
SZÍNRE LÉPTEK A RÓKATÜNDÉREK 
 
Goda Gábor társulata, az Artus és a Medence Csoport közös 
együttműködésével jött létre a Rókatündérek című produkció a 
Nemzeti Táncszínház kiállítótermében. A bemutató után a 
rendezővel, Goda Gáborral beszélgettünk. 
 
– A térinstalláció és az előadás együtt jött létre, vagy már eredetileg a 
meglévő installációba tervezték a produkciót? 
 
– Az alapkoncepciót kínai legendák adták. Azt kértem a Medence 
Csoporttól, hogy egy olyan teret tervezzen és építsen meg, melyben 
nézők és a szereplők együtt vannak. A két rétegű térinstalláció külső 
körívén végigsétálva, a nézők a rókatündérek között jutnak el a belső 
térig, ahol leülhetnek. A kétoldalról nézhető színpad legyen inkább egy 
útra hasonlítson, ahol létrekön az előadás. Ez a tér egy leomlott padlásra, 
a kínai kísértethistóriák helyszínére emlékeztet, egy elhagyatott, lidérces 
világra.  
 
– Hogyan talált a témára? Hogyan találkozott a kínai legendákkal és 
bennük a rókatündérekkel? 
 
– A Rókatündérek Turcsányi Villő szobrászművész diplomamunkájának 
volt a címe. Nekem Villő olvasott először a rókatündérekről és készített 
róluk egy szoborpárost, amely rám nagy hatással volt. Ezután kezdtem el 
foglalkozni a kínai legendákkal. 
 
– Kik is azok a rókatündérek? 
 
– Ők nem emberek, nem állatok, meghatározhatatlan szellemlények, 
lídércek. Főként női alakban jelennek meg, általában fiatal, nagyon csábos 
lányok képében. A haláluk után rókatetem marad utánuk. Nagyon furcsa, 
groteszk, szürreális a viselkedésük. Ez a kettősség tetszett meg nekem –
az érzékiségük és az abszurditásuk– illetve az emberek és a tündérek 
világának a találkozása. Előadásunkban a nők és a férfiak dimenziójával, a 
kettő ütközésével foglalkozunk, valamint hogy hol is van az érzékiség és a 
szépség minősége. 
 
– A rókatündéreknek vannak a legendákban feladataik? 
 
– Ezek a lények nem egyértelműen jók vagy rosszak, önmagukon belül is 
megvan ez a kettősség. Minden meg van bennük, ami egy nőben is 
létezik, különleges világban mozognak. A mi nyugati 
gondolkodásmódunkkal nem igazán tudjuk meghatározni a feladataikat, a 
szerepüket. Példaként Kuroszava Álmok című filmjét tudnám említeni, 
amelynek egyik jelenetében egy erdőben egyetlen pillanatra feltűnik egy 
nő, akinek rókafeje van. A rókatündéreknek sok helyzetben nagyon fontos 
a jelenlétük. Ahol megjelennek, ott valami változás lesz, valamit 



megzavarnak, felkorbácsolnak. Arra törekedtem, hogy ne próbáljuk 
elképzelni, milyenek a rókatündérek, hanem a rókatündérek világán 
keresztül nézzük az embereket. Éppen ezért a nézők és a három férfi 
szereplő csak vendégek, átutazók ebben a térben.  
 
– Az előadás létrejöttében az is szokatlan, hogy a szereplők alkotótársak 
is egyben, komplett koreográfiákkal, jelenetekkel készülhettek.  
 
– Igen, lényeges szempont volt, hogy belőlük szülessen meg az előadás, a 
szereplők alkotók is legyenek. Éppen ezért mindenki elegendő időt kapott 
arra, hogy nyugodtan átgondolhassa a különböző jeleneteket, a 
koreográfiát, azt, hogy hogyan is lehet a legjobban kifejezni a 
rókatündéreket. Nem választottuk külön a táncot és a színházat, az 
előadást egy központi gondolat fogja össze. 
 
– Ugyanígy a nézőknek is van lehetőségük, hogy bekapcsolódjanak az 
előadásba… 
 
– A színházról általában az az elképzelésünk, hogy az előadók a színpadon 
állnak egy nagy ajtó előtt, amin kinéznek és a sötétben a nézőtéren az 
eltűnő ködben nagy masszaként ül sok ember. Nálunk a nézők másfél 
méterre vannak a színpadtól, és az előadók minden egyes nézőt 
megszólítanak, minden egyes nézőnek a szemébe néznek. A produkció 
nem interaktív, ellenben a nézők nem tudják kikerülni, hogy személyesen 
kapcsolatba kerüljenek a rókatündérekkel. 
 
– Milyenek a bemutató utáni tapasztalatok? Hogy fogadják ezt a nézők? 
 
– Nagyon szeretik. Valaki zavarba jön, de még neki is élmény marad ez a 
merőben új tapasztalat. Ez az előadás nem csak a rókatündérektől lett 
érzéki, hanem mert a befogadás módja is érzéki.  Nem otthon kell 
megfejteni. Ez helyben hat.  
 
Szekeres Dóra 
 


