
dag tárházának bemutatása után igazán cso
dálkoztam, miért helyezték j ít  hirtelen a da
rabot egy másik térbe és időbe. A  ̂ kosztü
mök eltűntek, helvettük a szereplők egy ál
talam már tavaly látott darab fekete-fenér 
testdresszeikben jelentek m eg. A  mozdula
tok mechanikusak és szokványosak voltak, 
a modern tánc korai időszakára emlékez
tettek. A  végletekig leegyszerűsített zene 
monotonná vált, főleg mert a táncosok
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pusztán leutánozták azt. A  sehová sem ve
zető részek közötti átmeneteket csak sötét
tel
tudták megoldani. A  befejezésre tett utolsó  
kísérletképpen ismét az irodában voltunk a 
titkárnőkkel, s a fények lassan 
kihunytak.
Először nem értettem, hogy a Faltól falié cí
mű darabban betétként’ miért szerepel 
egy korábbi előadás részlete. Végül rájöt

tem, hogy a négy lány mostani produkciója 
nem mas, m int egy új és egy régi darabból 
összeállított ̂ .szendvics” . így aztán egy  ̂epi
kus hosszúságú, számtalanszor befejeződő 
és újrakezdődő előadás született. Sajnálatos 
m ódon elrontva ezzel azt a produkciót, 
amely a legerősebb lehetett volna a Petőfi 
Csarnok aznap esti választékában.

—levy—

Hú Színház
Bár tizenöt perccel később érkeztem a stú
dió A ngyalmarás című műsorára, de a ren
dező meg mindig a nézőkhöz beszélt. Meg
próbált magyarázkodni és bocsánatot kérni 
a darab m iatt, amit éppen megnézni készül
tünk. (N em  a legszerencsésebb kezdés!) Bár 
hangsúlyozta, hogy a táncosok amatőrök, 
úgy tűnt, mégsem ez az előadás alapvető h i
bája. Egy bibliai idézeten alapult a darab, 
és jelenetek sorozatából állt. Például négy 
férfi fehér szoknyában (angyalok) lassan, 
önmagukra figyelve m ozogtak egy kis me

dence víz mellett. Egy férfi fehér tüllszok- 
nyában, fehér fátyollal a fején lassan átsé
tált a színpadon egy átlós fehér fény irányá
ba. Következett két ciklámenszínű szusz- 
penzorban levő férfi kétértelmű duettje. 
Majd egy férfi jelent meg kitárt karokkal^ 
mint Jézus a kereszten, es egy csoport no  
festékkel kente be.
Talán azért volt olyan iszonyatosan nevetsé- 

mindez, mert a naiv ízléstelenség hibetet- 
komolysággal párosult. Lehet^ hogy az Art 

Kísérleti Stúdió éjgy jól működő pécsi tánc-

és színházi iskola, de a produkció elképesztő
en provinciális. Ez a belterjes, önmagával 
szemben elnéző stílus természetesen nem jel
lemzi a magyar táncművészet legjobbjait 
Sőt, a Stúdió produkciójának nincs is helye 
azok között a fentebb említett előadások kö
zött, amelyek megpróbálnak előre lépni, új 
területeket felfedezni. Elég zavarbaejtő ezt a 
csoportot egy olyan fesztiválon látni, amely
re a jelen magyar táncavantgarde-jának leg
jobbjait is meghívták.
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Cseréptörés I. (A Budapest Tánciskola bemutatkozó előadása 1992. nyarán) Fotó: MEZEY BÉLA

Kellemes meglepetés volt a Budapest Táncis
kola produkciója a Petőfi Csarnokban. Állan
dó mesterei: Bretus Mária, Lőrinc Katalain, 
Goda Gábor és Angelus Iván, aki az együttes 
vezetője és egyben az előadás szerkesztő-ren

dezője is. A  fiatal táncosok már az első pilla
natban elfeledtették a barátságtalan környeze
tet, mert oda kellett figyelni rájuk. Igaz; eh
hez hozzájárult az ödetes háttervetítes es a 
táncosok megjelenése is, mert sokat számi-

Petőfi Csarnok
tott, hogy a fekete testhez simuló balett-tri
kó és a hajviselet összhangban volt a szerep
lők egyéniségével. A  színpadot három oldal
ról papírgalacsinok vették körül, és oda sza
ladtak ki azok, akik nem táncoltak az éppen 
soron következő műben. A  rövidebb-hosz- 
szabb koreográfiák Graham-technikára épül
tek, vagy más modern- illetve kreatív mozgá
selemekből készültek. Már a színpadralépes 
is rendhagyó, de hatásos volt: egy hatalmas 
vetítővászon alól bújtak elő egyenként a sze
replők, és a monoton, dinamikus zenére 
mindenki más-más mozdulatot ismételt, 
amely összeségében mégsem volt unalmas, 
egyhangú! A z epizódokat ,Aélő szövegek” vá
lasztottak szét, a Sakk című szám kivételé
vel, amelyet dobszóló kísért Először a szín
padon, majd igazi sakktáblán játszottak le 
egy játszmát, közben ütemesen szólt a dob 
és a lépéskombinációk beolvasása a mikro
fonba. Számítógép segítségével az esemény 
követhető volt a vetítővásznon is. Emlékeze
tes volt a Mozart-műre elképzelt kompozí
ció is. A  színpadon éneklő Böröcz Lászlót 
(Kubinyi Zsuzsa zongorakíséretére) szép las
san körülvették a táncosok, mintha egy cso
portképhez állnának, majd kisebb csapatok
ra szóródva elhagyták a színpadot — széttöre
dezett a kép. Utolsóként egy zene nélküli im
provizációt mutattak be, amelyben így a 
„lábzene” dominált. A  cseréptörésre akkor ke
rült sor, amikor a táncosok előrejöttek 
egyenként meghajolni: különböző nagyságú, 
formájú cseréptárgyakat törtek darabokra a 
színpadon, azt is jelezve, hogy a közel egy 
órás bemutató veget ért. Pedig még néztem  
volna! Egy pillanattal később, mintha a gon
dolataimban olvasna, valaki a hátam m ögött 
odaszólt a szomszédjának:,.Nincs tovább? 
Ennyi? Vége? De kar!” .
A Budapest Tánciskola tehát valami újat, 
sikereset hozott létre ezen az estén, am ely
re érdemes volt elmenni. Remélem, a 
jövőben egyre gyakrabban lesz alkalmuk 
Demutatkozni itthon és külföldön 
egyaránt!
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