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Az <itlet megsztilet6s6t6l ro_
konszenvvel f igyeltem Ange_
/us lv6n 6s K6lm6n Ferenc f6_
radoz6s6t, hogy Magyarorsz6_
gon el6szor - kr i l foldi tan6rok
meghiv6sdval - ny6ri  t6nc_
tanfolyam szi j less6k. Ugy gon_
doltam, hogy egy sikeres k6t_
hetes kurzus 6s az oktat6s f6l_
idejeben megtartott  izgalmas
koreografusverseny haz6nk_
ban is el indithat egy olyan t i_
pusri - 6vente ism6il6d6 -
rendezv6nyt, mint a nagy mrl l_
t0 6s rangoss6 lett  Kolni NvAri
T6ncakad6mia. S hogy a k6t
h6t letelt6vel is igy rem6lem,
az els6sorban a tanfolyamot
es versenyt szervez6k akara_
t6nak es lendti letenek koszon_
het6. Mert az 0n. , ,szakma', bi_
zony - kiv6ve n6h6ny minden
0jra fog6kony, s minden moz_
gol6dAsra kivAncsi kol l6g6t -
nuvos nemtor6dcims6ggel
hagyta f igyelmen kivt i l ,  hogy
valami 0j szi l let ik a szeme
el6ttl

el lent6te volt  a k6t mozdulat_
Ian, s csak a darab utols6 pi l la_
nataiban f6alakkd vdrl6 f igura.
A k6t nyertes kompozici6 ko_
zcis jellemz6je volt a nyitott_ i
sdg, mely a n6z6t szabadon

A szorosan vett tancszaKma
kozonye persze nem azt jelen_
ti ,  hogy nem mutatkozott 6r_
dekl6d6s az dtt6te kurzus 6s
az 01 Tdnc verseny irdnt: tobb
mint szazan j6rtak a klasszr_
kus balett,  dzsessz, mooern
t6nc, pantomim 6s biomecha_
nikai 6r6kra. Az sem csek6lv_
s6g, hogy ennyi amat6r 6rdek-
l6dik a mozgas kt l lonboz6 st i-
lusai 6s nyelvi k6szlete irent.
De hogy egy nemzetkdzi tanfo-
lyam hire szinte csak a nem-
hivatasosokat mozditsa meg...
(Legyunk pontosak: szin6sz_
n6k 6s m0kod6si enged6llyel
rendelkez6 tancosok az6rt
akadtak a napi 3-5 6rAt zza-
dok kczt.)

A vend6gtanarok viszont -
sajnos - kulonboz6 felk6_
szti l ts6get mutattak. Donald
Gri l f i fh dzsessz6rAi p6ld6ul fe-
[] letesnek t0ntek. A stockhol-

mi Schahrazad Szinhdzi es pe-
dag6giai Kozpont vezet6j6t6l
es vezq{6 szin6sz6t6l - Wil l i_
am Carlsson 6s Tom Fjorde_
falk - azonban, a nemzetkozi
viszonylatban is els6rendfi
mesterekt6l 6rdemes lett  vol_
na j6val tobbet el lesni.  Biome_
chan ikdnak nevezett m6dsze_
rfik elsaj6tit6sa tdbb nyitottsa_
got, 6s a hivat6sos munka on-
dtad6 fegyelm6t kovetelte meg
a resztvev6kt6l. Az ilyen tipu_
s0 kreativ 6s kol lekt iv munka
ndlunk nagyon r i tka 6s ez6rt
szokatlan, igy a k6t n6pes 6s
vegyes osszet6tel0 csoport
al ig haladhatott a kel16 m6don.

Milagros Desdunes nem ts_
meretlen Magyarorsz6gon, hi_
szen a Kubai T6ncf6iskoldban
vegzett mfiv6szn6 m6r doloo_
zott ndtunk n6h6ny 6vig. Mo--st,
a ny6ri kurzuson 6 is kezd6ket
6s halad6kat tanitott ,  de val6di
eredm6nyt csak a halad6kkal
6rhetett el,  hiszen a tcibbiek
nem a modern hncban, ha-
nem a tancban is kezd6k vol_
tak. Yanci Bukovec (USA) a
pantomim irdnt erdekl6d6knek
tartott foglalkozAsokat. Un. dl_
namikus pantomim 6r6in a
klasszikus pantomim 6s a mo_
dern tanc elemeit elegyitette.
Szdmomra v6raflanul Gavle
McKinney batetlrc,reira is at<adt
jelentkez6, holott ha valamit,
hat klasszikus balettet lehet ta_
nu ln i  m i fe l6nk .  A  Har lemi
Tdncszinh6zn6l egykor fel l6p6
mestern6 gyakorlatal a sok ao_
16 dtkot6ssel, a karpozici6k
ny0jtottsagaval 6s aszimmer_
riAjAval Balanchine st i lus6t
id6zt6k.

A koreogrdfus versenyen a
Szk6n6 szinh6zba zsUfol6dott
n6z6sereg 6s az ot f6s zsiiri
nyotc nevezo ki lenc m[v6t l6t_
hatta. Ha ki lenc kompozici6b6l
kett6 igaz6n j6, akkor az na_
gyon kedvez6 ar6nyl Ezen az

els6 Uj T6nc versenyen pedig
akadt ket izgalmas kompozi_
ci6. Mellettuk a zst ir i  m6g ket_
t6t taldlt  dics6retre 6rdemes-
nek. A k6t dijazott, Nagy J6_
zsef, a parizsi American Cen_
ter fiatal tanara, 6s a F<ikiis
Ldszl6 6s bardtai n6wel fel16_ iii
p6 amat6r mozgasszinhazi
csoport - k6t ellent6tes moz_
gdsvil6got hozott. Nagy J6zsef
a Bojtut6ban szinte v6gigle_
begte a test6vel meghtzott
diagonalt,  mikcizben karjainak
es csupasz fels6test6nek ka_
nyarg6 mozgdsa diszitette ou_
ritAn l6bmunkdj6t. A R6kAs
L6szl6{6le csoport ruhasuno_
gdsra 6s a leveg6v6tel zajAra
adta el6 aCim n1lkiit cim0 et0_
dcit (kor.: Hudi Litszl6). A szin_
te. hetkdznapian csoszog6,
szoszmotol6, tomort i l6, siet6 :.
csoportnak sz6p, szinte lirai i!

csapong6 asszoci6ci6kra ser_
kenti .  (Kti t fotd16t egy6bk6nt
m6s r6sztvev6je is volt a ver_
senynek 6s a kurzusnak is. ;r

d6sre ,,nem" a v6lasz, ez nem
az L Budapesti Nydri T6nctan_ i

Mri.nchenb6l p6ld6ul egy
eg6sz kis csapat erkezett Ch.
Ferro klasszikus balett-bazisU
xoreogrAfiAjAnak el6addsdral)

A Kreatlv Mozg6s Sttidi6
kezdemEnyezdse v6g0l is k6t
komoly k6rd6st tett fel, s nem
onmag6nak, hanem a t6nc_
szakmdnak: 6rdekl6diink_e
el6gg6 a hagyom1nyainkb6t
hi6nyz6 mozgdslormilk irent. s 

':
letezik-e ndlunk kis'rteti tAnc-
szinhdz, ,,rtj hull6m"? S hogy i- 0gy ldtszik - mindket k6i

folyam 6s 01 tanc Verseny
megteremt6ire vet rossz f6nvt.

Fuchs Livia


