
4. A Djazzex Modern Jazz 
Táncegyüttes is igazolja, a 
koreográfiák, színpadi ötletek, 
mozdulatok nem ismerik a so
rompót, szabadon röpködnek 
társulatról társulatra, sőt az 
óceánt is átszelik „vén" Euró
pánk és az Újvilág között. Csak 
nemrég hódította meg szívün
ket a dán táncszínház, máris itt 
az új felfedezés.

Október 14-én holland gárda 
lépett a Budai Vigadó színpa
dára, ráadásul rögtön Warren 
Spears darabjával, akire még 
emlékezhetünk a dán estről. 
Akkor mint koreográfus és tán
cos is sikert aratott. Nem cso
da hát, hogy most Again (Is
mét) c. darabja ismerősnek 
tűnt: itt is egymásból sarjadzó 
mozdulatok lódítják a testeket, 
s ugyanakkor ökonomikus 
rend ültet szabályt a lüktetés
be. Az ismétlés köré szervező
dik minden motívumsor, az is
métlésből bomlik ki minden
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De kicsi 
a világ!

újabb, s többnyire erőtelje
sebb kompozíciós egység. 
A gimnasztikus elemek és 
fouettés irányváltások most is 
azt sugallják, hogy a táncra ki
szemelt teret Spears minde

nestül falja föl -  a kocka-szín
pad éleit fölül színes neoncsík 
zárja le - ,  s szereplői e térben 
cikáznak, miközben egy-egy 
tapintás-fogás vagy épp finom 
kis taszítás erejéig egymást is 
üdvözlik. A remek előadók -  a 
kölni nyári kurzus visszatérő 
vendégei -  ez alkalommal 
geometrikus vonalaktól tagolt 
mezbe bújtak, így sportos erő
vel duzzadt izomzatúk. Ez 
azonban nem ellenkezett a da
rab címével, amely utal a sok
szori nekifutásra, a magasug
ró megannyi kísérletére, míg 
teste a léc fölé lendül.

A hollandok pedig vitték az 
újabb magasságot is, mégpe
dig lenyűgöző eleganciával. 
Lisley Watanabe koreográfus 
Luna, azaz Hold című alkotá
sát biz’ el tudnám képzelni az 
Opera színpadán is, s nem
csak dekorativitása okán. 
A szürkés-zöld képek álmatag- 
súlyos csendjét olykor a testek

Luna (Magyarossá felvételei)
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lázas suhanása tépi szét, 
nyugtalanság, remegés kúszik 
a bőr alá, egy nő megvonaglik, 
mereven zuhan társai karjába. 
Majd lassú séta indul, s az éj
szakai árnyak, holdkórosokf?) 
megigézve lebegnek a tudat
lanság bársonyán. A hatalmas 
űrben csak „Én és a Hold” lé
tezik. A Hold, a nagy hipnoti
zőr.

A koreográfus nem cselezett 
ki bennünket, nem vont művé
be semmiféle trükköt, hatásva
dász elemet, s kerülte a verej- 
tékes pszichologizálást. In
kább nagyon is mélyre, a folk
lór erős gyökerébe kapaszko
dott. Ám e fogalmat épp e tár
sulatnál hiba volna közép
európai szigorral mérni, lecsu
paszítani és beszorítani a föld
rajzi-társadalmi koordináta- 
rendszer valamely rekeszébe. 
Hiszen amilyen sokféle ember 
él Hollandiában, s amilyen 
sokfajta táncos alkotja ezt az 
együttest, oly bőséggel, gaz
dagsággal nyílnak a folklór vi
rágai is a Djazzex színpadán.

