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Dietmar Pflegerl nas|on gondosan és differenciáltan vezette a szinésze.

ket az egységes e6rüt{es-te1Jesitmény kÍalakitásához. trJolfgang Böck és

U1rike .lac-twerln, Lrliom ós Julika szerepében, rerrdkívül intenziven és ki-

fejező erővel dominál.  Wolfgang Bi jck Li l iomjao agresszÍvítása el lenére, mé8-

Í"s mindj.g szeretetre mé}tó marad, mert ez az agresszivitás érezhetően a ryá-

molatlanságbóI 
"a"a, 

ez az erőtét3es, akrobatikus hintáslegérry Íngatag, be.

folyásolhaió embe"r ugyan' de eryúttal lágr, sebezhető is. Ahogran Böck ezt

az' áIlanrtó ingadozásí, ..gy"ngéaség és az agresszió közötti hirtelen \rálF

kozást kífejezi, ahogyan e gazdag figura szineit árrryaljir - cá neggőzőut

és .érzelg,ősség nélkül is megindítóan hat.
Csodálatgr darabos és fan3/ar, ugianakkor finoman bensőséges alakot

formál Ulrike Jackwerth Julikából egy tántorithauatlanul szerető terern-

iá"ll-exi-'"gr'.ta szivóssággal és mégis eÍkerteIenül harcol a szeretett fér-

fiért. Másoknak .ehhez semmi köziik - mondja a ravatalon fekvő halottnak, és

ezze| jellemzi valamennyi érzését, amely éIetét eddig meghatározta és to-

vábbra is meg fogja határozni
lz orveíoetásen erységes elóadást a közönség nagr tetszéssel fogadta.

/Ford" : Gel lért György/

/Kat t r re i r r ,  K .  !  t ,D ie  andern  geht , s  n i chts  an| l  .= D ie  Presse ,  1986.  jún ius  2 . /

BALETT

L'Express'  ].986. jűnius 27.

tÁnc e rÜcoöny uöoött

- Mi űjsáe x"r";A poros a}tadémizmus mögött olyan,
' koreográfusokat is találurrrk, akik nem követi\ a hivatalos irányzatol .

Irta: Simone DuPuis

Míndenütt táncolnak: az avignonÍ hidon és a vasfüggönyön túl. Meglehe.

tősen rendszeresen hívjuk meg a szoÜjet balett-társulatokat /a Bolsoj ba-

lettkara sz€pt€Írber z7-táL októuer 27-L.g szerepel a kongresszusi palotában/'

de s'zínte sohasem saerepeJ.nek nátunk a közép-európai eryüttesek. Pedig ezek

a némáknak tekintett mijvészek sokat elárulnak hazájuk szellemi étetéről.

Kel1ően e11átva megbizólevelekkel, megkezdtem hétfátyoltáncomat' a kul-

turá].is attasék va.gy kÉpviselőik előtt. Mindíg igen udvariasan fogadtak'

és sikerü]t meggyőáom }x.t arról' hory küldetésem céIja teljesen táncos

jellegü. xét rovio hónap programjaím meghatátozásátao' és már indultam is az

i smeret lenbe. .

Bulgáría

Parkok, joghurL, rendkivül r i tka taxlk, amelyekbe megttrnulok be.Iefura-

kodni. más utasoÉ*at eryüttn akÍk uryanabba az^írárryba mennek. Nem messze az

A1ekszandr NyevszkJ'j femplomtól, a Sztefan Makedonszkí zenés szinház rend-

szerint a HoId asszony cimii operettet és néha, kivételesen az Arabeszk nevü

modern független eryúttest hirdeti p}akátján. A miisoron a kubai Alberto

A1onso 
"'6ttetes 

carmen.szvitje. szerepel, a'melyet a szerző Moszkvában irt

20 óvve} ezelőtt.  Ujabb darab az Ismét szerelem, Margarita Arnaurova'

a szinház igazgatőnő5'e aítotása. Bach és dzsessa a fü1nek' a szemnek őrült
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szágu}dások és iIledelmes píruettek. Ury l.átszik' az--önkifejezés nehézségenem annyira a táncosok kizárólag. klassákus képzéséből, mÍnt inkább az el-szegényedett. kifejező eszközökbB1 ered; ;koi minÍmálls számti sztereotiplépésie csökkentették' .'n"ry*"{_'';Je;,,-;i;-.".használnak fel: a balettbükkfanyelve.

