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Beköszöntő
Elég a kesergésből! Mindenki tudja, hogy 1949 óta 
Magyarországon a klasszikus balett és a néptánc 
képviselőinek módja volt azonosítani magát a 
táncművészet egészével. Máig változatlanul nyögjük 
ennek a politikai döntésnek összes konzekvenciáját: a 
színházi, iskolai és támogatási rendszert egyaránt ez a 
tény tartja torz arányaiban.
Az 1. MAGYAR KORTÁRS TÁNCSZEMLE egy 
egészségesebb tánckultúráért — izgalmas, kreatív, tüzes, 
sikeres művekért — folytatott egyévtizedes, a falakon 
kívül zajló munka állomása: pillanatkép.
Új tánc, modern tánc, kortárs tánc, mozgásszínház, 
posztmodern tánc, táncszínház — a szakemberek dolga, 
hogy különbséget tegyenek. Értjük mindannyian: ezen a 
szemlén az ide tartozó 21 együttes vesz részt. A magyar 
táncművészet független, progresszív ága. A vérfrissítés 
viszont az egész érdekeit szolgálja. Elég az 
ellenségeskedésből!
Magunk tudjuk legjobban hiányosságainkat. Értsd 
tennivalóinkat. A néhány stúdió, iskola a maximumot 
nyújtotta, de ez kevés: nincs elég képzett, korszerűen 
képzett táncosunk, koreográfusunk. A  család, a 
környezet számára a modern tánc mindmáig hobby. 
Nem  szakma, pálya, egzisztencia. Még a táncot 
tervszerűen népszerűsítő játszóhelyeken is a „szegény 
rokon” státuszára jut csak pénz.
A táncosok legtöbbje „másodállásban művész”, egész 
másból, jobb esetben tanításból él. A médiák 
szórványosan foglalkoznak eredményeinkkel. A piac még 
nem lát üzletet a m i menedzselésünkben.
Mégis e szemlén 6—8 éve működő, nemzetközi hírű 
együttesekkel büszkélkedhetünk. S m ég büszkébbek 
vagyunk a fiatalabbakra, a jövő reménységeire. S még 
ennél is nagyobb várakozással tekintünk azokra, akik a 
mostani szemlén a mindennapi tánctréningtől 
felhevülten a közönség soraiban ülnek. Még!
Bizakodással tölt el bennünket, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat Színházi Alapjában az első szövetségesre 
leltünk. Vállalták a befektetést a jövőre.
Kívánom mindannyiunknak, hogy magunknál jobb 
követőink legyenek.
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Andaxinház

Artus

A rt Kísérleti Stúdió 

Berger Táncegyüttes 

Budapest Tánciskola 

Dream Team Színház 

Hargitai Ákos—Héger Gyula 

Kölcsön Színház 

Közép-Európa Táncszínház 

Méhes Csaba

Rock Színház Táncműhelye 

Sarbo Táncegyüttes 

Sofa Trió

Szárnyak Színháza 

Szegedi Stúdióbalett 

Természetes Vészek 

Tranz Danz 

Veszprémi Táncműhely 

Virág Csaba—László Zsolt 

Zákány Csoport
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