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A kutatásalapú színházi munka megközelítései

A művészek már igen régóta használják a színházat mint médiumot a
körülöttük lévő társadalmi világ vizsgálatára. A drámaírók Arisztophanész Lüszisztrátéjától (1990), Shakespeare Lear királyán (2000) át olyan
kortárs művekig, mint Larson Rentje (2008) és Letts Augusztus Oklahomában-ja (2008) a színház segítségével véleményezik és kérdőjelezik meg
a színház falain kívüli világot. Az utóbbi néhány évtizedben a tudományos közeg is elkezdte a színházat a társadalmi világ megértésére
„módszerként és módszertanként“ használni (Mienczakowski és Moore 2008:451) a legkülönfélébb diszciplínákban az egészségkutatástól
(Colantonio et al. 2008, Kontos és Naglie 2007) kezdve az oktatásig
(Belliveau 2008, Conrad 2012, Vanover és Saldaña 2005).
A kutatásalapú színház alkalmazása eleinte jellemzően a kutatási
eredmények terjesztésére terjedt ki. Művelői, Mienczakowski és Saldaña az összegyűjtött kvalitatív adatok színházi formává való átalakítását etnodrámának nevezik. (Mienczakowski és Moore 2008, Saldaña
2005). Saldaña (2005) tovább finomítja a terminust, elválasztva az
etnodrámát (etnográfiai adatokra épülő kutatási szövegkönyv) az etnoszínháztól (az etnodrámából készült színházi előadás).
Norris (2000, 2009), aki színdarabépítésnek nevezi a munkáját,
amellett érvel, hogy a színház használata lehet több, mint a terjesztés
művészi eszköze, mivel szerinte a „drámában mint kutatásban rejlő lehetőségeket akkor aknázzuk ki maximálisan, ha nem pusztán adatokat
fordítunk át színdarabbá, hanem hagyjuk, hogy a drámai cselekvések
úgy alakítsák az ábrázolást, mint ahogy a kvantitatív kutatás használja a
számszerű adatokat a kutatás összes fázisában” (2000:45). Ugyanakkor
az etnodráma vagy az etnoszínház jelenlegi definíciói nem mondják ki
a színháznak ezt a folyamatos integrálását a kutatási folyamat során. A
kutatásalapú színház, amit Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski úgy
ír le, mint a „különféle csoportokban és közösségekben átélt tapasztalatok jobb megértésének” (2006:198) az eszközét, már megengedi,
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hogy a színházat a kutatási folyamat bármely részében beépíthessék, és
felöleli az etnodrámát, az etnoszínházat és a színdarabépítést.
Norris hangsúlyozza az etnodráma és a színdarabépítés közti különbségeket, de elismeri, hogy „hasonló episztemológiai alappilléreken” (2009:21) nyugszanak, és mindkettő „színházi eszközök (sic)
használatát integrálja a kutatási eredmények bemutatására” (23). Tehát különböző, de egymással rokon megközelítéseket jelentenek a
kutatásalapú színházhoz. A jelenlegi szakirodalom alapján három fő
megközelítés rajzolódik ki: (a) az írócentrikus, lásd Saldaña, (b), a kollektív, mint Norris színdarabépítése, és (c) a vegyes, ami a kettő közti
rést hidalja át.
A British Columbia Egyetemen a közelmúltban három projekt került végrehajtásra, és mindegyiknél a három megközelítésből egyet
alkalmaztak. Ez a tanulmány a három megközelítést írja le, a hagyományos és a kutatásalapú színházból vett példákból egyaránt merítve.
Először röviden vázoljuk a megközelítéseket, majd a hozzájuk kapcsolódó projekteket, a fejlesztési folyamatot és azokat a lényeges tapasztalatokat, amik a megközelítés alkalmazásánál merültek fel. A három
projekten keresztül jobban megérthetjük a háromféle megközelítést és
a bennük rejlő esetleges feszültségeket.

