, ez nekem természetes
volt. A bábok világa eleve hatott, és amikor anyu
gyermekotthonokban lépett fel, jött az újabb im-
pulzus. Tízéves lehettem, amikor a gyerekek rám
csimpaszkodtak, hogy vigyem őket haza, hogy
legyek az anyukájuk… Mai napig nem felejtettem
el azt a helyzetet. Annyira tenni akartam értük!
Sikerült is keresztanyámat rábeszélni, hogy fogadjon
örökbe onnan egy kisgyereket. Ezek után gyerekekkel
akartam foglalkozni, ezért választottam az óvónő-
képzőt. Akkor ez volt az egyetlen hely, ahol bábot
is tanítottak. Igaz, ez abban merült ki, hogy a papíron
hova kell rajzolni a báb szemét, ha azt akarjuk,
hogy szomorúan vagy vidáman nézzen.
– Mikor kezdtél rendezni?
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– Az óvónőképzőben. Nemrég találtam meg a részt-
vevők listáját egy diákszínjátszó fesztiválról
a Pinceszínházban, ahol az általam rendezett Tartuffe
szerepelt, és utánunk a diákként rendező Schilling
Árpád következett. Már ott is kísérleteztem, hogy
mi van akkor, ha Tartuffe nem valós, létező személy,
hanem egy eszme, egy kórság. Az árnyjátékkal is
próbálkoztam, persze kezdetleges minőségben. 14
éves koromtól minden évben egy választott témával
foglalkoztam. Aztán jött a Művész Óvoda, ahová
már gyerekként is jártam, és ott lettem óvónéni.
Az összes színházi és művészeti szakszervezeti
tag gyereke oda járt, például Székely Andrea lányai
is. Ő tudta, hogy bábozom, és mondta, hogy
a Kolibribe van felvételi, így odamentem a stúdióba.
Aztán kiderült, hogy a Budapest Bábszínház hosszú
kihagyás után újra indít stúdiót, ott kötöttem ki.
– És volt egy tévés kiruccanásod is, amikor
az Uborka politikai bábshow-ban báboztál. Emlék-
szem rá gyerekkoromból: annyira bizarr volt, hogy
mindig néztem.
– Volt annak némi pikantériája, hogy bedugtad
a kezedet egy Deutsch Tamásba, Antall Józsefbe
vagy Torgyánba… Aztán jött a Süni és barátai
bábfilmsorozat, szintén felkérésre. Für Anikó, Garas
Dezső, Rudolf Péter, Hernádi Judit voltak a bábok
hangjai. Itt ismertem meg a tévéfilmkészítést, azt,
hogyan forgatunk bábfilmet. Később jól jött ez a tu-
dás, amikor filmekhez hívtak animátornak.
– Nagyon más filmen bábozni, mint színpadon?
– Kamera előtt teljesen más a viszonyom a bábbal,
mint amikor nagytotálban nézek valamit. Filmen
igazán közeli, pulzáló lényt lehet csinálni a bábból
rövid másodpercekre, amíg a képet rögzítik, míg
a színházban íveket viszel végig. Amikor Andrej
Koncsalovszkij nálunk forgatta a Diótörőt, olyan
technikákat próbálhattam ki, amelyek Magyaror-
szágon még ma sem léteznek. Most is vonz
az ezzel való kísérletezés.
– Térjünk vissza a tanulmányaidhoz. Aki bábot
akart tanulni, annak a stúdiók jelentették az egyetlen
lehetőséget?
– Amíg a főiskolán nem indult meg a bábos
képzés, a Budapest Bábszínház adta ki a bábszínész
képesítést nyújtó bizonyítványt. De ahogy mondtam,

tizenhárom év kimaradt náluk. Tudtam, hogy egy
egész generáció hiányzott, hogy fiatalokra lesz
szükség, így esélyem van arra, hogy ott kapjak
szerződést. Gosztonyi Jánost és Lengyel Pált, akik
ott tanítottak, a mai napig mestereimnek tartom.
