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pekben is -  a Bejárt által koreografált Tavasz
ünneppel, s bár kétségtelen, hogy mindkét ze
neműben azonos gondolati elemeket találunk, 
a tény zavart. Hasonlóképpen zavart pl. a 
„Hattyúdal" értelmezése: itt a koreográfus In- 
ferno-szerű szituációban erősen expresszionis
ta stílusú drámát komponált, holott a zenemű
ben nem erről van szó. (Delia Ballart viszont 
kitűnő előadóművész, és ezt elmondhatjuk 
Daniel Santosról és Rafael Charonrói is.) A mű 
abszolút szólistái: Norma Garda és Pedro Beí
ró. Garcia szólószerepre történt kiválasztását 
kezdeti értetlenséggel szemléltem -  gondo
lom, nem csak én - ,  hiszen alkata, arányai iga
zán nem felelnek meg a balettszínpad követel
ményeinek. Mégis feledtetni tudta az első har
minc perc negatív esztétikai élményét, mert a 
Dulcissime és az Ave formosissima tételekre 
készült kettősökben az emelések lenyűgözően 
biztos és átélt variációsorát láthattuk vele és 
partnerével. Talán ez a kettős és a zenemű 
népszerűsége okozta a sikert?! (A bemutatko-

Érdekes kezdeményezést karolt fel a buda
pesti Hazafias Népfront XIV. kerületi szerveze
te: Thököly úti székházának pinceklubjában 
otthont adott a táncművészet újonnan keletke
zett baráti körének. A lelkes fiatalok csoportja 
az elmúlt évadban többször rendezett táncmű- 
vészeti-tánctörténeti eszmecseréket, számos 
alkalommal pedig izgalmas táncfilmeket is ve
títettek (Martha Graham, Béjart és mások mű
veiről). A jún. 5-i összejövetelt részben Isadora 
Duncan emlékének szentelték, s ez alkalomból 
a Népfront-székház kertjében Baka Csilla tar
tott rekonstrukciós indítékú bemutatót (Mózer 
István felv.), majd a pinceklubban rövid elő
adást is I. Duncan elveiről, munkásságáról. Az 
összejövetelt egy Rudi van Dantzig munkájáról 
készült színes holland film vetítése zárta. Kívá
nunk a kis klubnak további gondolatébresztő 
munkálkodást a jövő évadra is.

Carmina Burana (Várszegi felv.)

zó előadáson ugyan a Carmina Burana kritikán 
alul szólalt meg.)

A negatív megjegyzések ellenére úgy érzem, 
nagyon jól felkészült, jól képzett együttessel 
találkoztunk. Jó lenne, ha egyszer „normális" 
körülmények között is bemutatkozhatnának! 
A közönség felállása és járkálásának kezdete 
pedig -  a Don Quijote variációk előtt -  arra f i 
gyelmeztet, hogy vezető táncegyütteseinknek 
és táncosainknak érdemes lenne elgondolkod
niuk egy koncertműsor összeállításon. Mert a 
nagyközönség „klasszikus" táncbéli műveltsé
ge most erősen hiányosnak mutatkozott.

-  Kőgó -

Együtteseink külföldön. A debreceni Építők 
Hajdú Táncegyüttese jún. 25-én angliai ven
dégszereplésre utazott. Az együttes London
ban és környékén, majd Wales és Skócia szín
padain vendégszerepeit. -  A békéscsabai Ba
lassi táncegyüttes júl. 2-tól csehszlovákiai 
folklór fesztiválokon: Liptószentmiklóson, 
Vychodnán és Straznicén vendégszerepeit. -  
A gyöngyösi Vidróczki együttes júl. 3-án in
dult franciaországi turnéjára. A hevesi tánco
sok a Tours-i fesztiválon, és dél-franciaországi 
városokban léptek fel, végül pedig a nizzai 
nemzetközi folklórfesztiválon szerepeltek.


