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Miért kapta a fesztivál a Gefest1 (Héphaisztosz) el-
nevezést, és mi köze van az ókori görög tűzistennek
a bábszínpadhoz? Ahogy az köztudott, a legendás
Héphaisztosz nemcsak a kovácsmesterség istene
volt, védelmezője minden mesterembernek, hanem
ügyes feltaláló is, aki mindenféle mechanikus cso-
dákkal látta el az Olümposz lakóit. Mulatságokra,
asztaltársaságok szórakoztatására létrehozott húsz
önjáró háromkerekű szerkezetet, arany kerekekkel,
Alkina, theakiai király udvarának védelmére pedig
két halhatatlan kutyát, egyiket aranyból, másikat
ezüstből. Apjának, Zeusznak rézből készített egy
kutyát, hogy az megvédje a szépséges Európát.
Kréta szigetének védelmére pedig egy réz óriást
alkotott, amely őrjáratként figyelte Minosz király tu-
lajdonát. Az antik szerzők jó néhány gépezet és
mechanizmus létrehozását tulajdonították Hépha-
isztosznak.
Ami a bábszínházat illeti, annak megítélése mindig
a korral változott. Minden kornak megvan a maga
színpadi bábrendszere, minden kor megalkotja
a maga figuráját: ilyenek a marionettek, a Petruska
figura, időszakonként az árnyfigurák kerülnek előtérbe,
máskor a függőleges, lapos pálcikabábok.
A történelem során a színpadi bábnak – megfelelő
kifejezési formát öltve az irodalomban, a festészetben,
a filozófiában – hol ez, hol az a formája kapott ki-
tüntetett figyelmet a társadalmi tudatban, és
ez néha az adott kor szimbólumává is vált.
Nem meglepő, hogy manapság a Héphaisztosz-
féle önjáró felfedezések utódainak korát, az auto-
maták idejét éljük. Ezek az alakok tűnnek fel a te-
levíziós reklámokban, az utcai plakátokon, ezek
érvényesülnek a  játékokban, válnak hősökké
a mozifilmekben, jelennek meg a színpadokon is.

Az automaták kidolgozásának különös irányzata
az animatronika, ami az emberhez hasonló szó-
rakoztató gépeket dolgoz ki a mozi és a színház
számára. Megjelentek a színpadon az elektronikus
automata bábok, amelyeket távirányítóval moz-
gatnak. Az első ilyet Zaven Paré francia művész
alkotta meg 1996-ban.
A színpadi automata bábok világa egyre szélesedik,
ami teljesen természetes. Ma már ritka az olyan
előadás, amelyben nincsen jelen elektronikai szak-
ember, programozó, computer designer. Ennek
a fesztiválnak is az a célja, hogy megmutassa
a nézőknek, hogyan ötvözi a modern bábszínház
a legújabb technikákat a tradicionális technikákkal,
milyen új találmányok és eredeti konstrukciók
jelentek meg, olyanok, mint például a zseniális
tomszki konstruktor, Vlagyimir Zaharov2 által meg-
álmodott különleges „csukló-bábok”. Senki a bábos
kollégák közül nem tudta megfejteni, mi mozgatja
ezeknek a báboknak a kezét, szemét, az ujjait.
Most már aligha fejtik meg. 2018 február elején
a mester tragikus körülmények között elhunyt, mi-
közben egy tűzvész során mentette az alkotásait.
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1 Az orosz Gefest szó magyar jelentése: Héphaisztosz
2 Vlagyimir Zaharov (1954–2019) bábrendező, bábművész, designer, a tomszki „2+Ku” Élő Bábok Színháza megalapítója

2+Ku Színház, Tomszk
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2019 februárjában döntöttünk arról, hogy az idei
fesztivált az IT technológiáknak szenteljük, és
a Gefest nevet adtuk neki. Amikor ezt a tematikát
választottuk, nem volt kérdés, hogy a fesztivált Vla-
gyimir Zaharov emlékének szenteljük. Meghívtuk
a színházát, a „2+Ku”-t is. Örülök, hogy elfogadták
a meghívást, és elhozzák az általa megálmodott
és létrehozott bábokat, amelyekből a fesztivál ideje
alatt kiállítást rendezünk.