És tanítottak minket a szakma nagy öregjei, Erdős
István, Pataky Imre, Gyurkó Henrik, Szakály Márta,
Blasek Gyöngyi vagy Kovács Marianna. A képzést
gondozó Meczner János a bábos szakemberek
mellett a többi tanárunkat a főiskoláról hívta.
– Kikkel jártál egy csoportba?
– Kolozsi Angélával, Tatai Zsoltival, Kovács Judittal,
Bánky Eszterrel, Csortán Zsókával, Kemény Istvánnal.
– Bábszínész akartál lenni?
– Én nem az voltam, aki mindenáron színész
akart lenni, de végül csak a bábszínészet sikerült.
És tudod, ott a Hitler-báb! Vallom és tudom, hogy
egy gyerekről minden kiderül hatéves koráig. Én
a színházzal kevésbé találkoztam gyerekként, de
a bábokkal napi kapcsolatom volt. Apu készítette
őket… Hogy mondjam? Nekem ők voltak az apu.
Lehet, hogy a hiányzó apa miatt lettem bábos?
Azért, hogy tovább menjek az ő útján? Igen, báb-
színész akartam lenni. Ami most nem vagyok.
– Miért változott meg az elhatározásod?
– Stúdiósként jöttem rá, hogy nagyon izgatnak
az összefüggések. Nem csak egy adott szereplő
pszichológiája, hanem az, hogyan lehet szerke-
zetekben gondolkodni, hogyan működik egy elő-
adás vizuális dramaturgiája. Ezt észrevette Gosztonyi
János, aki mindannyiunknak úgy adott ki felada-
tokat, hogy egyre inkább rendezni kellett. Folya-
matosan motivált minket, emelte a tétet. Lengyel
Pál órái is erősen hatottak: néztem a többieket,
és éreztem, hogy szívesen instruálnám őket. Szí-
nészileg nem tudtam kiteljesedni, mert kívülről
néztem a munkámat, és ez elkedvetlenített.
Amikor a képzés végén Meczner János leszer-
ződtetett minket, látta ezt a dilemmát. Így lettem
rendezőasszisztens és bábszínész. Több rendező
mellett dolgoztam, de itt sem tudtam továbblépni,
mert azt éreztem, hogy én szeretnék helyettük
instruálni. A folyamatosan érkező ötleteim miatt
zavartam a próbákat. És akkor jött a kérdés,
hogy miért nem megyek külföldre, ahol lehet
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rendezést tanulni. Németül gagyogtam valamit,
meg 1996-ban láttam egy fantasztikus előadást
Frank Soehnlétől, és azt gondoltam, hogy nyilván
ilyen a német bábszínház. Stuttgart és Berlin volt
a két lehetőség.
– Aztán 2001-ben a berlini Ernst Busch Színművé-
szeti Főiskolán kötöttél ki. Miért ott?
– Egyszerű az ok: Stuttgartban nem vették fel
a telefont. A berlini bekerülésem is filmbe illő
sztori. Amikor kimentem a felvételire, nagyon
gyenge volt a némettudásom. Egy ismerős leírta
egy papírra németül, hogy mit gondolok a báb-
színházról. Berlinben a tízfős bizottság megnézte
a kiküldött videóimat, és behívott felvételire. De
aztán egy ponton elfogyott a közös nyelv, és
nagy megrökönyödésükre behívtam egy fiút,
hogy tolmácsoljon. Kiderült, hogy nincs náluk
bábrendező képzés: rendezőket tanítanak a másik
szakon, de aki náluk bábszínészként végez,
az bábrendezni is tud majd. Elküldtek, hogy
tanuljak meg németül és jöjjek vissza egy év
múlva, hátha lesz megoldás. Én viszont ragasz-
kodtam az azonnali kezdéshez. Végül felvettek:
indítottak egy félig illegális osztályt, amelynek
egyedüli tagja voltam.
