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TANCMUVESZET

Ídtigi kö]hen
November végén az Első Magyar Kortárs Tanácsszemle helyszíne
volt a ffiváros több színháza, L szemle a táncmíívészet két elismert
és támogatott ága. a balett és a neptánc - mellett egy harmadik is
keresi helyét' amelyet a kritikusok modern táncszínháznak, moz.
gásszínháznak vagy a táncmíívészet kreatív ágának neveznek. A
részt vevő táncosokkalo koreográfusokkal és a megielent külföldi
menedzserekkel Nichs Andrea beszélgetett.

zertekar címet viseli. Az Ernst Jandl-
versekre készített koreográfia megpró-
bált fölborítani minden addigi stíIust,
tapasztalatot. Ahogy azt Ge|tz Péter, az
együttes egyik alapító tagia mondta,

Andaxínház: a Fanatikus zenekar
..zenészei' '

ezer. az úton szeretnének tovább halad-
ni. Új koncepciójuk lényege: kombinál-
nl a színházat a filmmel'

- A mozivászon és a színházi tér kö-
zött á||andó kapcsolatot képzeliink el.
Folyamatos áttűnések, átfolyások ve-
zetnek ki a filmből, be a színpadra és
fordítva. A szereplők mindkét szféra
részesei, ki-be jrárnak a film és a szín-
ház eseményein keresztül, s jelenlé-
tükkel jelentésük is állandóan válto-
zik, Az elsősorban formai kísérlet nem
hagyná figyelmen kívül a tartalmi
mondanivalót Sem. Az,,Áttűnések''
ma még csak ötlet. Mivel a társulat
önmenedzselő, pénzt kell rá szerezti.
A kortárs táncszínházak egyik legna-
gyobb problémája éppen az anyagibá-
zis megteremtése, amely sokkal
könnyebb lenne kialakult menedzser-

Modern apácaruhában fel és alá jáÍk6'rő
nők végzik beidegződött mozdulatok-
kal mindennapi tevékenységüket, majd
hirtelen megváltozik az idő, kopogó
gyöngyszemekként hullanak a percek,
a könnyek. Az apácák kivetkőznek és
levetkőznek. Kezdődik a játék. Elfoj.
tott vágyak, érzések, indulatok törnek
e|ő. Az élettér és a társak véletlensze-
rűen változnak. Mi ttibbiek' nézők csak
értő vagy furcsálló szemlélői vagyunk
a történéseknek. A Természetes Vészek
Kollektíva Petőfi csarnokbeli előadása
utrán gyér a taps. Pedig ha a szemle
egészét tekintjük, korántsem a leg.
rosszabb bemutatót láttuk' A kőszít-
háznak még mindig megvan az a vará-
ZSa - no és persze közönsége -, amely
egy meglehetősen rossz produkciót
sem enged megbukni. Igy volt ez a
Rockszínház táncműhelyének előadá-
siín is.

- A nagyközönség szrámiíra nem elég
vonzóak azok a színhelyek, ahol a kor.
tiírs tiíncot bemutató tiársulatok fellép-
hetnek _ kezdte a beszélgetést Goda Gá-
bor, az Artus együttes míívészeti yezető-
je. (Nem tvonos az ismert, 1911-ben
sziiletett íróval.) - Ennek egyik oka ter-
mészetesen ezen e területen is a pénzLtl-
ány. Amíg nem ismerik e| ezt a míifajt,
kevesen ismerik meg. Amíg nincsen rá
igény, nem kerül a köztudatba, és támo-
gaLást sem fog kapni. trdögi kör ez. A
mi Lírsulatunk is már több mint hét óve
működik, de kiilföldön gyakrabban ját
szottunk, mint itthon. Semmilyen stílus-
ba nem lehet bennünket besorolni. Nem
attól válik kézzelfoghatővá valami, ha
beskatulyázzák. A lényeg az átgondo|t,
hiteles játék. Célunk olyan alkotóközös-
ség |étrehozása, amely felhasználja a
színész, a táncos, a tér és az idő összes
kifejezésre alkalmas eszkozét. A tartal-
mi és formai szintek egymásra épülése,
egyidejűsége és metszetei adják a
komplex hatást.

Az Andaxínház már két évvel eze|őtt
nívódíjat nyert' E|őadásuk a Fanatikus

réteg segítségéve|. Ez azonban még
hiányzik Magyarországon' Pedig az
elkészült vagy még csak tervezett da-
rabokat propagálni kell, hogy aztán e|
is lehessen adni őket.