Részlet a Borisz Goldovszkij-interjúból
– Milyen érdekes vendégeket hívtak meg a feszti-
válra?
A fesztivál az új technológiák jegyében zajlik,
ezért nemcsak színházakat hívtunk meg, hanem

olyan vállalatokat is, akik előadásokat hoznak
létre. Például a japán Maywa Denki óriás vállalatot.
Egyik fő profiljuk az excentrikus, kreatív zeneesz-
közök és innovációs játékok előállítása. Magas
színvonalú technika, nonszensz és kifinomultság
– ezeket tartják az előállítás során a legfonto-
sabbnak. Imádnak őrült dolgokat létrehozni. Saját
együttesük van, amit a vállalat elnöke vezet.
Modern IT-technológiákat alkalmaznak és Nonsense
show című előadásuk egy interaktív zenei show,
ahol szellemesen mutatják be a Maywa Denki
együttes különleges hangszereit. Ez egyben egy
élő koncert. Minden zenei gépezetük kiszámít-
hatatlan, a néző szeme láttára életre kelő szerkezet.
A színészek az élő tárgyak csodálatos világába

Taratumb Színház, 
Moszkva

Maywa Denki
együttes, Japán
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invitálnak bennünket, és megmutatják, miből
állnak ezek az úgynevezett „értelmetlen szerke-
zetek”. Az előadás szerzői és szereplői a vállalat
elnöke és annak dolgozói. Vállalati egyenruhában
énekelnek és táncolnak hangszeres zenére,
amelyet komputerek kontrollálnak. Egy színpadon
a mesterek és a megelevenedett tudományos
fantáziájuk. A mesterséges intelligencia párbeszédet
folytat a színészekkel és a nézőkkel.
A másik japán társulat, a Yamazaki Tsuyoshi Karakuri
Company teljesen más. Ők karakuri3 bábokat ké-
szítenek a 200 éves ősi, tradicionális technikák fi-
gyelembevételével. Konstrukcióikban természetesen
nem játszik szerepet az elektronika vagy az IT
technika. Ezek mechanikus bábok. Például ott van
az íjász, akinek a vállán van a tegez, ő maga
húzza ki belőle az íjat és lő.
A spanyol Arawake vállalat Barcelonából, szoftverekkel
és új technológiákkal lát el színházakat, múzeumokat,
könyvtárakat. Készítettek egy előadás-showt, Joseph
Rosny A tűz meghódítása. Regény az őskorból.
című művének motívumaiból. Az előadásban, ami
arról szól, hogyan fedezte fel az ősember a tüzet,
kizárólag elektronikai eszközöket használnak a tör-
ténet elmeséléséhez.
A fesztivál vendége lesz a francia Zaven Paré, aki

egy olyan show-t hoz magával, amit Los Angelesben
nagy sikerrel játszottak Hat robot szerzőt keres.
A japán robotok szerepjátéka címmel. Ez egy dráma,
amit a robotok élnek meg. Vendégünk lesz a neves
brit bábos, Stephen Mottram, aki a bábkészítés új
technológiáját és mechanikáját fedezte fel. Mester-
kurzust tart, de előadást is láthatunk tőle.
– Lesznek-e orosz előadások Vlagyimir Zaharov
tanítványain kívül a „2+Ku” színházból?
Oroszországban senki sem foglalkozott olyan te-
hetségesen elektronikus bábokkal, mint Vologya.
A résztvevők között lesz Anton Kalipanov és Olga
Sajdullina híres Taratumb színháza. Ők szintén al-
kalmaznak komputertechnikát az előadásaikban,
de Zaharov színháza természetesen semmihez
sem hasonlítható.

3 Karakuri báb: tradicionális japán mechanikus báb a 17–19. századból. A karakuri szó jelentése: mechanizmus

Yamazaki Társulat, Japán

Why was this festival named after Gefest (Hephaestus) and what did the ancient Greek god of
fire have to do with the puppet stage? As is well known, the legendary Hephaestus was not
only the god of blacksmithing and the protector of every craftsman, but also a skillful inventor
who provided all sorts of mechnical miracles to the inhabitants of Olympus. Today, in the age
of the automata, we live among the descendants of Hephaestus’ self-propelled discoveries.
This festival also aims to show its audience how modern puppet theater combines the latest
techniques with traditional ones while showing what new inventions and original designs have
emerged. In February 2019, the decision was made to dedicate this year’s festival to IT and
give it the name Gefest.
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