– Akkor a berlini osztálytársaidról szóló kérdésemet
ugorhatjuk is.
– Hartmut Lorenz professzor azt mondta, hogy ha
fél év alatt megtanulok valamennyire németül,
akkor csak nekem elindít egy speciális képzést.
Ennek később lett hátulütője: nem tudtam honosítani
a diplomát, mert hiányoztak az itthon érvényes ik-
tatószámok. Mindig ahhoz az osztályhoz küldtek
be, amit fontosnak gondoltak, így például két évig
tanultam a színházrendezőkkel. Végül itthon sze-
reztem egy könyvtárpedagógia meg egy színház-
tudomány szakos diplomát is.
– Ugorjunk vissza a felvételidhez: mi volt a Berlinbe
kiküldött videókon?
– Semmit nem láttam akkor rendszerben, ami
sokat segített abban, hogy bátran nyúljak mindenhez.
Nem akartam logikus rendszereket, inkább érzések
adták az inspirációt. Érdekelt, hogyan tudnak
beszélni a terek. És szerettem anyagokkal, például
nejlonnal dolgozni.

– Az akkori fogalmak szerint ez bábszínház volt?
– Igen, de olyan, amit egy egyetemistától várnak.
A szó klasszikus értelmében, a színházi közegben
nem volt az.
– Berlin után hazajöttél.
– Két vizsgaelőadást kellett csinálnom, egyet kint
a BAT-n, ami az Ódry Színpad ottani megfelelője,
és egyet a Budapest Bábszínházban. Aztán jött
a pofon: rájöttem, hogy amit Berlinben tanultam,
itt senki sem érti. Az első itthoni munkám, A gyáva
kistigris szerethető gyerekdarab lett, semmi több.
A német tanáraim le voltak döbbenve, hogy
ez az előadás semmit nem mutatott abból, amit
náluk tanultam. Nagyon nehéz kezdés volt.
– Mondasz konkrét példát a nem értésre?
– Berlinben láttam Michael Thalheimer rendezéseit.
Ott ültem Robert Wilson Leonce és Léna-előadásának
a próbáin. Frank Soehnle, Michael Vogel, Ilka
Schönbein lettek a bábos példaképeim. Olyan
típusú színházi látásmóddal szembesültem a né-
meteknél, amiről itthon csak egy nagyon szűk
körnek voltak fogalmai. Olyan nyelvet beszéltem,
amit egyedül én értettem. A hazai bemutatkozásom
kudarc volt, és közben hatalmas vágy volt bennem,
hogy megmutassam, amit kint tanultam.
– Mit csinál ilyenkor az ember?
– Természetesen a barátaihoz fordul. Kolozsi
Angélát, Tatai Zsoltot és Törőcsik Esztert kerestem
meg. Elmondtam, hogy valamit készítek most
veletek, amit valószínűleg ti sem fogtok érteni, de
ha nem tudom végigcsinálni, akkor nem tudok
létezni bábrendezőként. Ez lett az Androgün.
– Ami áttörést hozott a pályádon.
– Igen, és utólag tudtam meg, hogy a próbák alatt
ők arról beszélgettek, hogy ezzel nem léphetünk
fel a kecskeméti fesztiválon, mert lejáratom magamat.
