
A
farkas
csókja

A Kreatív Mozgás Stúdió az 
újesztendő második estéjén, a 
felújított József Attila Színház
ban rendezte meg az Új Tánc 
Szemle soron következő felvo
nását. A hirdetmények gazdag 
terméssel; zenei betétek kör
nyezetében, többek között tu
néziai és egyiptomi vendég
táncosok felléptével kecseg
tettek. Ám valahonnan sötét 
fellegek tornyosultak, olyany- 
nyira, hogy a modern mozgás
mustra a muzsikus szereplők 
(Szemző Tibor és a Balkán Fu- 
Tourist) fölényében kis híján 
kortárs zenei estté alakult át. 
Ha Ann Papoulis, a Cunnin
gham Stúdió tanára nem „ke
gyelmez” rajtunk, bizonyára 
tánc nélkül maradunk. Csupán 
azon álmélkodtam, hogy a bor
sos belépők ellenében mind
ezt milyen türelmesen és szót
lanul viselte a fiatal publikum.

Mindenesetre Angelus Iván 
újra bebizonyította, hogy a 
szervezés cseppet sem erős
sége, ellenben frappáns bo
csánatkérésből és folyékony 
mellébeszélésből jelesre vizs
gázott. A tudósító is csak bosz- 
szankodhatott (s ezzel gondo
lom, nem volt egyedül), amikor 
dagadó színvonalú produkciók 
helyett félórás szünetekkel és 
a konferanszié mélázó fejtege
téseivel mulasztotta arany ide
jét. Becsületesebb lett volna, 
ha a Stúdió még idejében 
megfújja a vészkürtöt, és elha
lasztja a több oldalról amputált 
estet.

További sirámok helyett lás
suk inkább, mivel rukkolt elő a 
New York-i Ann Papoulis! Bár 
előre megjegyzem, szívünk et
től sem vert hevesebben.

A színlap katartikus erejű 
posztmodern táncműnek titu
lálta „A farkas csókjá"-\ (talán 
csaliként?). A tudósítás vi
szont csak egy letagadhatatla- 
nul amerikai stílusú -  némi

extravaganciával felfegyver
zett -, punkosan vaddá for
mált, egzaltált szellemiségű 
mutatványról számolhat be. 
A költői cím és a stílustalan 
mozgásanyag együttes viszo
nyából sem kaphattunk határo
zott fogódzót a táncos üzenet 
megfejtéséhez. Csak a tapoga
tózás maradt tehát, hogy most 
nem feltétlenül apokaliptikus 
állat-sors vízióra kell gondol
nunk, noha egynéhány póz 
akár erre is utalhatott, hanem 
tágabb értelmezésben: száza
dunk reménységét veszített 
emberének félelemmel ve
gyes jajkiáltására (is). Hiszen 
ha dióhéjban összegeznénk a 
látottakat, mindenképpen a 
művészi hatás kedélyborzoló, 
nyomasztó és életidegen ka
rakterét kellene kidomboríta
nunk. A fogalmazvány konklú
ziója -  ha jól olvastunk lapjai
ból -  ennélfogva szürkés és 
egy cseppet kiábrándult... 
Csakhogy mi szívesebben vok
solunk a „hit, remény, szere
tet” mellett!

Hazai színpadokon régen 
hozzászoktunk már a sudár, 
jegenyefa-termetű táncosok

hoz. így most, amikor masszív, 
vastag combú „vendégprima
donnával" találkoztunk, kétke
dőén pillantottunk egymásra: 
vajon kitelne-e tőle egy precíz 
jeté passé? De Papoulis, aki 
megcibált sárga kosztümjében 
úgy mutatott, mint egy Fellini- 
filmből importált melegvérű 
kokott, minden súlyfeleslege 
ellenére is kifejezetten fürgén 
mozgott. Erre szüksége is volt 
a leginkább bolondokházi tom- 
bolásra hasonlító, eklektikus, 
de nagy energiabedobást 
igénylő táncszövedékben.

Ha mindenáron ösztönző 
elődök és stílusatyák után 
akarnék nyomozni, említhet
ném esetleg M. Cunningham 
nevét, ám valószínűleg helye
sebb, ha az expresszionista, 
vagy a szabad-tánc mozgal
makra utalunk. (Ámbátor le
hetséges, hogy képviselőik 
megsértődnének ezen a pár
huzamon.)

Végre lássuk a medvét... 
pardon: a farkast és csókját!