:",'0::ffn:Í.::" "1:Y]j'lí:-'*o 
bemutatóJa., ez a balett a francia

l1:":"' Lacott. müve. Elégáns közönség:" ;.;á#;Ji].'o---;- g.Eéqrl- Á9aqttseg a nezrtéren. A színpadon egr.el.táncolt
].il11l1:, l*ul.'.Tn a balett lép azlónck h;1v6e: a koszttirniik oonrlal.etl'|-abkosztiimtik gondozottak,
i" :Íf "" :: -iillll1' j -1..q{:.b o "| : .* i h.r- i ú"c J". *e t ilö#ő} -i.lí!í3 i j3Í:
j* lu n: Jif -::: "::j: :i*.: "é gr ".t."-r. i g ;;i ; il i.J' iJ. í,ffiö;il J":" iilfi i:
:f:; 

arrely nem annyíra látni enledí,'';"t-iildüTffi;:"ffiíí":.i:*.#-ji:3:
séget.

Jevgeryija Kraszteva /Margít/ éa Bisszer DeJarrov /Arnand/ ezíntelene].őadása grengébb vo!.t, mi.nt á .igpiáű;;;iyen .Xraszj.mira Koldanova ésJaszen Valösanov, a.bolgár Dupond szerepelt. valcsanov Dupond-.}pz hasonlóan,első dijat nyert a szinvonalas várn"t_"l"".'v.", ahol isia.Et. mj.nden Jobbtáncosnak il ' ik aranyérmet szerezni, a Vaszil.Jevek, a úáxszimováx, aBarísnyikoüok ,/és Sy|vie Guil1em,1 után.
Egrébként a repertoár, amely ígen akadémíkus, nem tartogat meglepeté-seket, hacsak n.em rteglepetés az Agoti, nen a nasr Balanchine-é /eztMagrar-ország kivételével sehol sem adják elő x"i"i"il l, h*.;*;;t"; Lukanové, anépmlivészetért lelkesedő koreografusé, akilek í recsre 

""""u" "r*u, 
egr népÍmonda alapján készült tánc.j-áiéka .l.ő"dá;;l. etmutasztottam. EzzeL szembenszerencsém volt, mert rnegnézhettem A kék madár előadását a Kirov balettarisztokratÍkus stilr:sában, valami.nt végzős ;i'"*'1i$=iil"gÍ"'őadását: eryjövőbeli balerina a lárryok között., ery tir,exá'.l 

tl* között, akíket mindignehéz toborozni. A táncosok, .xi5"t g. 
""*'"ág.1o állam1 társulatához szer-

lT.:.,n"o /au.}gária 9 mílliós J,akossága '.iíJtt/, havonta 1,8o-32o levát ke-resnek,. anig 2o évi pál.yafutásurk után iyug"io"i. il;;;"'"J:.

Csehszlovákia

A repüj.őtér és a város között tengersok orgona'lak.ások, kutyák furcsa. szájkosarakkal. } xi" toi.,yor.a jobban 'öltözött járókerők e'feledietÍk ;-;";l ]"oo

kevésbé grászos államÍ
csodálatos látványa és
frank kötelező pénzb.e-

kiváló koreografi.rs, aki:u*'u:^}:":::- 
pjrrrlá j át. 1 tt "'iii"t"tt- 

j ilt . iöi'""",
" n".*,.T:*:1:':h:..lu"|."" bontakoz t.tj ; il. i"i'ái"3."át .

:I.:':::"*T:i,:: o'a{}' .*' a cieh .r'á""ceiEi teszet. Ez á.'andóan ai ::::.*': ipj l ii1l" :' T. .". P* FT"óá;"" 
-T;-;;Jd 

;* "; J.:-ffiili"il' iil::::T*T:::: l':..1T l'..Í1 :1rikon l"."d;;;-ő';;üi"Lffíd;ilff 
.ill":":: 

::
ffij:il"trj:i1*L**yén az or.szágt'ar, á Tá" .n3r}.'.ö'.H#Já" 

:t.Iffff;Pozsorryban, ostravában.
A klasszÍkus ténc megújulása tekÍntetében b.eszélgetőparrtnereÍm eglet.értettek: Daniel WÍesner kJrJográru" M;;;;il-$i r,"rr *rteii"'ur megnéznem.A darabot, mint az lenni szokótt, etutazásom.napjara tüzték *ti"o."", de meglehetett nézní a főpróbát a Smetana szrnúz utoaioiau*. Varyís színfalak,koszttirnök, vílágitás nélkül, de tehetsoges. te*o"or. e1őadásában.Ami az új forrruákat Ílleti, ezt pavát s'"r. piae"i-i;#;:ti"..l" képvi-seli az ímpozáns kultúrpalota.üan. Pavel.smok üT.;;;. 