Kecskeméten a záró bulinap után reggel kilencre
kaptam időpontot, alig páran lézengtek, de a kö-
vetkező előadáson már a csilláron is lógtak. Azt
a szeretetet és bizalmat, amit akkor a hazai bábos
szakmától kaptam, máig őrzöm. Az Androgünnel
megnyertük a Fringe Fesztivált, Európában sokfelé
felléptünk vele. A Fringe díjából készült el a következő
előadás, a Man. Beindult a szekér, de a már
említett nyelvi problémám nem oldódott meg:
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Jules Verne – Gimesi Dóra: 80 nap alatt a Föld körül, 2019. R: Kuthy Ágnes, Z: Pirisi László, Látványtervező: Rofusz Kinga. Budapest Bábszínház

Holle anyó, 2017. Színpadi adaptáció: Szabó T. Anna, Kuthy Ágnes, Gimesi Dóra, Z: Bella Máté, T: Hoffer Károly. Budapest Bábszínház



M Ű H E LY8 6
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Grimm – Kolozsi Angéla:
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Vojtina Bábszínház
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Axel Hacke – Gimesi Dóra: A kis December király, 2009. R: Kuthy Ágnes, Sz: Hajdú Péter, T: Mátravölgyi Ákos, 
Z: Márkos Albert, G. Szabó Hunor. Vojtina Bábszínház
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Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér, 2012. R: Kuthy Ágnes, T: Mátravölgyi Ákos, Z: Sáry László, Koreográfus: Fosztó András. Sz: Teszárek Csaba, Hoffer
Károly, Tatai Zsolt. Budapest Bábszínház
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a színészek nem értették, mit akarok. És ez nem is
csoda ott, ahol Sztanyiszlavszkijon nő fel mindenki
– Berlinben nem emlegették őt sűrűn. Azt láttam
a játszókon, hogy nagyon próbáltak megfelelni
a szavaimnak, de csak utasításokat hajtottak végre,
mert „fent” nem ment át a dolog.
– Ez rendesen frusztráló lehet.
– Ott állsz kezdőként, nem ismered a szakma gya-
korlati részét, és nem találod a legfontosabb
kulcsokat. Azt, hogyan lehetne közeledni a színészhez,
milyen hívószóra nyílik meg. Aztán ahogy elkezdtem
dolgozni, a két rendszer kezdett összeérni, össze-
simulni. Nem hiszem, hogy megalkudtam volna,
csak megismertem a hazai viszonyokat, a pedagó-
gusokat és a gyerekeket is. Mai napig a legfontosabb,
hogy érezzem és tudjam, hogy a gyerekek mit
gondolnak. Felnőttként vannak erről elképzeléseink,
de úgy tapasztaltam, hogy sokszor egészen más
van a fejükben. Amit te kritikusként sosem fogsz
nálam elismerni, az jelentheti nekik a legnagyobb
élményt, viszont amit te szakmailag kiemelsz,
az náluk nem megy át. A problémafeltáró darabjaimat
mindig nagy szakmai elismerés övezte, de mi
Kecskeméten rengeteg bérletest veszítettünk ezekkel
az előadásokkal.
– Beszéljünk a pályád szakaszairól. Amikor felhívtalak
az interjú ötletével, rögtön azt mondtad, hogy nagyon
világosan elkülöníthetők az egyes korszakaid.
– Az első időszak a kísérletezésé. Az Androgün
berobbanása után az igazgatók bíztak bennem
annyira, hogy attól, ha valami lilát csinálok, amit
esetleg nem értenek, az még lehet jó. A Rigócsőr
királyfi, A kis December király, a Csöpp lettem,
A farkas és a hét kecskegida, a Kél egy árnyék
furcsa világba vitt, de a közönség sem utasította el
őket. Aztán jöttek a problémafeltáró előadások.
Részben a saját gyerekkori traumáimból építkezve
készítettem előadást a demenciáról, a válásról,
a halálról. Sok gyereket érint, hogy látja az otthoni
problémákat, de nem lehet erről egy beszélgetést
elindítani, így elfojtja, tabusítja a történteket. Gimesi
Dóra és Mátravölgyi Ákos remek partnerem volt
abban, hogy ezekkel a témákkal színpadon is
megbirkózzam, így született a Gabi és a repülő
nagypapa, A csomótündér, a Hétfejű Tündér és

Az új nagyi. Ez utóbbi egyik előadása után egy
kisfiút pszichológushoz kellett vinni, mert amit
látott, olyan kapukat nyitott fel benne, amiknek
a létezéséről mi természetesen nem tudhattunk.
