
1

,;i

Az 1983 6ta m[kod6 Kreativ
Mozg6s St0di6 6rdeme, hogy
neves pedag6gusok kozrem0-
kod6s6vel ny6ri 6s t6li kurzu-
sokat szervez az 6rdekl6d6k
szdles kore szdm6ra. A tanto-
lyamok a KdrpAt utcai iskola
tornatermeiben zaj lanak le,
apr6bb hiAnyossSrgokt6l elte-
ki ntve zokken6mentesen.

A december - janudri tanfo-
lyam programjAn dzsessz-, at
ro-, kontakt-tdncok 6s ilt6s
hangszer-6rAk szerepeltek.
A st[di6 vezet6je, Angelus
lv6n a dzsessz-tAnchoz olyan
kit!n6 szaktekint6lyt nyert
meg, mint Matt Mattox. Atro-
tanc es ijt6-hangszer Magyar-
orszdgon el6szor szerepelt
tanfolyami anyagk6nt Gheikh
Tidiane szem6ly6ben ugyan-
csak kiveteles k6pess6g0 t6n-
cost es pedag6gust ismert0nk
meg. - A francia [ j  hul l6m
osv6nyeit tapos6 Nagy J6zsel
kor6bban mer vezetett itt ha-
sonl6 jel leg0 kurzust. Ezrl t tal
ism6t bele6rz6 k6szs6ggel,
kozoss6gi szellemben vezette
kontakt-tAnc 6rAit.

A tudatos szervez6s vagy a

C. Tidiane (Mezey B. felvdtelei)

v6letlen szerencse lolytAn
egyritt 6rz6kelhett0k az afro-
t6nc 6si-osztonos-kozoss6gi
mivoltAt. a szAmtalan stilusb6l
alakult amerikai dzsessz-t6nc
egyfajta individuAlis megnyi l-
v6nulAsAval.

Az afrikai zene 6s t6nc elvA-
laszthatatlan az emberek min-
dennapi 6letet6l.  Vannak mun-
ka-tencaik (kukoricator6s, viz-
hriz6s, hord6s, t0zgyOjt6s
stb.),  6rldozati-tAncaik ( ima a
viz6rt, a j6 arat6s6rt stb.), sze-
relmesek tAnca, n6szi t6nc,
f6rfiv6 avat6 tdnc, rabszolga
t6nc, hal6l tdnc, melyek c6l ja a
f6jdalom megsz0ntet6se. Moz-

g6saik sordn a t6ncosok az
emberi test termeszetes stati-
kai 6s dinamikai adotts6gait
hasznAljdk. Test0k laza. L6g-
z6s0k nyugodt 6s m6ly. Szinte
minden testr6sz0ket egyidej0-
leg kontrahilj6k.

Cheikh Tidiane Szenegdl f6-
vdrosdban, Dakarban sz0le-
tett. N6v6rei mind szinh6zi
emberek voltak, s kdriil6tt0k
sijnddrdgve tanult tencolni.
Fiatal korAt6l kezdve ulazza a
vilAgot. 13 6ves kor6ban lett a
szeneg6li Nemzeti Ballet sz6-
listeja. Olaszorszegi turn6n ta-
lAlkozott M. B6jart-ral, aki
meghivta a dakari Mudra-isko-
lAba tanitani. ltt a nemzeti t6nc
kutatdsa mellett klasszikus,
Graham, Lim6n, spanyol tdn-
cok, szolf6zs 6s anat6mia tAr-
gyak oktat6s6val is foglalkoz-
tak. Tidiane jelenleg Mfinchen-
ben tanit, h6tv6geken pedig
szerte az NSZK-ban. Tananya-
ga az Afrik6ban gy0jtott, ere-
deti n6pi tAncokb6l tev6dik
ossze, melyeket a MudrAban
tanult technikAk segitseg6vel
pontositott 6s rogzltett. Tal6n
ez6rt tud eur6paiakat is kony-
nyen tanitani.

Az 6r{k elej6n n6h6ny ru-
galmasan v6grehajtott gim-
nasztikus gyakorlattal annyira
bemelegitette testr.inket, hogy
hamar belekezdhetttink a t6nc-
elemek tanul6s6ba. Tidiane fA-
radhatatlanul el6tAncolt. Lucs-
kos orommel pr6b6ltuk kcivet-
ni. Kimerrilts6g0nket latva
megjegyezte,,,ha Szeneg6l-
ban 0gy venn6k a leveg6t, mint
mi most, egy 6r6ig sem birne-
nak tAncolni, nemhogy szom-
bat d6lt6l vasArnap reggelig".
A munka- 6s rabszolga-
t6ncokn6l elcsodelkozott
gond te rhe l t s6g0nk6n . , ,Nem
igyl - az er6, a feszriles a
bels6 izmokban van, az 6rz6s,
az arc der6s!" Talen a szigort
rendszereken nevelkedettek-



nek nehezebb felold6dni eb-
ben az improvizatlv jelleg!
tdncban.