►► 1. A kollektív megközelítés
Ha a színházat egy kutatás elvégzésére vagy a terjesztésére használják,
a drámaíró gyakran kénytelen egy tőle eltérő nézőpontból írni. A kanadai drámaíró, Sharon Pollock egy gyémántmetaforával érzékelteti,
hogy számára mit jelent ez a kihívás:
„Egy helyen állok, egy adott idő, hely és tapasztalás függvénye vagyok, és nálam van egy
zseblámpa. Ha soha nem próbálom meg kitolni a határaimat, akkor csak egyetlen irányba tarthatom a zseblámpámat, és a gyémántnak csak egy bizonyos részét világíthatom
meg... Nem tudom körbesétálni a gyémántot. Ha azonban sok író egyszerre veselkedik
neki ugyanannak a történetnek, akkor az egész gyémánt felragyog”
(idézi Jansen 1991:100).
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A kollektív alkotás színházi fejlesztési folyamata egy olyan módszer,
ami lehetővé teszi, hogy sok író egyszerre „veselkedjen neki ugyanannak
a történetnek“ (Barton 2008, Filewood 1987). Ebben a megközelítésben
egy művészekből: írókból, rendezőkből, színészekből és másokból álló
csapat közösen, a különféle nézőpontjaikat összeadva vizsgál meg egy
témát és hozza létre az előadást. A nézőpontoknak ez a megsokszorozódása lehetővé teszi, hogy ha nem is az egész gyémánt, de egy nagyobb
része ragyogjon fel, mint amit egyetlen író munkája tenne lehetővé. A
kanadai kollektív színdarab, a Farm Show (1976), a Theatre Passe Muraille
produkciójában olyan improvizációs ülésekből „fejlődött ki, amiken a
színészek megpróbálták dramatizálni a felfedezéseiket” (John 1976: n.
o.); „nem volt szövegkönyv, a darab interjúkból, látogatásokból, és improvizációkból nőtt ki” (Thompson 1976). A Farm Show a társulat közös
alkotásaként jött létre, és inkább színházi aktusokon keresztül bontakozott ki, semmint egy magányos író keze nyomán.
Norris (2009) saját elmondása szerint a Passe Muraille Színház kollektív alkotói folyamata is hatást gyakorolt annak kidolgozására, ahogy
a színdarabépítést elkezdte kvalitatív kutatási módszerként használni.
A kollektív megközelítésben (1. ábra), az adatokat egy fejlesztő csapat gyűjti vagy gyűjteti össze, és dolgozza fel színházi eszközökkel.
Nincs egy kitüntetett személy, aki végleges ellenőrzést gyakorolna a
szövegkönyv felett, a színházi kutatócsapat tagjai közösen készítik el
azt. Norris az alkotói folyamatot az adatok folyamatos és kollektív feldolgozásaként írja le.
„A színdarabépítés és a próbafolyamatok során körkörösen haladunk a külső kutatástól, az egyéni elemzésen és a csoportos megbeszélésen át az improvizációig, egészen addig, amíg már annyi ötlet nem gyűlik össze, amikből kirajzolódnak a lehetséges témák
és jelenetek. Az adatgyűjtés, az elemzés és a terjesztés egymást erősítve kapcsolódik össze
a munkánkban”
(2000:46).

A színházi próbák így válnak az adatgenerálás és elemzés módszereivé, hiszen az ismétlés, a karakterépítés és feltárás révén új jelentések
generálódnak és bukkannak felszínre. A témákat, történeteket és jeleneteket, amik a próbák során születnek, közösen szövik bele az előadás
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A dráma mint másodlagos nyelv4
A dráma mint másodlagos nyelv (Drama as an Additional Language) egy
konferenciapanel témájaként született, azzal a céllal, hogy angolul tanuló diákok drámakörös tapasztalatait kontextualizálja, dramatizálja
és elemezze. A fejlesztési folyamat részletes kifejtésre kerül Lea et al.
(2011) kötetében, így itt csak röviden foglaljuk össze.
A dráma mint másodlagos nyelv kidolgozására egyértelműen hatott Norris
(2000, 2009) színdarab-építési módszere, ugyanakkor gyökeresen különbözött is attól, mivel a színházi fejlesztés során nem a kutatói tapasztalatokból
nyert adatokra támaszkodott, hanem a terepen generált megfigyelői jegyzetekből, résztvevői naplókból, fényképekből és videókból építkezett.
Hasonlóan ahhoz a módszerhez, amit Bird et al. alkalmazott az Alice Hoy is
not a Building (2010) előadásnál, az adatok egyéni elemzése után a kutatócsapat
tagjai először külön-külön kidolgoztak két megírt jelenetet. Ezekre a szövegekre épültek az adatok által vezérelt improvizációk és adták meg azt a struktúrát, amin keresztül fejlesztettük az előadást. Ezek az improvizációs ülések
lettek Bird et al. nyomán „az adatok elemzésének és értelmezésének dialogikus megközelítései és az előadás-készítés kritikai megközelítései”(2010:91).
A próbák során folyamatosan oszcilláltunk az adatok és a drámai
megkomponálás között: az adatok szolgáltak inputként az improvizációkhoz, amik újabb felismerésekkel bővítették az adatokat. Ugyanúgy,
mint Turner háromszakaszos performansz-etnográfiájának a harmadik
szakasza: „az etnográfia hat a szövegkönyvre, a szövegkönyv az előadásra és az előadás a meta-etnográfiára” (1982:90). A turneri meta-etnográfiára való átlépés azt sugallja, hogy egy performansz-etnográfia létrehozása és az abban való részvétel lehetővé teszi az előadók számára, hogy
az etnográfiai résztvevők „bőrébe bújva” új „megértéssel felszerelkezve”
térjenek vissza az etnográfiához. Ugyanakkor, ellentétben Turner három
lineáris fázisával, a Dráma mint másodlagos nyelv körkörös folyamata
lehetővé tette, hogy az előadásból származó felismerések újabb meglátásokkal bővítsék az etnográfiát, ami szintén hatott a további előadásokra.
Vizsgálódásaink nem értek véget a szövegkönyv elkészítésével,
sem a végső próbával. Minden egyes előadás egy szöveges improvizá4