Ennek ellenére ez komoly trauma volt a számomra,
megijedtem, lezártam ezt a korszakot. És akkor jött
a vágy, hogy a gyerekek nevessenek az előadása-
imon, és kipróbálhassam magam színes széles-
vásznú produkciókban. Tudom, hogy ezt sokan le-
sajnálják, de engem az kezdett érdekelni, hogy mi
a nevetés kulcsa, hogyan lehet megnevettetni
a nézőt? Mi az, amin egyként nevet a gyerek,
az értelmiségi és a munkásember? A gyászos, tra-
gikus, lírai hangulatot meg lehet teremteni a szín-
padon, de a humor kemény dió. Jöttek a nagy lép-
tékkel dolgozó előadásaim, a Hamupipőke, a Csip-
kerózsika vagy A só, amelyekben a tér ritmikájával
is kísérleteztem. Ennek a korszaknak a bábos
megfelelője a Holle anyó és a 80 nap alatt a föld
körül. Nemrég megint váltottam, az érdekel, amitől
a bábszínház mára eltávolodott. A szöveg szinte
mindig ott van támaszként, de most az foglalkoztat,
hogy mi történik, ha belső állapotokat nagyítok fel
és vetítek ki. Így készült a Hogyan fogjunk csillagot?
és A  titoktündér, amiben azzal játszunk, hogy
a papír mire képes, milyen érzelmi állapotokat
képes megmutatni. Amúgy ez is a berlini tanulmá-
nyaimmal függ össze: ott egyszer Macbeth tőrmo-
nológját kellett megrendeznem bábbal, egyre ke-
vesebb szöveggel, és végül szavak nélkül kellett
a bábnak „elmondania” a történetet. Ez a bábszínház
lényege! A fő gond az, hogy néhány hét alatt kép-
telenség egy ilyen előadást felrakni a színpadra.
Hiányzik az a szakasz, amikor csak úgy léteztetjük
a tárgyakat, figurákat, azért, hogy beindulhassanak
az asszociációk. A színészek kondíciója arra épít,
hogyan érjük el a szöveg adta megoldásokat
a bábbal. Most például egy olyan német mese-
könyvbe szerettem bele, amibe ha akarnék, se
tudnék szöveget beletenni, mert olyan világról
szól, amiben nincsenek szavak.
– Nagyon úgy hangzik ez nekem, mintha tudatosan
állítanál akadályokat magad elé.
– Igen: ha tudom, hogy nem vagyok jó nevettető
rendező, akkor azt szeretném megtanulni, hogyan
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Ulf Stark: Gabi és a repülő nagypapa, 2011. R: Kuthy Ágnes T: Mátravölgyi Ákos, Z: Darvas Benedek. Ciróka Bábszínház

E. Steinkeller: Az új nagyi, 2015. R: Kuthy Ágnes Sz: Ujvári Janka, T: Bartal Kiss Rita, Z: Rab Viki. Vaskakas Bábszínház

nevettessek meg háromszáz gyereket. Kellenek ezek
a korlátok, hogy megnézzem, képes vagyok-e rá.
– 2013 óta a kecskeméti Ciróka főrendezője és
művészeti vezetője vagy. Az is próbatétel volt?
Vagy van egy profi szervező éned?
– A bábszínház mellett a másik lábam egy ren-
dezvényszervező cégnél betöltött kreatív munkakör
volt. Több ezer fős rendezvényeket koordináltam,
illetve találtam ki a koncepciójukat. Kifejezetten él-

veztem az ezzel járó kihívásokat, amikor a Szigeten
vagy a Műcsarnokban készítettem céges projekteket.
Ahogy egy előadást tudok egyben látni, úgy a Ci-
rókában eltöltött hét évem alatt megtanultam most
már egy egész évadot is megtervezni és levezényelni.
