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Rhys Maftin
ANNA, ANIMA & NARZISS

Táncszínház _ Budapest / Berlin
*

z 'Anna, Anima & Narziss" című darabokat
C.G.Jung gondo|atai és az emberi tudatró| szó|ó
e|me|ete inspirá|ta. Az ő foga|omvi|ágának néhány

vezérmotívumát ragadja meg aZ e|őadás és a|akítja át
szÍnpadi cseIekvéssó'

A tánctri|ógia Rhys Martinnak az utóbbi tíz évben végzett
munkáját, kreatív tevékenységét fog|a|ja magában, ennek
e||enére az e|őadás egységes stí|ust mutat Íe|"

Az ,Annau című koreográÍia, ame|yet 1982-ben a Brómai
Táncszínház mutatott be, a beszorítotIság, az e|torzu|ás, a
testi és érzeImi kibontakozás kor|átok közé szorításánakté.
máját do|gozza Íe|.

fu ,Animau című darab, ame|yet C.G.J ungnak a férfi psziché
nőies e|emeiro| szó|ó e|mé|ete ih|etett, 1981-ben e|nyerte a
kö|ni 1 2. Nemzetközi KoreográÍusverseny e|ső díját.

A uNarzissu című művet, ame|y a hiú öncsodá|attörténetét
do|gozza feI mozga|mas képekben, az ]990-es ber|ini
So m m e rwe rkstatt e| őadása számára ko reog raf á|ta R hys
Martin. A darab tematikája ismét a pszichoana|ízis vi|ágá-
ban marad és magában Íog|a|ja C.G.Jung és Sigmund
Freud eImé|etein kívülA|ice Mü||ernek a narciszt ikus vise|-
kedésro|sziIi írásait, HeImuth Newton képeit és Eric Satie

A tánc ui|ágaaz
álmodó ember

világához hasonlít. A
hétköznapok
töruényei

megsz-línnek létezni,
a valóság és az

érteIem
alátendelíídik.

Étzelmek,
gond0latok és
metaÍorikus
szimbó!umok

haftősozzákmeg a
töilénéseket. A

táncos médiummá
válik és e médium

által
élményvi|águnknak
egy másik oldalát

mutatja meg. Átlépl
a tudat hatátait, a
határokat álom és
ébtenlét, Íítület és
józan ész között.

zenéjének noszta|gikus intimitását.Az egyik síkon a szép
ifjú története je|enik meg, akit a saját tÜkörképe iránti
szerelem emészt és aki végÜ| nárcisszá vá|tozik. Egy mé.
|yebb síkon azonban a darab megkísér|i fe|tárni a tudat-
hasadás Ío|yamatát, az Én va|ódi és hamis szemé|yiségre
va|ó osztódását, a belső érzések megtagadását és a Íe|Lr-
Ietesség ku |tivá|ását.

Rhys Maftin Ausztráliában szÜ|etett. ReinhiId HoÍfmann
egyÜttesének tagja vo|t Brémában es Bochumban, va|a-
mint operaházak és színhiázak társu|atában do|gozott.
] 987 óta saját koreográÍiáit á||ítja színpadra' NSZK-beIi
Íe||épései me||ett vendégszerepe|t Svájcban, Ho||andiá-
ban, Jugosz|áviában és Ausztriában is.

Együttműködése a két magyartáncossa|, AngeIus Ivánna|
és Ká|mán Ferenccel, akik mindketten a magyar tánc-
avantgarde je|entős képvise|ői, a kölni .l 2' Nemzetközi Ko-
reográfusversenyre nyú|ik vissza' A magyar táncosokra
nagy ha|ássa|vo|t Rhys Martin munkája, ezér1meghívták
a koreográfust a budapesti Kreatív Mozgás Stúdió nyári
táncakadémiájára tanítani.

Azóta is fo|yamatos kapcso|atban á||nak egymássa|. Ki-
sebb kísér|eti munkák tapaszta|atai után eIhatározták,
hogy kreativitásukat egy közös produkcióban egyesítik.
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Az országok közötti politikai e||entéteket áthida|ó művészi
tevékenység és a kü|önböző a|kotói hátter összehango|ása
va|idi, kreatív megpribáltatást je|entett.

Ange|us lván és Kálmán Ferenc nemzetközi rangú tánco-
sokat és színházi embereket hívott meg Magyarországra,
az á|ta|uk a|apított táncstÚdióba tanítani. lVlunkájuk ered-
ménye a modern tánc amerikai és európai technikáinak
beÍogadása. i nteg rá|ása Iett.

Rhys Martin többéves német táncszínházi tapaszta|atait
vitte be|e ebbe a munkába és szembesítette magyar ko|-
|égáit a kü|önböző stí|usok kontrasztjáva|' Közös munka-
juk eredményeként szÜIetett a "NarZisSu című produkció,
amely demonstrá|jaazI a kölcsönhatást is, ame|yet a cso-
port tagjai egymásra gyakoroInak, mind a szemé|yiségre,
mind pedig a kifejezési |ehetősegekre vonatkozóan.

A gesztusszínház f o rmája tette Iehetővé, hogy ebben a ko-
reográÍiában hat kÜlönböző ország táncosait egyesítő
nemzetközi együtteS szÜlethetett. I
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Koreográfia
BIys lVart'n (Auszt.á|ialBe. in)

szÍnpadkép
0 aÍ Rehahn (Ber1in)

Jelnezek
Christa Beland (Berl ln)

A jeI meztervezó munkatársa
Reinhi ld Blaschke (Berl in)

Maszk
Gesa Kirchner (Berl in)

Tánc
An geI us lván (Magyarország)
Ká|mán Fererc (lVagyarorszag,1

Gabriela Dazzi (Argentina)
Jessica Ebert (Anglia)
Stephanie Flechelt
(Franciaország)

Karin Lechner (NSZK)
Anna Pocher (Olaszország)

Zene
Rainer Stelzner (live) (Ber in)

Eri< Satie (lranciaország; mjvei