Ennek a projektnek az elemzéséhez lásd Wagner et al. (2009)
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Goldstein, a Hong Kong, Canada (2001) fejlesztésénél az írócentrikus
megközelítést alkalmazva gyűjtött etnografikus adatokat, amiket adaptált a szövegkönyvhöz. Azonban a próbák során a színészek olyan párbeszédekre hívták fel a figyelmét, amikben „az etnografikus karakterek
problematikusan lettek ábrázolva” (Goldstein 2002). A színészektől
kapott jelzések alapján változtatott a nyelven, de ettől még ő maradt az
elsődleges művészi alkotó. Tehát az íróközpontú megközelítés megengedi, hogy a színészek, rendezők, látványtervezők és mások elemezzék
és megkérdőjelezzék a szöveg elméleti és művészeti elemeit, de a szövegkönyv fejlesztésének szakaszában a művészi kidolgozás felelőssége
a kutatóé/íróé marad.
Naming the Shadows
2008 tavaszán egy Montessori általános iskola elsőtől harmadik osztályos tanulói próbálták és előadták Richard Carter (2008) Szentivánéji álom
adaptációját. A próbákat és az előadást végigkövették a kutatók, akik a
megfigyelői jegyzeteikből, képekből, videókból, szülői véleményekből, a
tanulók fogalmazásaiból és a tanárral folytatott interjúkból létrehoztak
egy adatarchívumot. Az adatokat összegyűjtötték és átadták egy írónak,
aki az írócentrikus megközelítést alkalmazva5 kidolgozta a Naming the
Shadows kutatásalapú szövegkönyvet (MacKenzie et al. 2011).
Előkészületek az író számára. Az író munkájának előkészítésére egy
négytagú kutatócsapat elolvasta és lekódolta az adatokat – visszatérő
elemeket, rendellenességeket és dramatizálható pillanatokat keresve –,
amik irányt szabhattak az írónak. Ezt az előzetes elemzést elvitték az
íróval való első találkozásra, amelyen a kutatók és az író a kódolt adatszegmensek felhasználásával egy kutatási képet alkotott6. A vizualizáció segített az írónak tájékozódni az adatok között, míg a képalkotás
folyamatában lehetősége nyílt beszélgetni a kutatócsapattal, és így is
közelebb kerülni az adatokhoz.

5

Az író írási folyamatának a leírásához lásd MacKenzie és Belliveau (2011).

6

További információkért lásd Lea (2010).
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Belép az író. A Naming the Shadows írója tudományos kutatói háttérrel
bír, de mégsem folyt bele a kutatási folyamatba. Csak akkor lépett be
a projektbe, amikor már megvoltak az adatok, és elkészült az előzetes elemzés. Ez nem törvényszerű, mert projektről projektre változik,
hogy hol lép be az író. Saldaña három fő példát mutat be:
1. Az elejétől fogva: Saldaña a kezdetektől közvetlenül bevonódott
a kutatási folyamatba a Maybe Someday, if I’m Famous... esetében
(Saldaña 1998b). A szövegkönyv Saldaña egy hétéves longitudinális tanulmányából bontakozott ki. Miután megírta a hagyományos kutatási beszámolót, adaptálta egy etnografikus performanszszöveggé (1998a).
1. Adatok utáni gyűjtés: Saldaña a Street Rat című performansz
(Saldaña, Finley, és Finley 2005) szövegkönyvét Finley és Finley
(1999:313–37) munkájából állította össze. Mivel nem vett részt a
kezdeti adatgyűjtésben, Saldaña nem ismerte behatóan a kutatási kontextust. Ennek áthidalására „egy gyors etnográfiai kutatást
végzett”, hogy megértse a kontextust és a résztvevők világát”
(Saldaña 2005:140).
2. A terjesztés után: Saldaña, miután elolvasta Wolcott Sneaky Kid
című cikksorozatát, megkereste Wolcottot, hogy „hozzájárul-e
ahhoz, hogy adaptálja a cikkeket egy etnográfiai előadás szövegéhez és megrendezze azt (Wolcott 2002:132). Saldaña a Finding My Place: The Broad Triology (2002) szövegkönyvét nem az eredeti kutatási adatokra, hanem Wolcott lehozott cikkeire és a vele
folytatott beszélgetésekre alapozta.
A Maybe Someday, if I’m Famous..., a Street Rat, és a Finding My Place: The
Brad Trilogy egy-egy modellként szolgálnak arra, hogy az írócentrikus
megközelítésben az író miképpen tud bekapcsolódni a fejlesztési folyamatba. A három modell nem zárja ki egymást, hanem ötvözhetőek,
mint a Naming the Shadows esetében. MacKenzie nem kapcsolódott be
a kutatás kezdeti fázisába és kutatási jelentéseket sem kapott, csupán
nyers kutatási adatokat és egy előzetes elemzést. Annak érdekében,
hogy a kutatás kontextusát jobban megismerje, a saldañai gyors etnográfia
módszerét alkalmazva visszament az osztályterembe és a következő év-
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ben megfigyelte a tanárt a Sok Hűhó Semmiért előadás próbái alatt.
Kreatív korlátok. Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski (2006) megjegyzik, hogy az I’m Still Here kidolgozásánál az író, Ivonoffski jelentős „szövegmennyiséget emelt be a demenciáról, ami nem közvetlenül
kapcsolódott a kutatáshoz” (201). A kutatócsapat kénytelen volt kihúzni ezt a részt, mondván, hogy talán „nem elég pontosan határozták
meg a színdarab paramétereit” (201). Okulva a hibából, a Naming the
Shadows esetében a kutatócsapat nemcsak a nyers adatokkal és az előzetes elemzéssel, hanem néhány korlátozással is ellátta az írót:
•
•
•
•