Amikor a rendezői pályám beindult, azt éreztem,
hogy úgy csinálnék még valamit. Kiszely Áginál
a harmadik előadásom is elkészült, amikor meg-
kérdezte, lennék-e nála főrendező. A biztonságérzet
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mellett, amit Kecskemét ad, érdekelt, hogy tudok-e
olyat adni a társulatnak, ami inspirálja őket. Ezt
még ma is tanulom, hiszen ahány ember, annyi
vágy és elképzelés.
– Mekkora a mozgástere egy vidéki bábszínház
főrendezőjének?
– Ha a pedagógusokra vonatkozik a kérdésed, ott
például azt figyelem, hogyan tudok úgy válaszolni
a kérdéseikre, hogy elégedetten távozzanak. A fenn-
tartónál azt tanulom, hogyan tudunk úgy kompro-
misszumokat kialakítani, hogy egyik érdek se
sérüljön és fejlődni tudjunk.
– Hiszel a néző nevelésében?
– Ami a nézői reakciókat illeti, a rendezők kivá-
lasztásával szinte minden eldől. Mi Ágival a ter-
velfogadás előtt sokat beszélgetünk a rendezőkkel,
de a próbafolyamat végén, a megnézést követően
is hosszú, akár több órás megbeszéléseink vannak
velük. Közös ügy, hogy jó legyen az előadás, de
a saját közegünket mi ismerjük igazán jól. És
tetszik vagy sem, de végül is az előadás egy
termék, amit nekünk el kell tudni adni. Egy rendezőt
akkor tudok újra meghívni, ha elhiszi, hogy érte
dolgozom, és azt is elfogadja, hogy mi partnerek
vagyunk, ahol nekem a nézői oldalt is képviselnem
kell. Mi annak idején a Gabi és a repülő nagypapával

elveszítettünk katolikus iskolás gyerekeket, de
a 2019-es felújítás jól működött, nem volt semmilyen
probléma. Nem lehet folyamatosan innovatív elő-
adásokkal előrukkolni, pici lépésekkel lehet csak
előre lépni. Óriási szükség van az óvodás korú
gyerekeknek szánt előadások rendezéséhez meg-
felelő szakemberre.
– Az a benyomásom, hogy elégedett vagy azzal,
ahol most tartasz.
– Mindig is reméltem, hogy eljutok idáig. Ettől füg-
getlenül nem szűntek meg bennem az aggályok
a saját munkámmal szemben, illetve a hogyan to-
vábbra vonatkozó kérdőjelek. És már nem csak
magamért, hanem a Cirókáért is felelősséget kell
vállalnom.
– Mi hiányzik még?
– Nagyon vonzanak a társterületek megkeresései,
amikor nem rendezőként, hanem kreatív alkotó-
társként vagyok jelen. Például amikor Fischer Iván
hív, hogy a Fesztiválzenekar előadásához tervezzek
árnyjátékot, vagy Presser Gábor arénás nagykon-
certjén dolgozhatok. Érdekelnek az olyan különleges
effektekkel dolgozó filmek, amelyek a bábot hasz-
nálják. És mivel már évek óta tanítom, meg kellene
már írnom az árnyjátékos módszertant is. Ezeket
látom most feladatnak magam előtt.

This interview with Ágnes Kuthy reviews her career as Director of the Ciróka Puppet Theater in
Kecskemét, a place which has provided a safe background for her. Her career path has been
a long and winding road, but it appears that the detours and dead ends have also turned out to
be worthwhile and useful. Kuthy also talks about the kind of new challenges she is looking for.
Summarizing the conversation, she says, “I am very attracted to cooperating with others in related
artistic fields where I’m not there as a director, but as a creative partner. I’m interested in films
that work with special effects using puppets. And since I’ve been teaching for years, I need to be
writing a methodology for shadow puppetry. This is what I see as my tasks for the future.”
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