A dzsessz-zene 6s dzsessz-
tanc szemtalan stilusb6l l6tre-
jdtt, jellegzetesen amerikai
m0v6szi forma. Virtu6z, sza-
bad, elesen elk0l6n0l a kondi-
cionSl6sra haszn6lt tdmeg-
mozgalmakt6l. ArculatAt kiv6-
teles kepessGgfi el6ed6k 6s al-
kot6k form6lt6k. Ugy t0nik,
hogy az id6k folyam6n azafro-
tAncb6l az er6teljes alaprit-
mus mellett megtartotta a
t<irzs teljes mozgateset, a l6ld
vonzerej6nek haszn6lat6t 6s a
,,primitfv" t6nc szenved6lyes,
6szinte jelleg6t. A balettb6l
6pp ezek ellentetekent etvette
a rendszerezett technik6ra va-
16 torekv6st 6s alkalmazta a
technika alapelemeit. V6g0l az
afrikai dobog6 mozg6sokat
id6nk€nt a balett lirai szineivel
ellens0lyozta. A modern t6n-
cokt6l azt a szabadsagot kol-
csdndzte, mellyel a k0lonbdzS
stilus0 t6ncok elemeit c6lj6nak
megfelel6en Atrendezheti,
vagyis magAt a koreogr6fiai
szeml6letet. A revii vagy
show-t6ncokt6l (mint a sztepp)
a pontos ritmus0, f0rge l6b-
munk6t, a pantomimt6l a jel-

lemAbr6zol6st, a szinpadi
t6nct6l a drdmai fel6pit6st, a
t6rsastAncokt6l a kompozici6t
frissen tart6 otleteket vete et.
Olyan merdsz 0jit6k 0tj6n,
mint Jack Co/e, m6g a szogle-
tes, izolAci6s technikAj0 indiai
t6ncok is belekeriilhettek a
dzsessz-tanc v€rkeri n g6s6be.

Malt Mattox klasszikus tdn-
cosk6nt kezdte pAlyafutAsdt.
K6s6bb a Broadway-i szinh6-
zak 6s fi lmek musicaljaiban 16-
pett fel. Tanult 6s tancolt J. Co-
lenAl is. Ma a leghiresebb
dzsessztan6rok egyike. OrAi a
klasszikus-tAnc fel6pit6set,
t6rform6it kdvetik. Gyakorla-
taiban a klasszikus lAbtartAso-
kat szogletes kar-vezetesek,
izolAlt fei- 6s t6rzs-mozg6sok
ellenpontozz6k. Azt hiszem,
megtanulva ez a technika is
sztereotipp6 velhat, de elsaje-
tit6sa komoly fizikai 6s szelle-
mi koncentreci6t kivan.
A mester hirnevEt k0l6nben
Pesten a r6sztvev6k magas
szAma is igazolta.

...A2 evol0ci6 sordn az em-
berek kozt kialakult a leggaz-
das6gosabb kommunikAci6s
rendszer, a gondolkodAst kife-
jez6 besz6d. A testmozges
mAs, de legal6bb annyira 16-

nyeges funkci6k elv6gz6s6re
korl6toz6dott. Manapsag vi-
szont a mozg6sm0v€szet visz-
szatert az evol0ci6 nagy kor6-
nek ahhoz a pontj6hoz, ahol a
kommunik6ci6 semmif6le
hangzasbeli kiegeszit6st nem
ig6nyel. A kontakt-tanc a tAnc-
mgveszetben olyan, mint a tu-
domAnyban az alap-kutates, a
,,basic science", vizsg6l ja 6s
tudatositja a mozgAst kiv6lt6
okokat 6s reakci6it. Ez a moz-
g6sir6nyzat szinten amerikai
ereclet0, val6szinlleg a keleti
vall6sok 6s filoz6fidrk csod6la-
ta hivta l6tre. A Pdrizsban 616,
de B6csk6ban sziiletett Nagy
J6zsef ezt az irenyzatot k6pvi-
sel i ,  egy6ni utakon. Foglalko-
zdsai a tarsakkal 6s a f<ilddel
kialakitott kapcsolatokra, illet-
ve ezek min6s6g6nek v6ltoz6-
saira 6pi i l tek. Elkdpzel6sei a
hul lAsok, emelked6sek, eme-
l6sek, gurul6sok cs0szasok
stb. 6ltai fejez6dtek ki.  6r6in
meg6rt6ssel katalizAlta az al-
kal milag osszesereglett tdrsa-
sdgot.

Ezek a kurzusok hasznosak.
Gazdagttj6k a t6ncr6l kialakult
k6p0nket, s k6r, hogy err6l a
,,szakma" nem vesz tudomast.

Arva Eszter
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