A kutatásalapú színdarab előadáshossza körülbelül 12−15 perc legyen.
A szövegkönyv az adatok szellemiségét vagy esszenciáját jelenítse meg.
A szereplők száma a lehető legkevesebb legyen.
A szövegkönyv a kutatócsapat erősségeiből merítsen.

Az író számára ez úgy csapódott le, hogy korlátok közé szorítják.
(D. MacKenzie, személyes forrás, május 18, 2009). MacKenzie azt
is hozzáteszi, hogy ezek kreatív korlátok voltak. „Akik azt mondják,
hogy lépjél ki a keretekből, valószínűleg sose alkottak kereteket és nem
tanulták meg, hogy milyen csodát lehet varázsolni azokon belül is”
(MacKenzie et al. 2011).
Az íróközpontú megközelítésben a paraméterek/korlátok gondos
felállítása, amit vagy átadnak az írónak, vagy vele együtt hozzák létre,
igen fontos döntéssé válik. Ezek a paraméterek nyújtják azt a struktúrát, ami egyszerre lehet kényelmetlen és kreativitásra késztető, de mindenképp jelentős hatást gyakorol a végleges előadásra, és így arra is,
hogy a közönség mennyire érti meg a kutatást.
A vonalon. A Naming the Shadows kidolgozásának a fejlődése igen jól
megvilágítja az író adatokhoz való viszonyát. Eleinte a kutatócsapat az
adatokat és az előzetes elemzést akarta az írónak bemutatni, aki ezekkel dolgozva készítette volna el az előadásra szánt szövegkönyvet. Ez
egy lineáris modell lett volna, amiben a terepkutató átadja a megértését
a kutatócsapatnak, aki ezt átadja az írónak, aki továbbadja a szereplőknek, hogy végül a közönség kapja meg. Minden egyes szakaszban új
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jelentések és felismerések születnek, amik aztán átadódnak a következő
szakaszba – így egyszerre világítják meg és homályosítják el az eredeti
kutatási kontextust.
A Naming the Shadows darab kidolgozásánál a lineáris modell felbomlott azáltal, hogy az író visszament az osztályterembe, ahol elvégzett
egy gyors etnográfiai kutatást. Továbbá, mivel a kutatócsapat tagjai voltak egy személyben a szereplők is, igen jól ismerték az eredeti adatokat
és folyamatosan vissza tudtak csatolni azokhoz a próbák során.

