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A nyolcvanas évek elején történt.

Angelus Iván Peremartoni
Krisztinával egy sorban á||t az

IBUSZ.ná|. - Miért nem csináIunk
valami tornát? - kérdezte Krisztina.
. Megbeszéltük - váIaszolt lván.

- Szeptemberben indulunk.

kkor ibon o
d z s e s s z t ó n c
volt divotbon.
Misok mellett

Jobbo Gobi, Tordoi Teri, Gór
Nogy Mório, Kónyo Koto jirt
hozi' A színészekné| o sZoK-
moi tisztessóghez tortozik o
mozgisku|túro ÍejleszÍése, o
civi|ekné| ezt belső igény dik.
tó|jo '  KÜ|önböző időszokoi
vo|tok. Fe|nőttekke|, mojd
egyre fioto|obbokko| Íog|o|-
kozott, végÜ|o hivoiósos mű-
vészképzés kezdődött.
- Mie|őtt vo|oki tonítoni kezd,
mogónok is tonu|nio ke|l. Kik
voltok o mesterei?
- Pechem vogy szerencsém:
nem egyeÍ|en mesterem
vo|t, honem sok. To|ón éo-
pen emiott nem |ett módom
egy isko|it kovetni, A hotó-
suk olott o sojóÍ módszere-
met o|okítotiom ki. Egyéb-

ként bórkitő|
tudok tonul-
n i ,  ho  von
mit. A Íigye|-
mes ionÍfuiny bórkit mesler-
ré tehet. Nyitott szemme|,
o|izotlo|jórok o vi|gbon: fej-
|ődni szeretnék' Tonu|ok o
gyerekektő| is: ozt' hogy ne
szokodjok  eI  o  v i | óg tó | '
ome|yben é|ek. Jöjjek |e oz i|-
|úzióim vorózsszőnyegérő|. Mi
bojo volt Morcinok oz iróin?
Nem rossz gyerek. Tehetsé-
ges. Csokhogy ő most o nin-
dzsohős. Anito pedig ozért
ü|dogé| i|yen nyugodton, kí-
vÜ|ólÍókénÍ' mert ő meg o
Borbie bobo' Mogyor Péter
dobosió| ozt tonultom; o te|-
jesí tményhez  két  dorogro
von szÜkség. A produkcióro
vo|ó ÍelkészÜ|és idején kitorti
gyokor|ósro, A Íe||épéskor
mór csok o je|en|ét, o pi||o-

not szómít, Mogomro' o tór-
sokro és o környezetre kel|fi-
gye|ni: o hirom egymósbo
xopcso|ódó vi|ó9 energio-
korforgóst teremt'
- Negyvenhórom éves, és
mór o szokmo ,,nogy oregjé-
nek,, tekintik, Hogyon kezdő-
dott o pó|yofutóso?
- Gyerekkorombon torniz-
tom, nyÜzsogtem oz isko|ó-
oon. Uttorővosutoztom' k|u-
bot szerveztem, építőtóbor-
bo jór|.om. É|veztem o kozos-
ségi eseményeket, és itél-
Tem o k i skÖzosségekkeI
szembeni igozsógto|onsó9o-
kot .  BekerÜ| tem oz  or feo
művészcsoportbo, és o bő-
romon ioposztoltom, hogy
mikozben Zeng o kozosségi

Írozeo|ógio, o vo|ósigbon
minden intézkedés o kisko-
zosségek e||en szó|. Az orÍeo
igozi po|it ikoi színhiz vo|t:
stúdió K néven Ío|ytoiidott.
Az inspirició nem vó|iozoit'
e|mé|yÜ|tebb kiÍejezési for-
mo fe|é Íordu|t. CsÚcspontot
l978-bon o Woyzeckke| ért
e|. Arri| voli híres ez o szín.
hóz ,  hogy o  színészek j ó
mozgósku|túrójóro épített. Ez
izgotott egyébkéni is: így
fordu|tom o műÍojÍe|é. Min-
den |ehetőséget megrogod-
Íom' hogy képezzem mo-
gom. Vé|et|enu| éppen oo-
bon oZ időszokbon torÍént
ez' omikor idehozo is Íokozó-
dott oz érdek|ődés o bo|et-
tó| és o néptónció| kÜlon-
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Kreatív Mozgás Stúdió:
6-l0 éves gyerekek

órarendi és szabadidős
foglalkozásai és amatőr

foglalkozások minden
korosztálynak, Az órák

ana épülnek, hogy
táncolni jó. A módszer a

kapcso1atteremtéshez
szükséges fizikai képes-

ségek és személyiség-
vonások kialakítását

helyezi a középpontba.
Budapest Tánciskola:

a hivatásos' kortárs tánc-
s zinházi e|ő adőmíjv é sz -

képzésÍ" szolgálj a' Négy-
éves, nappali tagozatos,
isko1arendszeren kívü1i

, képzés, mely az
Uj Előadóművészeti
Alapítvány pénzügyi

keretében folytatja

, tevékenységét.
Uj Előadóművészeti

Alapítvány: célja a progresszív előadóművészetek,
elsősorban a táncszínházi kúltura támogatása
Tam Tam Klub: hely, ahol beszélgetni lehet.