"''j,,i;'natat1an sze-nélyi'ség, akÍ bíztos kézzel használ'ja rer a nepmüvészetből származó össze-.tett lépéseket és az expresszionÍsta-i"anyzatoi."
Az új tendencÍák után nyomoztam 'ci_r"*" Kubicovánál, aki a Káro'yEryetemen a modern tánccsopori veaetői". 

-A 

"**". 
mágJa 15 változó amatőrtáncosból á11, akit pnóba'alapján 

"aiog"t,."k=ii. A táncmok Gratram'/Limon*
l:iin::. 

n&rek fel, úry ratsár<, x"r"i"i.L 
^" 

modernség elengedhetetlen
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A Nemzeti Szinházban Jiri Nemecek balettígazgatő fogadott' és folyta.
tot.t velem érdektelen beszéIgetést, ame].yből megtudtam, hory müsorra tijzte
a Lelkiismeret cimü balettet, amely arrnak a pílótának az érzéseít fejezi ki'
akl Hirosimára ledobta az atombcrrbá.b, és Az utolsó pj.typang címü darabot,
amely a koncentrációs táborokba zárt nők sorsáról szól..

slképzelhetetlen volt, hory úgr utazzam el Prágából, hogr nern láttam
a Laterna Magicáü. SÍkerütt beJutnom a míndig zsúfo].t nézőtérre, qho.l a
Svobocla á1tal 1958-ban elgondolt ' 'totál.is l.átvárryt' továbbra is elbüvöli a
t ömegeket. Jog'gal: az ember, elveszve a táneosok éa fÍlmrő]. vet i tett képük
között, az illúziók országábarr, bejárva óceánü és háremet, cirkuszt és er-
dőt' 40 koronája árán megtalálja grermekt lelkét.

Homanla

Miután nemigen szoktam hozzá, hory primabalerinaként kezeljenek, megér-
kezésem a George Enescu. Táncmüvészeti Főiskolába sokkot okozott. A tanárok,
akiknek a fiatalsága meglepett' Lavina Coman mosolygó vezetésével felsora-
kozva fogadnak. összeállitjuk a programomat: klasszikus és karaktertánc, de

. modern tánc is - koncentráció a ritmusra, orientáció a térben, munka a szel-
lemi képen -t Serghiu Anghel és Adína Cezai koreográfiái. Adina Cezar

. egrébként a Contemp csoport vezetőJe.
És ez még nem minden! Vírágokkál elhalmozva elmentem az 0peraház stú-

diójába' ahol a' balett1skola növendékeí eryedül nekem előkészitettek es|
oJ.őadástl a Glselte eryj.k Jelenete a poétíkus Soímita Lupuval és a nemes
Valsami Mugurral, €gr részlet a Diótörőből, márís kész táncosnő csitrik elő-
adásábarr. '|Katonatánc'', 8 mi,ni-katonáva1, és istén tudja, mi még.

Az Operaháabarr A rosszu]. őrziJtt lánynak gtér volt a közönsége' a
Hattyuk tavának előadásán már Jobban megtelt a nézőtér. Semmi sem alkalma-

.sabb arra, hogr kitapogassuk egy társulat pulzusát. ó, jaj! Nincs dramatur-'gía,.a 
kosztümök el4yüttek, a táncosok nem íllérlek össze.: a kj.merült balett-

karnak jót tenne ery kl.s fiatal-ító krira.

Magrarország

Ha követtem volna a hivataIos programot, .maryab zsákmárryom más lett
volna, de megtanultam, hoglan boldogulok egredül, és követtem az iskoláso-
kat. Iry el jutottam' '  nen minden nehézség nélkül,  a lárymányosi.Közt isségi
Házba, ahol az embérek tolongtak és székekre álltak, hogr lássák Angelus
Ivánt, aki- ery rock*égtüttes dübörgésében a lassú előadásról egr táncoló
dervis őrj öngésébe ment át.