►► 3. A vegyes megközelítés
A Joint Stock Theatre Group, egy azóta megszűnt brit színházi
társulat, olyan fejlesztési megközelítést alkalmazott, amiben az előadásokat „író nélkül építették fel vagy fejezték be, és az anyagot a színészek improvizálták, ám az eredmény – jó hír az íróknak – általában
kevésbé bizonyult sikeresnek” (Ritchie 1987:18). A csoport sikeresebb
vállalkozásait háromszakaszos folyamatban fejlesztették, ami ötvözte
a kollektív és az írócentrikus megközelítéseket. A Joint Stock módszerében az írók, rendezők, színészek és a társulat többi tagja kollektíven
dolgozták fel a témát, amit aztán dramatizáltak. Az író ezekből merítve
inspirációt, de nem szolgaian követve azt, írta meg a szövegkönyvet.
A harmadik és végső szakaszban a művet elpróbálták az előadáshoz
(18). Az atlanti−kanadai kollektív Moncton-Sable hasonló módszert
követett, amikor az írót nem a próbafolyamatok elején integrálta a szövegkönyvvel, hanem azt kérte tőle, hogy a műhelymunkák eredményeit
dolgozza egybe (Belliveau 2005, Collette 2010).
A vegyes módszer (3. ábra) – amit a Joint Stock és a Moncton-Sable alkalmazott – kombinálja az írócentrikus és a kollektív megközelítéseket. A színházi művészek/kutatók az adatokat nyers vagy elemzett formában, vagy a kettő kombinációjában kapják meg (Mitchell,
Jonas-Simpson és Ivonoffski 2006). A színésztársulattal az adatokra
épülő improvizációs színházi technikák egy egész sorozatát végeztetik
el, igen hasonlóan a kollektív megközelítéshez. A fejlesztési folyamat
során az adatokból és a színészeknek, rendezőknek „az anyaghoz fűződő érzelmi viszonyulásából” (Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski
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kutatás során készített interjúk lekódolt átiratait, amiket négy témába
rendeztek: bizalom, gyakorlati költségek, kapcsolatok és a részvétel indokai. A négy művészeti ágat ötvöző művészi munka egy negyvenperces produkcióvá állt össze a British Columbia Egyetemen, ahol kétszer
került előadásra (Cox et al. 2009).
Megközelítés és fejlesztés. Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski (2006)
a vegyes megközelítést alkalmazó kutatásalapú színházi előadásuk, az
I’m Still Here kidolgozási folyamatának a leírásában három fejlesztési
szakaszt azonosítottak: az első kettő a kollektív, a harmadik pedig az
írócentrikus megközelítésre hasonlít.
1. Elmerülés az adatokban, amelyben a színészek, az író és a kutatók
fejlesztőcsapata megismerkedik az adatokkal, és a témával kapcsolatos hozott tapasztalataikkal.
2. Improvizációs munka, amelyben az író vezeti az improvizációkat a
sarkalatos fogalmakon keresztül.
3. Szövegkönyvírás, amelyben az író egybedolgozza a „jelenetek leiratát, a néma improvizációkat, a kutatási interjúk kiemelt részeit,
az aha-élmények jelöléseit, amiket ő és a többiek hasznosnak találtak”, a színészek naplóival, az eredeti kutatással és a kutatás
elméleti keretével (201).
A szubjektum középpontba állítása projekt ezt a modellt követte, de pénzügyi és időbeli korlátok miatt a fejlesztő csapatnak nem volt lehetősége arra, hogy dramatikusan is feldolgozza az adatokat. Mitchell,
Jonas-Simpson és Ivanoffski modelljének (2006) egyes és kettes szakaszait két, egyenként két és fél órás fejlesztési ülésbe sűrítették össze. A
hat színész/kutató mindkét ülésen megkapta a kinyomtatott lekódolt
adatokat azzal az utasítással, hogy miközben felolvassák, jelöljék meg
a „színházi átdolgozás szempontjából lényeges sorokat és képeket” (G.
W. Lea, nem publikált forrás).
Körülbelül harmincpercnyi beszélgetés és színházi feldolgozás
után a színész/kutatók bemutatták egymásnak a jeleneteket, amik között voltak viccesek és csípősek, szó szerintiek és metaforikusak, idézettek és kitaláltak, fizikálisak és verbálisak, monológok és párbeszédek,
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illetve kórusok. Miközben ők bemutatták egymásnak a jeleneteiket, én
a bemutatásaik formáját, tartalmát jegyeztem fel és minden olyat, ami
még eszembe jutott, például más színdarabokra való utalásokat vagy
esetleges színpadi ötleteket8.
A két fejlesztési szakasz lezárultával fogtam a saját megfigyelési
jegyzeteimet, a színész/kutatók jegyzeteit, a kódolt adatokat, a színházi ízlésemet és hátteremet és nekiálltam, hogy megírjam a szövegkönyvet. Közben rájöttem, hogy el kell döntenem, hogy írnokként
akarok-e dolgozni, aki szolgaian lemásolja a műhelymunkák során létrejött anyagokat, vagy művészként, aki hagyja, hogy inspirálják a fejlesztések, de nem a puszta reprodukálásukra törekszik. Aztán kiderült,
hogy a szövegkönyvírás nem bináris kapcsolatot tételez az írnok- és a
művészidentitás között, hanem olyan folyamat, ahol a kettő egy kontinuumot alkot, és én a kettő közötti térben szabadon csúszkálhatok.
A kontinuum elhelyezése. A korszakalkotó kanadai kollektív alkotást, a
Farm Show-t (Theatre Passe Muraille 1976) a színészek és a rendező, Paul
Thompson kollektív kutatómunkával és színházi fejlesztéssel hozták
létre. Az előadást „nem írták le”, hanem az interjúkból, látogatásokból
és improvizációkból” (Thompson, 1976: n. o.) nőtt ki. A megjelentetett szövegkönyvet „Ted Johns szerelte össze” (Theatre Passe Muraille
1976: n. o.). John összeszerelő munkája a kontinuum írnok végére illeszkedik, mint olyan valaki, aki megpróbálja a kollektív fejlesztőcsapat munkáját a lehető legpontosabban visszaadni a szövegével.
A Joint Stock Theatre Group írója szintén részt vett a műhelymunkában, amin az író, a színészek és a rendező együtt kutatták és dramatizálták a javasolt színdarab témáját. Ehhez képest a szövegkönyvírás
„...ellentétben a közkeletű felfogással, nem az improvizációk leírása vagy a csoport által
megfogalmazott instrukciók követése. Az író munkája független, kreatív cselekedet marad, aminek az eredménye nem feltétlenül tükrözi egy az egyben a műhelymunka által
produkált anyagot”
(Ritchie 1987:18).

