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Egyre több olyan együttes
létezik' arnelyik úgy van,
hory tulajdonképpen nin.
csen' illetve úgy nincsen,
hogy tulajdorrképpen van.
Lótezésükről jobbára csak a
szakmabéIiek tudnak, nincs
rendszeresített fellépósi be.
lyti&, nincs székházuk és né-
ha még próbatermiik sincs.
Még szerencse, hogy léteznek
fesztiváljaik, ahol időszakon.
ként kiderül róluk léteznek,
nem léteznek - de ó,k is van-
nak...

Az egl hete tartó I. Ma.
ryar Kortárs Táncszemle zá-
rónapján, szombaton Iép kö-
zönség eIé ery ilyen eryüttes,
este ? órakor a Bock SzÍn-
hazban. A Bagnoiet Nemzet-
kÓzi Koreográfus Versenyen
díjat nyert Tlaru Danz kore-

ográfusával, KoutÍcs Gerzson
P éterr eI beszéigettünk.

- Az ehhez hasonió tánc:
szemléknek hosszú évtizede-
ken át nem volt megvaiósulá-
si lehetősége, hiszen nálunk a
táncot hosszú időn át csak a
klasszikus balett és a nép-
tánc jelentette. Most az egy-
hetes szemle ideje alatt jósze-
rével rnindazzal szembesül-
hettün]<, ami menetközben
felgnilemlett. A résztvevő
több mint húsz erytittes a
mai magyar táncművészet
független, progresszív ágát
képviseii' bármilyen _ új
tánc, nrozgásszínház, poszt-
modem tánc, táncszínház -
cÍmkével lépett is a közönség
elé. Nekrink hat-hét előadá-
sunk volt eddig, csapatunk
egy.egy produkcióra á1l

össze, mint az amatőrök, sa-
ját küIön elfoglaltság után. A
néptánc felől indultunk, Íry
taián nem véletlen, hogl ala.
kulásunktól kezdve össze-
kapcsolódtunk az ugyancsak
népzenéből kiinduló Dresch
Quartett zenéjével. Meglehet,
a zene az elején nagyon nép-
zene volt, a tánc meg nagyon
néptánc. Am aztiín bekerüIt
lassan a zenébe a szaxo{on, a
táncjátékunk pedig díszietek
közé kenilt, színhiizasodott.
Lassan-lassan Iétrejött egy
mozgásnyelv, amely erylk
kortárs tánctechnikához sem
hasonlítható, egpk |étező
csoporthoz sem. Ez a TYanz
Danz. A néptáncmotívumok
természetesen továbbra is je-
len vannak munkáinkban'
csak elvontabb, vagy feldol-
gozottabb formában.

- Houa lehet ezzel eljutni
Maggarországon?

- Magyarországon nem
sok helyre, de talán a nem-
zetközi piacon nagyobb ke-
reslet lesz rá. ott máris ész-
revették ennek a különleges.
ségét. Tőlunk azt várják'
amit itt, nálunk lehet kitaláj-
ni. Amit Amerikában taláI-
nak ki, azt Iehet utánozni,.le
lehet nrásolni, de az az ovék.
Más az életformájuk, más a
történelmtik, más az élet-
szemléleti'ik. Nektink a mi.

enkből kel] kikovácsolnunk
azt, amivel a világ elé lé-
ptink. A világkultúrában le-
futott az afrikai primitív,
vag/ az indiai misztikus hul-
lám, ki tudja, most talán a mi
térÍelünk kisugárzásaira ke-
rülhet sor. A mai nyugati
táncművészet rettenetesen
spekulatíwá vált, elvesztette
igazi érzelmi teiítettségét és
kötődéseít. Nary;ából majd
minden táncdarabjuJ< arról
szól, hogy, valaki eryedüi
van, és sír. Es a világ is egye-
dti] van... Márpedig az nÍncs
ís/.

- Kik és mennyire segítik
aTranz Danz-ot?

_ Amint már emlÍtettem:
feltételeinket tekintve ama-
tőr módon próbálunk létre-
hozni igazi profi produkciót.
Ez persze így nem mehet so.
káig. Ha egy újabb produkci.
Tt akarunk, akkor itt nekünk
zsebbe kell nyúlni. Igaz, volt
már olyan, hogy kaptunk tá-
mogatást. Ennyiben tehát Ié-
teziink. De ha például azt is
megemlítem, hogy a Művelő-
désí Minisztérium két hónap-
oal azután utalta ki a vonat-
jegypénzt, miután már haza
is jottrink a franciaországi
fesztiválról, hát ekkor nár
csak véglg kell gondolni
egyet s mást...

Kenéz Ferenc