- Légüres térben lebegünk' nem ta-
láIkozunk a közönséggel - tette hozzá
Virág Csaba, ah't Lász|ő Zsolttal mutat-
ta be (A)HA című e|őadását. - Egy-
mást formáljuk mindannyian, mi, akik
- nevezhetjük kortárs mozgásszíttház-
nak - ezt az ágát műveljük a táncnak,
brír én inkább színháznak tartom. Ep-
pen azokkal nem találkozunk, akik szá-
mára az előadásokat létrehoztuk. Pedig
ha nincs visszacsatolás arról, amit kö-
zölni szeretnénk, nem tudjuk magunkat
e||enőizni, és nem tudunk táp|á|kozni
sem' Eles határ vá|aszt el benniinket a
szeÍyezett színházi é|ettő|, s ez a szaka-
dék csak egyre mélyül. Képtelenek va-
gyunk betörni' A lényeg pedig, hogy
amit meg akarok fogalmazni és átadni,
azt ennek a közegnek.akarom megfo-
ga|mazn1 és éppen ők nemjutnak hoz-
zá.

_ 19,75 óta tanítok és vezetem a cso-
portot * beszél együttesének születésé-
rő|Zákáry Magdolna. - A munka első-
sorban pedagógia jellegű. Nem a kép-
zetttánctudás az első, amiért valaki be-
kerül a csapatba. Akár az utcáról,,beté-
vedőt'' is szívesen látjuk, ha van benne
e|szánás és tehetség, képesség és szere-
Íet, Az iskola önfenntartó, a legutóbbi
előadást például saját költségemen hoz-
tam létre. Egy 98 légyzetméteres hely-
iségben dolgozunk szombaton és vasiír-
nap' éjjel és nappal. Célom, hogy meg-
próbáljam a közoktatásba beépíteni a
tiíncoktatáSt. Be kell látni, hogy a moz-
gáskultúrrához ez is hozzátafiozik, sőt
nagyon is fontos és alapvető jelentő-
séggel bír.

Az egyhetes táncszemle résztvevői
nemcsak táncosok és koreográfusok
voltak. Magyarországra érkezett jó né-
hány külföldi (nyugat-európai) mene-
dzser, körülnézni, érdek|ődni, tájéko-
zódni, esetleg vendégjátékra hívni
egy.egy hazai társulatot. Ez utóbbi
feladatuknak sajnos nem tudtak eleget
tenni, legalábbis a szemle utolsó előtti
napjáig meghívásra nem kerítettek
sort. S bár értékeLték a magyar egyiit-
tesek igyeke zetét, őszintén megmond-
ták: nem találtak e|é,ggé kiforrott, kül-
földi bemutatkozásra érett előadást. A
bátorításon kívül azért felajánlották
.segítségüket, 

így pé|dául Alain Lom-
bard, a Francia Intézet igazgatója ter-
met a gyakorlásra, lehetőséget nyugat.
európai mesterek és együttesek meghí-
vására.
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Természetes Vészek: az apácák kivetkőznek és |evetkőznek Artus: nem kerü| a köztudatba

- Annak a ténynek' hogy szerettük-e
az e lőadásokat vagy sem. most n incs
jelentősége - mondta Alain Lombard. -

A lényeg, hogy létrejöhettek a bemuta-
tók. De mit tehetünk mi a magyar tánc-
kultúra fejlődéséért? A külföldi tanárok
és társulatok meghívása mellett talán a
legfontosabb feladat: segíteni az itÍent
táncszínházak önszerv eződését. Me gle.
pően nagy a különbség ugyanis a hiva-
talos színházak és a táncegyüttesek
szervezettsége között. Körülbelül húsz'
állami támogatással működő színház
létezik ma Budapesten' S aZ e héten fel-
|épő h(lsz csapatból egyetlen egy éL az
övékéhez hasonló költségvetésből.

A holland Befi Jan Mant is a mene-
dzselési rendszer hiányosságát emelte
ki. Szerinte a koreográfus és a mene-
dzser szinte házastátsi viszonyban van'
legalábbis ami Nyugat-Európa tánc-
színházait l'I|ett.

John Ashford. a londoni Place
Theatre vezető1e nem látta olyan ború-
san a helyzetet' mint néhány külföldi
kollégája. A fellépő együttesek közül
dicsérte a Sofa Triót' tanácsaival segí-
tette a Sarbo táncegyüttes fiataljait. Vé-
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leménye szerint a legfontosabb az uta-
zás, a tanulás' hiszen ahogy saját példá-
ját említette, a legtöbbet Japánban tu.
dott meg hazájárőI és Európáról. A tánc
internacionális kifejezési formája csak
megkönnyíti a kommunikációt.

Meg kellett végre rendezni a koftárs
magyar táncszínházak szemléjét.
Egyöntetíí véleménye volt ez szervezők-
nek, tiíncosoknak, koreográfusoknak'
külföldieknek - hangsúlyozta Angelus
Iván, a Budapest Tánciskola vezetője és
a rendezvénysorozat életre hívója.