A projekt színházi részének én voltam a felelőse, ezért szerepel ebben a részben egyes
szám, első személy.
8
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A Joint Stock írója tehát nincs úgy megkötve, mint egy írnok, hanem inkább úgy dolgozik, mint egy művész, aki ihletet merít a műhelyfázisban kollektíven fejlesztett anyagból, de nem feltétlenül reprodukálja azt.
Miközben a Szubjektum középpontba állításán dolgoztam, azt tapasztaltam, hogy egyfolytában mozogtam az írnok-művész kontinuumon, és
hol úgy írtam, mint az egyik, hol úgy, mint a másik, gyakran pedig
valahol a kettő között.
Az író mint írnok. A Szubjektum középpontba állításának a második jelenete
egy kórussal nyit, ami interjúrészleteket mond fel a színész/kutatóktól
kapott kódolt adatok alapján. Miközben ezen dolgoztam, igyekeztem
a lehető legpontosabban reprodukálni az egyik fejlesztési ülés tartalmát. Az ülésen az egyik csoport az előadott jelenetükben sorba állt, és
kórusban felolvastak egy részletet az adatok alapján. A szövegkönyvet
a kódolt adatokból, a jegyzeteimből és a színész/kutatók próbai munkáik alatt készített széljegyzetelt szövegeiből dolgoztam össze. Mivel
itt a műhelymunka tartalmát próbáltam reprodukálni, a kontinuum
írnok végén helyezkedtem el.
Az író mint művész. A Project MK Woyzeck (Scholle 2009) egyetemi előadásából merítve ihletet − aminek az elején és a végén színészek kutatóként mutatkoznak be, akik a színházat használják laboratóriumként
− két rövid jelenettel toldottam meg a szövegkönyvet, egy kezdéssel és
egy újrakezdéssel. Ez a két jelenet bemutatja a Szubjektum középpontba állításánál használt kutatási és a fejlesztési folyamatot, hangsúlyozva, hogy
a színészek „a jelenséghez való viszonyulást vagy arról való reflexiókat
ábrázoltak, nem pedig magát a dolgot, vagy annak »reprodukcióját«”
(Gallagher 2007:107).
A kezdési és az újrakezdési jelenetek nem a műhelymunkákból nőttek ki, s nem is azok inspirálták, a két jelenetnél az adatokhoz és a műhelymunkával kapcsolatos saját élményeimből merítettem, ezért ezeket
a kontinuum művész végére helyezném.
Az író középen. A második jelenet középső része egyszerre merített ihletet a fejlesztési ülésekből és próbálta reprodukálni azokat. E miatt a
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kettőség miatt nehezebb elhelyezni a kontinuumon. A jelenet megpróbálja reprodukálni azt az ülést, amikor az előadók egy szereplőt járnak
körbe, és gépiesen kérik, hogy vegyen részt a felmérésükben, amire ő
makacsul nemet mond. A szövegkönyvben használt monoton felkérés az
egyik színész/kutató jegyzetéből származott: „Gratulálunk, ön megfelel
a kiválasztási kritériumoknak, és szeretnénk, ha részt venne a 32624-es
véletlenszerű kontrollpróbánkon” (G. W. Lea, nem publikált adat).
A fejlesztési ülés reprodukálásának a szándéka a jelenetet a kontinuum írnok végébe helyezné, viszont én álarcokat tettem bele, így
az elhelyezés már nem annyira egyértelmű. Egy másik színész/kutató
jegyzetében a kutató „arctalanként” szerepel (G. W. Lea, nem publikált forrás). Ezt az arctalan kutatót én úgy dramatizáltam, hogy a kutatókra fehér maszkot adtam, hogy szó szerint arctalanná változtassam
őket. A második jelenet középső részének a kidolgozásánál egyszerre
voltam írnok, aki reprodukálja a „monoton felkérést” és művész, aki ihletet merítve a műhelymunka „szelleméből” (Ritchie 1987), egy álarcot
tesz a jelenetbe. Ezért ezt a részt az írnok-művész kontinuum közepére
helyezném.
A Szubjektum középpontba állítása projekt tapasztalata azt mutatja, hogy
az írnok-művész kontinuumon való pozicionálás nem egy statikus döntés, amit a forgatókönyv fejlesztési folyamatának az elején lehet meghozni. Az írónak és a kutatócsapatnak folyamatosan tudatában kell
lennie, hogy az író a kontinuumon épp hol tartózkodik, és hogy ennek
milyen következményei vannak a vállalt kutatási projektre nézve.
Záró megjegyzések
A tanulmányban a három megközelítés inkább leíró, mint előíró
szándékkal került megfogalmazásra, azzal a céllal, hogy struktúrát
és közös nyelvet adjon a gyakorló szakembereknek, nem pedig azért,
hogy formákat diktáljon. Norris azt a gyakorlati tanácsot adja a színdarabépítésnél, hogy legyen kéznél legalább egy ember, aki megfigyeli
az improvizációs üléseket, hogy legyen belső és külső szem is (Norris
2009). A megfigyelő hozzáadása a folyamatot a kollektív megközelítéstől a vegyes felé mozdítja el, mutatva a három megközelítés összekapcsolódását: mindegyik megközelítés tud inputtal szolgálni a fejlesztési
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folyamatban. Ha esetenként átfedésben is vannak, a szétválasztásuk
lehetőséget kínál arra, hogy az egyes megközelítésekre specifikusan jellemző kérdéseket vizsgáljuk.
Ez a tanulmány a kutatásalapú színházi szövegkönyv fejlesztési
folyamatára koncentrált. Így a turneri performansz-etnográfia három
szakaszából az elsőnél marad: „az etnográfia átfordítása a dráma szövegébe” (Turner 1982:90). A színészek, látványtervezők, rendezők és
közönség bevonása a próbák és az előadás során olyan szinten bonyolítják tovább a kutatásalapú színházi munkák fejlesztését, ami túlmutat
ennek a tanulmánynak a keretein. Ugyanakkor a produkciós csapat és
a közönség mindig hatással vannak a tudás alakulására és annak befogadására, ami azt sugallja, hogy a próbafolyamatok, a kutatásalapú
színház előadási módjai és azok hatása a tudás alakulására további
vizsgálódásokat igényel.
A kutatásalapú színház szövegkönyvénél használt megközelítésnek
jelentős hatása lehet a kutatás megértésére. Tehát amikor színházi eszközökkel bemutatott kutatásról gondolkodunk, beszélni kell a fejlesztési megközelítés kiválasztásáról. Ez a tanulmány egy ilyen beszélgetés
elindításához nyújt keretet, de további munkára van szükség annak
feltérképezésére, hogy a fejlesztési folyamatba melyik megközelítést
mikor lehet a leghatékonyabban integrálni.
A kutatásalapú színház egyre nagyobb népszerűségre tesz szert
számos akadémiai diszciplínában. Nem egyetlen megközelítést nyújt
a kutatáshoz, hanem többet is felölel, amelyeknek mind megvannak
a maguk erősségei és gyengeségei. A kutatásaink résztvevőit azzal becsüljük meg, ha belátjuk, milyen fontos megérteni, hogy a kutatási
adataink előadássá alakítása mennyi bonyolultságot rejt magában. A
három megközelítés azáltal segíti ezt a megértést, hogy keretet és közös
nyelvet ad azok kezébe, akik ötvözni kívánják a színházat a kutatással.
Fordította: Barta Judit