Egyik kísérletük, a Cantes 
De Ida Y Vuelta például a fla- 
mencóban megtalálható arab 
hatást kutatja, miközben az af
rikai tánc mozdulataival is ke
resi a rokonságot. A sokféle

ségből vitathatatlanul egysé
ges, érdekes és robbanékony 
darab született. De még a 
Switching Gears (Kapcsolódó 
fogaskerekek) is a folklórból 
merít, amennyiben Alvin 
McDuffie, a nemrégiben el
hunyt koreográfus a New 
York-i utca fiának improviza- 
tív, energikus mozdulataival 
csavart egyet a hagyományos 
amerikai dzsessz menetén. Az 
utca művésze pedig tulajdon
képpen népművész, hiszen a 
forgatagban, a változás tarka 
esélyei között nincs idő herva- 
tag szépelgésre, rögzített akci
ókra. Hatni kell, mégpedig 
azonnal! Ezt az eleven vibrá
lást, friss lelkesedést hozta a 
Djazzex, élén Glenn Van Der 
Hoff művészeti vezetővel.

5 . Angelus Iván és Berger 
Gyula előadói és szerzői est
jére indultunk október 21-én. 
Csak üdvözölhetjük a Táncfó
rum készségét az újabb kísér
letek fogadására, hiszen így 
ritkábban bemutatkozó alko
tókkal is találkozunk.

A szerzői és előadói estek 
gyakran eltérnek a jólfésült 
színházi műformáktól, inti- 
mebb hangulatuk megfér a fur
csa, olykor extrém próbálko

zásokkal is, sőt egyenesen 
csábítanak a szokatlan elemek 
vegyítésére. Még a közönség 
is másképp érkezik, sutba vág
ja nagyszínházi várakozását, s 
melegebb szívvel huppan a 
székbe. A szerzői-előadói est 
művésze csakis a saját bőrét 
viszi a vásárra, a bukással sa
ját lelki békéjét kockáztatja. 
Mindezt a nézők is sejtik, s ta
lán épp ezért: a szerzői-elő
adói estek ritkán fulladnak kö
zönybe.

Ezúttal is jó sokan gyűltünk 
össze, még a színpad és az 
orkeszter székei is megteltek; 
mindenfelől kíváncsi szemek 
pásztázták Angelus Iván po
rondját, a dobogóra tapadó 
kockavázat. Ha most az alkotó 
címadásaira gondolok (pl. 
A Duzzogó Pierrot Végül Fity- 
tyet Hány a Dologra, vagy 
A Fürge Kövér Béka Szomo
rú), akkor az elénk táruló ké
pekről leginkább A Kopoltyút- 
lan Hal Víztelen Akváriuma jut 
eszembe. -  Valahogy ilyenfor
mán maradtunk kívülállók An
gelus Iván szenvedésein- 
örömein, vagy ki tudja, micso
dán, hiszen valójában nem de
rült ki: érzelem vagy ráció 
szülte a Rozmár-Bál etikettjét? 
A darab egyetlen kihámozott
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Rozmár-Báligazságaként hasított belém, 
hogy „most csodálkoznom il
lik!". A nagyjából kétpercen- 
ként felhangzó címek azonban 
sem egymással, sem a moz
gással nem kerültek közeli 
kapcsolatba, hanem lebegtek, 
öncélúan és fenségesen... 
„Befosott az Orrszarvú". Nem 
baj. Inkább az a probléma, 
hogy az előadó akár ugyanúgy 
görnyedhetett, ugrálhatott 
vagy földrevágódhatott a 
„Fontos Elvtárs Kezet Ráz a 
Rendőrrel” c. epizódban vagy 
lehetett akár.... a Csillag Csú
csa Május 1-jén", egyre ment.

A 20. tétel után fásultan me
redtünk a ketrecben küszködő 
verejtékes testre, míg érzéke
ink gyöngécske hidat leltek a 
konstruktivista líra és a látot
tak között. Pedig még rövidült 
is a program: 42 helyett „mind
össze” 31 kiagyalt cím (vagy 
verssor) buggyant elő valame
lyik hangszóróból, de nehéz 
eldönteni, hogy e változás 
egyáltalán befolyásolja-e íté
letünket. Mint ahogy azt sem 
tudhatjuk, hogy a mégoly mes
terkélt címek nélkül ugyan mi 
tapasztotta volna össze az 
óránál tovább sorjázó miniatű
röket. Igazság szerint ez az 
időtartam még az abszolút 
profik állóképességét és szug- 
gesztivitását is próbára tenné. 
E felemás elismerést azonban 
nyomban követi egy hatalmas 
kérdőjel. Vajon mit akart mon
dani Angelus Iván? Mert saj

na!, az egészből csak ez nem 
derült ki.