- Mindannyian r'ízr.áiaszt ónak érez'
zi.j.k ezt az esemén1.t. fontos lépésnek
a kortárs tánc na.uyarországi történe_
tében' Mint alkotóművésznek, nekem
is át kell gondo1nom, hogyan tovább?
Mostanában többet foglalkozom szer-
vező munkával, mint alkotással. Per-
SZe. erre nagy szükség Van. t r ök ö l -
tünk egy meglehetősen zárt struktúrát,
amelyben két támogatott tertilet volt:
a balett és a néptánc. A többiek, a ''kí-
sérletezők'' nem kaptak anyagi segít_
séget. S bár a művészeÍhez magához
nincs szükség támogatásra, a képzett
táncosok, értő közönsé-s és kIitikusok
megszületése kérlelhetetlenné teszi e
feltételeket. Jó voit ez a szemle arra
is, hogy belássuk' nincsen összefüg-
gés a társadalmi elismertség, a mun-
kakör|ilmények és a művek színvona.
la között. Fellépett olyan államilag tá-
mogatott társulat, amelynek előadásá.
ró1 kivonult a közonség egt' része. S
volt o1yan csapat is, amel1.ik a lehető
legrosszabb munkakörülmények el-
lenére is sikeres előadást hozott létre.
Konzekvenciát korai lenne még le-
vonni, de úgy tűnik, a megítélés kér-
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désében a piac emberei, azaz a szerve-
zők, a közönség, a kritika megegyez.
nek. Ami ettő1 elmaradÍ". az a kultúr-
politika. Bár mindi.e is a r'alóság járt
az é\en. s csak hátul kullo-sott a bü-
rokrácia. Ez a hátránr' azonban még
szembetűnőbb most. mikor negyven
évn1.i e1hallgattatáS után a módosítás-
ra két él' is rendelkezésre áLlt. E'z a
rendszer is új ortodoxiára költi a
pénzt' feljesen mindegy, milyen ideo-
lógia nel ében. csak egyféle ideológia
leg1err. Ezek az együttesek pedig
másként gondolkodnak. Amelyik
rendszer a gondolkodást nem támo-
gal . i J .  31 szeeényséei  b izonyítványt
állít ki nagáró1.

A l'ricr:ott. ió műr.ekre mindig szük-
ség ral. .\ szernlét azért is kezdemé-
n\ clt.:... :. . i ' . i i it.erenciálódjanak a
társuil i.-.:' E: :zorlan nen-r a sikefszé-
r iás tc . . . ' .  '  -  .  r ' '  1 . '  l Jnozót t ,  IgaZ.
sok res.  : .  * -* '  .  -  - .  . . : rJr l  kerü l t .  lgy
IleÍil & SZ;i{I]... :.::..:-:; ;i lapota volt a
tét, Ezén \':1:1 sz*Nse: :z iskolákra' a
kii lf ö1cir nesierek <u.z:l.:ir;. LétÍtin-
tosságú r nritons;'q es r n"E'i kapcsolat
más e-c l  Ürte.ck ' \c] .

Meg ke11 ia1álni a kontak.ust a kö-
zönséggel. \Iinden proeresszí.' műr'é-

Virág Csaba_L ászlo Zsolt
Zákány Csoport

lott szavakat' a költő újrateremti őket.
Ma a világon sehol nincsen egységes
táncnyelv, természetes hát, hogy a míí-
faj ellenáll a besorolásnak. Nincs egy-
séges látásmód, nincsenek steril kate.
gőriák a táncszínházon belül.

Célunk az volt, hogy a kultúrpolitika
felébredjen' és biztosítson lehetőséget
aZ érett együttesek számára. Nem ele-
gendő az egyestés bemutató, legalább
egy-két hétig tartó folyamatos játéksa
van szükség. Egy estére ugyanis nem
éri meg a befektetett munka, sem a pro-
paganda, sem a technika költségei.
Sziikség van utánpótlás nevelésére is,
amelynek a csítái már megmutatkoztak
a kreatív gyermektáncmetódus kidolgo-
zásában, Bízom az oktatáspolitika pers-
pektivikus gondolkodásmódjában, hi-
szen ők a jÓvőért és a jövőnek dolgoz-
nak. A világon mindenütt az előrel'átó,
fejlett gondolkodásmódú államok gon-
dot fordítanak arra, hogy már gyermek-
korban megtanítsák mtndazt, amire fel-
nőttként szükségünk van. A tradicioná*
lis kultúrával rendelkező orczág igény-
szintje nem avulhat el egy generáció
alatt. Ha nem devalválódik 10-15 éven.
te' lehet rá építeni, s lehet majd épít
kezni belőle'

szet éppen szüIető művészet. József Ar
tila írta, hogy a versben megjelenő szó:
születő szó. A köznyelv használja a ha-

Zákány Csoport: r,icáró| cetevec : ̂
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