Amikor a Press Inform értesitett, hogr a Bahcsiszeráji szökőkrit Erkel-
szinházi főpróbáját elhaIasztották, már láttam a darab em].itett főpróbá-
ját... Bg; nagr bazár, 1934. évi szovjet stilusban, a !.engtel tinnepséggel,
szerelmi kettőssel, a tatárok támadásával, a kastély égéséve}, emberrablás-
éal, a kö,nnyed Volf Katatj'nnal a szelÍd hősnőre fértékeny keryencnő, a hősnő
gyílkosa szerepébenl sok hühó sernm1ént"

Megértjiik ezután Markó lvánnak, a XX. Század Balettje ,volt szólístájá.
nak sikerét. Markó megőrizte a XX. 9zázad Bai.ettje 197res jellegét, és kí-
tart a Béjart.i út meIlett a Győri Balett élén. A csodálatos mandarin heves
és szép fetdotgozását köszönhetjiik nekÍ, de úgr érzem, igazÍ tertil.ete a 1í.
raiság és a hatalmas világür /Tzző planéták/. Táncosai között már vannak
olyan tanitvárryai, akik önállóan fejló?nek: Krámer G.yörry, 'noha még nem men-
tes az akadémizmus nyomaítól' igazi temperamentum jeleit mutatJa.
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A mozgás' ame].y Pécsett már a hatvanas évek ileJén megindult Eck Imrebalettjévet most határozottabbá válík: az operaház iran3rrias*-"ra-;;;;";
Budapesti KaÍnara Balettet, amelyet Fodor Antal vezet. roáor egrébként bot-
"á"yl !."".".. azzal..,. hog{ e.ry rnotort<erék!árt mer a szinpadra 

"ifij..-i;;i"ái"na vídeók' növekszik a kiváncsís.ág.
Ennek eIlenére tór\}'' hos Közép-Európa továbbra sem vesz tudomást

Graharnről, Cunnínghamról,i Pj.na Bauschról. mrútán minden.énemnek Ínegvan a má-sik oldala, ez az erszígetettség megvédte Közép.Eurőpát a kü1ső b;fory;s;'.
tóI, és arra kén.yszeritette a müv6szeket, hog maguk taláIJák meg a Jövőfümáit: a népmüvészet étő erőit felhasználó méIy neízeti e"#.t és az íden-t l tás miatt érzett büszkeséget.

/Ford. : Köller Ágnes./
/Dupuis, S.: Dansons derr ióre le Rídeau = L,E: ipress, 1.986. június 2?.,57-59. oldal/

Díe Préssé, 1986. jr i líus 17.

Irta: líalter Dobner

Magrarország első számú zenekara e].őszijr vendégszerepelt Kodály-,'Liszt- és Bartók-müvekkel egl Bécsi Zenei Nyár müsorárl. Mi síkeriilhetett eb-ben balul? Ery s más, mint azt az utols6 Arkadenhor-r'*&"i;""yen meg kel-lett ál lapÍtanunk.
Az ak? A maryar Filharmóniai Társaság Zenekara oIyarr kar.mesterrel

repelt' akÍ nyilvin11róan egráltalábarr nem i!.lett a zenákar.hoz, még hasorflizet azt állitotta is r'óIa, hogr nemzetközi rarrgú aírrgená.
Mert ha e szeneplés tapasztalata1 alapJán ttélüÍ'k, Jtto' 

"Lukács ErvÍn., aki Ferrarában tanult és egr 
-iomat 

kánmesterverseny
volt' nem több tnint derék zenemester, akí nem tud.a zenekartól
zást megkövetelnÍ ' nem sikerül a harrgzási raryogóvá tenníe.

Vagr más oka van annak, hory xóoary caúnLt táncot]cimii miive ez alka-lommal lendület és ritmikai báj nélkül hangzott eI, és garták valóbarr vir-tuóz Concertóját csak precj.zen leJátszottáí, e" ú-v 'á";-*;;;;"iJiür'i"-
tásos jellegétől?

De az est középső mi'.isorszáma, Liszt r. zongoraversenye' az igen fÍatal,de valóban nemzetköziteg befutot.t Ránki Dezsőveí a SteínJ"v''ongora.mellett,
sem váltott ki tetszésvihart, noha Ránki teljes biztonsággal., ilinaen érzel-go!9égen felülémetkedve, a. Iegnagtobb szuvelenitással rÉ-sterien Játszottaszólamát' Lukács Ervin ennél a munét is csak tj'sztes';"#ú;l tttivetert rron-fltársaitól.' többet tijrddött a szólista és a aenekar po,,to" 

"gúttiür.JaJ"J-vel' mint a mü szimfónikus szerkezetének kíhangsúlyozásával. :-
Kfu:. nrert a papírforma szerint lényegesin louuut várhatturrk a harig-verserrytől, mlnt ame'ruryit végtil is kaptunk' haceak nem elégsiti''t. *g ku1tu-rálís unalommal'. ..

l lord.: Köt ler Ágnes/
/Dobner, hl. : KuLtivierte Fadesse = Die presse, 19g6.. jOfiu" lt., 5. otdal/
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