39

Graham W. Lea

A Graham W. Lea által hivatkozott művek:
Alexander, B. K. (2005). Performance ethnography: The reenacting and
inciting of culture. In The Sage handbook of qualitative research, ed. N.
K. Denzin and Y. S. Lincoln, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 411–41.
Aristophanes. (1990). Lysistrata. Ed. A. H. Sommerstein. Wiltshire,
England: Aris & Phillips.
Barton, B. (2008). (Ed.) Collective creating, collaboration and
devising. Toronto: Playwrights Canada Press.
Beare, D., & G. Belliveau. (2008). Dialoguing scripted data. In S.
Springgay, R. L. Irwin, C. Leggo, and P. Gouzouasis (Ed.), Being with
A/r/tography. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 141–49.
Belliveau, G. (2005). Ça bouge − Le théâtre de Moncton-sable: Louise
Lemieux in conversation with George Belliveau. Theatre Research in
Canada 26 (1), 114–7.
Belliveau, G. (2008). You didn’t do anything! A research play on
bullying. Educational Insights 12 (1). http://www.ccfi.educ.ubc.ca/
publication/insights/v12n02/articles/belliveau/index.html (accessed
January 25, 2009).
Bird, J. M., K. J. Donelan, C. Sinclair, and P. Wales. (2010). Alice Hoy
is not a building − women in academia. In J. Ackroyd and J. O’Toole
(Ed.), Performing research: Tensions, triumphs, and trade-offs of
ethnodrama, Stoke on Trent, UK: Trentham Books, 81–103.
Carter, R. (2008). A midsummer night’s dream. Lincoln, NE: iUniverse.
Colantonio, A., P. C. Kontos, J. E. Gilbert, K. Rossiter, J. Gray, and
M. L. Keightley. (2008). After the crash: Research-based theatre for
knowledge transfer. Journal of Continuing Education in the Health
Professions 28 (3), 180–5.

40

A kutatás alapú színházi munka megközelítései

Collete, P. A. (2010). Sandpaper: The story of Moncton-sable. Canadian
Theatre Review 143, 60–64.
Conrad, D. (2012). Athabasca’s going unmanned: An ethnodrama about
incarcerated youth. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
Cox, S. M., D. Lafrenière, G. Belliveau, G. W. Lea, D. O’Donoghue,
and R. Sharon. (2009). Centring the human subject: Disseminating
study results through drama, poetry, song and visual arts [DVD].
Vancouver, BC: SFU Media Design Services.
Filewood, A. D. (1987). Collective encounters: Documentary theatre in
English Canada. Toronto: Univ. Toronto Press.
Finley, S., & M. Finley. (1999). Sp’ange: A research story. Qualitative
Inquiry 5 (3), 313–37.
Gallagher, K. (2007). Theatre pedagogy and performed research:
Respectful forgeries and faithful betrayals. Theatre Research in Canada
28 (2), 105–19.
Goldstein, T. (2001). Hong Kong, Canada: Playwriting as critical
ethnography. Qualitative Inquiry 7 (3), 279–303.
Goldstein, T. 2002. Performed ethnography for representing other people’s
children in critical educational research. Applied Theatre Researcher 3.
http://www.griffith.edu/au/_data/assets/pdf_file/0003/54975/performedethnography.pdf (accessed February 5, 2009).
Gray, R. E., M. I. Fitch, M. LaBrecque, and M. Greenberg.
(2003). Reactions of health professionals to a research-based theatre
production. Journal of Cancer Education 18 (4), 223–9.
Jansen, A. (1991). Airborne: Radio plays by women: Anthology of plays
originally broadcast on CBC’s Morningside program. Winnipeg, MB,
Canada: Blizzard Publishing.

