
Néhány házza| odébb' a Csanádi utca 19-es
ház alagsorában működik a Kreatív Mozgás
Stúdió' Vezetóje Angelus lván.

- Hogy jutott eszébe tánccal toglalkozni?
- kérdezem, mert tudom, hogy eredeti szak-
mája szerint spanyol-történe|em szakos ta-
nár' majd évekig a stúdió K csoportban szí-
nész. '

- A színészetben is mindig a mozgáshoz
kötódÖ kifejezési formák izgattak. Gyerekko-
romban tornász voltam, majd megismerke(g
tem az úgynevezett pszichofizikai tréningek-
ke|' ame|yek a színészetben haszná|atosak,
de a táncban nem. A tánc, a szó hagyomá-
nyos érte|mezése szerint, elsősorban moz.
gás, nem pedig a testet-|e|ket egyaránt
igénybe vevó diszciplína. Mindent megnéz-
tem' tanu|mányoztam, amit az országban a
tánc műÍajában gyakoro|tak és oktattak' jár-
tam Jeszenszky Endre isko|ájába' és részt
vettem kü|önböző rövid kurzusokon kü|Íö|-
dön. Mindezek után fe|nótt fejjel azon kap-
tam magam, hogy engem igazábó| a mozgá-
son keresztü| történó kapcso|atteremtés iz-
gat a |eginkább.

Ange|us |ván tehát Mattox' Lea Darwin,
Bruce Taylor pé|dá|a me|lett tanulmányozni
kezdte a nagy hagyományú tánc- és mozdu-
|atművész isko|ák t örténetét és Íi|ozóf iáját:
Martha Graham, José Limón, |sadora Dun-
can, Mary Wigman és így tovább' egészen a
ná|unk most fe|fedezett kontakt táncig és a
ke|et-ázsiai harci mÍivészetekig.

_ Mi hatott a magyar hagyományból?
- Sajnos, a régi nagyok - Dienes Va|éria,

Madzsar A|ice, Szentpá| o|ga - gyakor|atá-
ból szinte semmi sem maradt. Egyedül Ber-
czik Sári néni órái adtak némi bepi lIantást az
egykori modern mozgásművészetbe.

- Mindezek után nem jutott eszébe' hogy
új irányzatot' speclá/ls mozgásmúvészeti is-
kolát alapítson?

_ Az jutott eszembe, hogy szükség van
az emberek között egy speciá|is kapcso|at-
teremtó nyelvre, aminek az a|apja és |énye-
ge a mozgás. Ennek kido|gozása és megis-
mertetése tette szÜkségessé, hogy |egyen
egy olyan nyugodt hely, ahol mindezt meg-
va|ósíthatom, vagy Iega|ábbis megpróbá|ha-
tom.
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_ Kérem,fogalmazza meg, mi a mldszer $

célja'
- olyan kiegyensú|yozott szemé|yiségek '

teremtése, formálása, alakítása, akik érzé- l
kenyen reagá|nak mindenre, ami körü|öttük i l
t örténik, mindig he|yesen rea|izá|ják a szitu- ff
áciikat' és így a gyakor|ati életben is köny-
nyebben ta|á|ják meg a helyüket' Ha az em-
ber megtanu|ja' mi az, hogy tartás, akkor
Van tartása, és aki tudja' hogyan ke|| emé|t
fóve| és egyenes gerincce| járni, az átvitt
érte|emben is ehhez fogja tartani magát.
A |ényeg a test ' i||etve a szemé|yiség be|éó
központjának a megta|á|ása és kidoIgozása'

Az óra a test te|jes e|lazításáva| kezdódik,

gye| és koncentrál, az é|et problémái a ci-
pókke| együtt a küszöbön tú| maradnak. Köz-
ben igen jó zene szó| a magnóbó|, nem disz-
kó, nem üvö ltó '  nem erőszakosan ritmizá|ó.

van gimnasztika, van balett, van dzessz és
modern tánc, sót valami a ke|eti múvésze.
tekbó| is' de nem kizárt az akrobatika sem.
Ange|us |ván vezeti az óráI, bemutat, to-
vábbfej|eszt' újat a|kot' közben magyaráz,
javít' dicsér' bírá|.

Ezen a dzsessz-, moderntánc-improvizá-
ció nevtj kurzuson kívü| van kü|ön modern
tánc és dzsessztánc, kondíciótánc. többfé|e

Az oÍa aIesI leues e||az l lasava| KezooolK '  !
nagyon egyszerű mozgáse|emeken keresz- fr
tü| jut e| az egyre nehezedő, technikát kívá- fi
nó, koordiná|t mozgássorokig. Mindenki Íi- ;

korosztá|ynak olyan mozgásanyag-oktatás,
amely a modern tánctechnikára'épü|' és
ame|ynek cé|ja a ,,mozgás-, tér-, és ritmus.
koordináció, az önismereten a,|apu|ó kap-
cso|atteremtó és kiíejezőkészség Íej|eszté-
se'' - írja a prospektus. De tartanak sztepp-
oktatást és kismamatornát is. Maga a he|yi-
ség ezen kívül szívesen ad otthont minden
más a|kotó kezdeményezésnek, mint pé|dá.
uI a gyermekek képzómúvészeti fog|a|kozá-
sa Vagy a ÍérÍitorna. A stúdió másik a|apítója
Ká|mán Ferenc, az,,utánpótlás' '  oktatója pe-
dig Sitkey Gabrie|la. A stúdió 1983 óta műkö-
dik' és me||es|eg e||átja a házban |évó á|ta-
|ános isko|a tanu|óinak soeciá|is testneveló
Íog|a|koztatását is. tt éven keresztü| mo.
dern táncversenyeket és -tanÍo|yamokat is
szerveztek, ame|yeken egyedü| Vagy cso-
portosan bárki részt vehetett, aki va|ami ere-
detit akart produká|ni. J öttek kü|Íö|diek is,
miveI hogy neves nemzetkozi szemé|yiségek
vezettek itt tanfolyamokat. Az iskola reggel
7-kor nyit' és este 9-kor zár.

- Még mindig nem beszéltünk arrTl, miért
kreatív ez a táncstúdió? Mit teremt. mit al-
kot?

- Amikor megnyitottuk a stúdiót, va|ójá-
ban kiírhattuk vo|na, hogy táncisko|a. De ezt
nem akartam. A kreatíV kifejezés kezdetben
kompromisszum volt: olyan hely, ahol a
mozgásri| van szó, ahol stúdiumok, kísérle-
tezések Ío|ynak. Valójában ezt a Íajta moz-
gást az különbözteti meg a sporttevékeny-
ségtő|' vagy akár a tánctó|, hogy kreatív. Ez
a Íajta mozgás alkotóÍo|yamat, ha úgy tet:
szik, á|ta|a az ember önmagát a|kotja' aIakít-
ia .

A Kreatív Mozg{g Stúdiónak neve van,
AngeIus |Ván eIismert szakember. Self made
man, mega|ko}a önmagát. Az óra végén
a |átogató iy 'kedvet kap a bekapcso|ó.
dásra, és éz a kedvcsiná|ás igencsak
nagy do log .

- Akik ide iárnak vajon miért csináIják?
- En ls megkérdeztem tölük, azt mondták:

mert jó. Csinálni jó. S ha belegondolok, én
és ezért csinálom.

V ál jék m i ndanny i uk egészségére !

Segíti a |azítást, a ritmikus mozgást, a sokfé- $
|e elembó| összetevódő táncot, ame|yben ff

Széc{ry Ágnes