Tam Tam Ga|éria: hely, ahol a
kortársképzőművészek kiá11íthatnak

Dob.kör: másfél óra,amikor
lehet együtt  doboIni .

Dob-tánc: két óÍíLn 6Lt szól
a dob, és cipő nélkül

bárki táncolhat.
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boző mozgisformik irónt.
-  A  t incművészet  hozo i
csÚcspontjo o nyoIcvonos
évek kozepe vo|t, nem? Az-
óto o modern tónc integró-
|idot1' o tobbi tinc me||é
- Sojnos, o mozgósmúívésze-
tet mo sem kezelik o tobbi-
ve| egyenrongúként. A szín-

hizi struktúribon, o tómogo-
tósi rendszerben, oz írott és
e|ektronikus sojtóbon |énye.
gesen kisebb helyet foglol el.
mint omi|yent megérdeme|.
Vogy omilyen nogy o jelen-
tősége oz emberek életó-
ben' Véleményen szerint sok-
kol tobb ember tincolno szi

vesen, mint omennyinek le-
hetősége von. Ho o kozokto-
tós kÜ|onboző szinteken' pé|.
dóuI foku|iócióbon beépíte-
né o tononyogbo, sokon vó-
losztonók.
* A gyerekÍog|oIkozis e|őtt
végignéztem egy 17_24 éves
lónyoknok tortoit hjvotósos
t incosképző órót is.  Mive|
biztotjo ezeket o fioiolokot?
- Semmive|' Viszont megpró.
b i |om fe|készíten i  őket  o
vó rhotó  nehézségekre '  A
tónc me||ett igyekszem meg-
toníton i  o  Í io toIokot  or ro ,
hogy szemé|yi és egzisztenci-
ilis biztonsigot teremtsenek
moguknok.
- Hogyon?
- Sokóig ti|tottik oz onszer-
veződést' Mo é|ni ke||o lehe.
tőségge|. Koromnó|, he|yze.
temne| fogvo to|in |ehető-
ségem VoIno orro, hogy ro.
vosz módon o kozpénzekbóI

tobbet szokítsok ki mogom.
nok o cé|joim elérésére, de
nem teszem. Nem ji toktiko
o pici és szűkös Íészekbő| ki-
szorítoni o mósjkot, és o he-
|yébe kuporodni. Nogyobb,
komfortosobb, tobbek ó|toI
lokhotó Íészkeket ke|| kio|okí-
ton i '  Ne oz t  b i zonyítsom,
hogy én vogyok o |egtehet-
ségesebb, honem hogy roj.
tom kívÜl még igen sok te-
hetséges művész és színhóz
műkodik ezen o terÜ|eten. A
tonítis me||eit szervezésseI
foglolkozom' A Kortórs Tónc-
színhózi EgyesÜ|et keretében
igyekszem tobb ho||gotóvoI
egyÜtt po|yózotokoi terem-
teni. És Íigye|ek ono, hogy o
kurotóriumokbon ne morod-
jon képvise|et nó|kÜ| o tónc.
Ossze kel l  tortoni o mogi-
nyos horcosokot,

oÖNcz|ANNAMÁR|A
Bohly Anno Rékúvo| l oKororn |helyébe|" rlnÜ elóodúsbon
|renderöl Xm|uc Júnol, | 98ó|
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ELETRAJZ
Neve: Angelus István
Születési éve: 1953
Tanu|mánvai:
Az ELTE-n történelem-spanyolszakos diplomát szerez.
Klasszikus balettet, Graham-, Limón., dzsessz- és kontakttánctechnikát,
Szteppet, rai-chit, chi-kongot, reflexológiát és sok más relaxációs,
meditációs, koncentrációs és gyógyító technikát tanul.
Szakmai pályafutása:
I97 1 1 9 közőtt az orfeo baloldali művészközcisség, később a
Stúdió K Színház tagja. Színészként működik a világszerte
ismert és kiemelkedőnek tartott magyaÍ független szílház
előadásaiban. Emellett filmekben szerepel, hang- és zörqszinkronmunkákban
v esz részt, tolmács, idegenvezető, színészimozgás-technikát és spanyol
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rl'elvet tanít, Valle-Inclán, Don és Anabal munkáit fordítja magyana.
ranulmányait, tapasztalatait és kísérleteit felhasználva alakítjaki saját alkotó-, tréning- és tanítási módszereit.
{|ta|a |étesített szervezetek. rendezvénvek:'' 
9 82 őÍa rendez táncszíttházt előadásokat, koncerteket, szerepel

; l oadóként' | 983-ban |étrehozza az Ú; etoaaomrivészeti Alaprtvrínyt..991-ta 
vezeti a Budapest Tánciskolát' Szervezésében működik

. Tam Tam Klub és a Tam Tam Gatéria, az Ú1 ElőaaómíivészetiAlapítvány
:edig igyekszik pénzügyi kereteket biztosítani a tevékenységéhez.
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