41

Graham W. Lea

Johns, T. (1976). Introduction. In (1976)Theatre Passe Muraille, n. p.
Kontos, P. C., & G. Naglie. (2007). Expressions of personhood in
Alzheimer’s disease: An evaluation of research-based theatre as a
pedagogical tool. Qualitative Health Research 17 (6), 799–811.
Lafrenière, D., S. M. Cox, G. Belliveau, and G. W. Lea. n. d. Arts-based
knowledge dissemination methods in health research: Performing and
displaying the human subject. Unpublished manuscript.
Larson, J. (2008). Rent: The complete book and lyrics of the Broadway
musical. New York: Applause Theatre and Cinema Books.
Lea, G. W. (2010). Research in three acts: Approaches to developing
research-based theatre. Master’s thesis, Univ. British Columbia.
https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/27279/ubc_2010_fall_
lea_graham.pdf?sequence=1 (accessed December 7, 2010).
Lea, G. W., G. Belliveau, A. Wager, and J. L. Beck. (2011). A loud
silence: Working with research-based theatre and a/r/tography.
International Journal of Education & the Arts 12(6). http://www.ijea.
org/v12n16 (accessed February 25, 2012).
Letts, T. (2008). August: Osage county. New York: Theatre
Communications Group.
MacKenzie, D., & G. Belliveau. (2011). The playwright in researchbased theatre: Exploring the role of the playwright in a project on
Shakespeare in the elementary classroom. Canadian Journal of
Practice-Based Research in Theatre 3 (1). http://cjprt.uwinnipeg.ca/
index. php/cjprt/article/viewfile/30/19 (accessed February 25, 2012).
MacKenzie, D., G. Belliveau, J. Beck, G. Lea, & A. Wager. (2011). Naming the
shadows: Theatre as research: Playscript/sketches of the rhizome. Canadian
Journal of Practice-Based Research in Theatre 3 (1). http://cjprt.uwinnipeg.
ca/index.php/cjprt/article/viewfile/29/18 (accessed February 25, 2012).

42

A kutatás alapú színházi munka megközelítései

Mienczakowski, J., & T. Moore. (2008). Performing data with notions
of responsibility. In J. G. Knowles and A. L. Cole (Ed.), Handbook of
the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples,
and issues, Los Angeles: Sage, 451–8.
Mitchell, G. J., C. Jonas-Simpson, & V. Ivonoffski. (2006). Researchbased theatre: The making of I’m still here. Nursing Science Quarterly
19 (3), 198–206.
Norris, J. (2000). Drama as research: Realizing the potential of drama
in education as a research methodology. Youth Theatre Journal 14,
40–51.
Norris, J. (2009). Playbuilding as qualitative research: A participatory
arts-based approach. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
Ritchie, R., (Ed.) (1987). The Joint Stock book: The making of a theatre
collective. London: Methune.
Saldaña, J. (1998a). Ethical issues in an ethnographic performance text:
The ‘dramatic impact’ of ‘juicy stuff.’ Research in Drama Education 3
(2), 181–96.
Saldaña, J. (1998b). ‘Maybe someday, if I’m famous . . .’: An
ethnographic performance text. In J. Saxton and C. Miller (Ed.) The
research of practice, the practice of research, Victoria, BC, Canada:
IDEA Publications, 89–109.
Saldaña, J. (2002). Finding my place: The Brad trilogy. In (2002)
Walnut Creek, Wolcott, CA: AltaMira Press,167–210.
Saldaña, J., (Ed.) (2005). Ethnodrama: An anthology of reality theatre.
Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
Saldaña, J., S. Finley, & M. Finley. (2005b). Street rat. In (2005a)
Saldaña, 142–79.

43

Graham W. Lea

Scholte, T. (2009). MK Woyzeck. Unpublished script.
Shakespeare, W. (2000). King Lear, (Ed.) S. Wells. New York: Oxford
Univ. Press.
Theatre Passe Muraille. (1976). The farm show. Toronto: The Coach
House Press.
Thompson, P. (1976). Introduction. In (1976) Theatre Passe Muraille,
n. p.
Turner, V. (1982). From ritual to theatre: The human seriousness of
play. New York: Performing Arts Journal Publications.
Vanover, C., & J. Saldaña. (2005). Chalkboard concerto: Growing up
as a teacher in the Chicago public schools. In (2005) Saldãna, Walnut
Creek, CA: AltaMira Press, 62–77.
Wager, A., G. Belliveau, J. Beck, and G. W. Lea. (2009). Exploring
Drama as an additional language through research-based theatre.
Scenario: Journal for Drama and Theatre in Foreign and Second
Language Education 3 (2). http://publish.ucc.ie/scenario/2009/02/
wagerbelliveau/04/en (accessed December 7, 2010).
Wolcott, H. F. (2002). Sneaky kid and its aftermath: Ethics and intimacy
in fieldwork. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

44