A harcosan populáris zenei 
háttérbe szúródó, üvegcsörre- 
nésszerű hangok jelentéke
nyen megszaggatták a tánc rit-

Ann Papoulis (Magyarossy felvételei)
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Balkán FuTourist

musát, s így tudatosan meg
hiúsították egy lineárisan fejlő
dő mozdulatlánc kialakulását. 
Hogy mi történt két üvegcsör- 
renés között? Kevés értékel
hető. Túlfeszített, túldimenzio
nált pózok ismétlődtek kifulla
dásig, miközben a táncosnő 
arcán őrülettel szimpatizáló 
ijedtség és rettegés ült. Hiába 
vágyakoztunk türelmesen, 
csak bolhányi klasszikus báj, 
kecs, attraktív pozitúra után,

nem kaptuk meg. Ehelyett 
mérhetetlenül slampos, lezser 
kivitelű, ruganyos ábrákon 
morfondírozhattunk remény
kedve, hogy „lesz még lágy 
kenyér” .

Gyanítom, hogy a feloldást 
sejtető végkifejletben tánca 
még a marionettbábuk szűkös 
mozgáskultúrájával" sem ve
tekedhetett. Mert miután át- 
szellemülten macskaként nyá
vogott, nem következett más,

mint oroszos dallamokra lej
tett pár perces egészséges 
szökellése, melyben a legki
dolgozottabb szerep jószerivel 
a lobogó hajfürtöknek jutott.

Túlságosan epésnek tetszik 
a beszámoló? Kérem, csupán 
a valóságos helyzetet tükrözi. 
És ha végezetül hozzátesszük, 
hogy a zenei szubkultúra egyik 
élvonalbeli csapata, a Balkán 
FuTourist is a „tánc kategóriá
jában" remekelj I), akkor sze
münk valóban tágra nyílhat a 
csodálkozástól. Angelus a Bal
kán védelmében, a „mindenki 
művész" (ergo: „minden mű
vészet” ) veszélyes aspektusá
ból indult ki. Magán-nyelveze
tére lefordítva ez annyit tesz 
(majdnem idézet): „Ha valaki 
nem zenél, vagy nem beszél a 
színpadon, az vajon mi mást 
csinál, mint táncol?” Úgy hi
szem, hogy a zenei együttes 
szereplését inkább a baráti 
kapcsolat motiválhatta.

Előadásukban egyébként 
depressziós számaik montá
zsához ironikusan szürreális 
és politikus felhangokkal ope
ráló élőképeket kapcsoltak -  
megalkotva a „színházklip” 
forradalmi műfaját. Ehhez a 
színház kelléktárát alaposan 
átkutathatták, viszont -  egy 
mutáns tornagyakorlatot le
számítva -  még a legmegér- 
tőbb jóindulat sem mondhatja, 
hogy fellépésüknek sok köze 
volt a tánchoz!

Králl Csaba

Érdemes volt meg
figyelni a tévé táncadása
it 1987 novemberének vé
gétől az újév első napjá
ig, mert a látottakkal 
mind mennyiségben, 
mind minőségben elége
dett lehetett a táncot sze
rető közönség. Más-más 
arányban, de majd min
den táncág helyet kapott az ünnepek előtt és 
alatt. Most azt is ideszámítva, ami betétszám
ként vagy szünetkitöltőként je lent meg a képer
nyőn, az öt hét statisztikája a következő: hat 
balett (részletek, ismertetők), négy néptánc 
(egy vagy több szám), két színpadi betétszám, 
hat társas-, illetve versenytánc-műsor. Nézzük 
a műsorokat műfajonként, bár ma már nincse
nek merev kategóriák.

Azt hiszem, minden táncot szerető nézőt szé
kéhez szögezett a finn Jorma Uotinennek de
cember 10-én az első csatornán sugárzott mű

sora. A budapesti Kale- 
vala-est alapján szívünk
be zárt művész sajátos 
alkotói és előadói eré
nyei a képernyőn látott 
két számban is érvénye
sültek. A szürke ember c. 
szatirikus táncmonológ
ját a legnagyobb clow- 
nokhoz hasonló filozófiá

val és magas fokú mozgáskultúrával adta elő. 
Pillanatok alatt csodálatos testi-lelki átalakulás
sal jelenítette meg a chaplini kisembert, a mar- 
ceaui Dávidot és Góliátot, a barraulti Pierrot-t 
vagy Fialka groteszk alakjait idéző típusokat, de 
mindezt a maga sajátos uotineni interpretálásá
ban. Az ígéret földje c. kompozícióját Yehudi 
Menuhin hegedű- és Ravi Shankar szitár impro
vizációjára készítette. A fehér ruhás táncosok 
lebegő mozdulatai, a zenei hangulathoz kötődő 
plasztikai képek állandó hullámzása a címhez 
illő vágyakozást, a vágyak vízióját vetítette a
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