Kiderült viszont, hogy az 
előadó a nyugat-európai, meg 
amerikai mozgás- és táncszín
házi törekvések vonulataiból 
csipegetett, s elméletben bizo
nyára alaposabb felkészült

séggel, mint amennyit most si
került igazolnia. Ezt a feltétele
zést még a Budapesten vala
mivel előbb lezajlott Nemzet
közi Mozgásszínházi Találko
zó is megerősíti, ahol ugyan
csak találkoztunk efféle pro
dukciókkal, bár őszintén szól
va többnyire nem ájuldoztunk 
a teljesítményektől. Így ha azt 
állítjuk, hogy a Rozmár-Bál 
nem marad el az ottani me
zőny átlagától, akkor Angelus 
Iván még mindig nem lehet 
elégedett. De hát ne is legyen!

New synchro system c. mű
sorával jelentkezet Berger 
Gyula együttese, a VSZM Mo
dern Táncműhely. Bemutató
juk már csak azért is figyelmet 
érdemel, mert a táncszínpa
don furcsamód tánccal igye
keznek kifejezni mondandóju
kat. Mégpedig igen sokféle
képp. Amint a koreográfus 
vallja: „Munkámban elsősor
ban az amerikai Limón-techni- 
ka alapelveire támaszkodtam 
(gravitáció kihasználása, zu
hanás-emelkedés stb.), de ter
mészetesen felhasználtam 
más mozgásformákat is... Az 
eltelt évek folyamán tevékeny
ségünk kiszélesedett, fokoza-
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Berger Gyula együttese

tosan felfedeztük a hangok, a 
ritmus, a tér jelentőségét is.”

A kis ars poéticát a bemuta
tó után is komolyan kell ven
nünk, mert minden sora igazo
lódott. S hogy a „más mozgás
formák" mivel színezték Li- 
món technikáját? A cigányos 
motívumok éppúgy feltűntek, 
mint a csapásoló ritmikai ele
mei, s a dzsessz, meg az afro
tánc képletei mellett a modern 
műhelyekben fogant kontakt- 
és minimal-stilus is fölbukkant 
legalább egy villanás erejéig 
ebben a „szisztémában” . De 
talán még helyesebb úgy fo
galmazni, hogy e sokféleség 
gyakorta párhuzamban, azaz 
„szinkronban” tárult elénk, 
csak figyelmünk ugrándozott 
az apró részletek és az egész 
között.

Berger kiváló érzékkel fűzte 
távoli motívumait egyetlen fo
nalra, helyes arányokat és 
erős kötőanyagot lelve a stí
lustöredékek között. Maga is 
nagyszerű táncos, talán ezért 
sem igyekszik becsapni mások 
testét, s emiatt hiszem, hogy 
művét talán táncolni is oly kel
lemes, mint nézni. Az előadó
kon nyoma sem volt az erőlkö
désnek, jóllehet a szándékos 
monotónia, a rövid motívum
sorok makacs ismétlése, s 
mellette a bonyolult, polifon

taps-párbeszéd igencsak erős 
koncentrációt követelt. A férfi
ak macskaeleganciával, de a 
lányok is energikusan vették a 
föld-közeli mozgás fordulatait, 
a már-már akrobatikus ügyes
séget kívánó guruló-repülő ha
ladásokat, a nyújtózó hely- és 
helyzetváltoztatásokat. A leg
szebb pillanatban pedig még a

szerelem is szárnyra kelt: a 
lendületes lépések, hajlások, 
tapsok szigorát egy fiatal férfi 
töri szét: motívumsorának 
adott pontján, s a csoporttal 
épp ellenkező ívű mozdulattal 
tér vissza újra s újra az egyik 
lányhoz, hogy ujjaival lepke
szárnyként érintse haját.

Péter Márta
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