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„A művészet világában” soro
zat keretében, 100 000(!) pél
dányban. Kiállítása sajnos a 
kívánatosnál szerényebb. Sze
dése riasztóan sűrű, a jól meg
választott fotók és Degas raj
zok nyomása gyenge minősé
gű. Remélem azonban, hogy a 
szovjet gyerekek mégis meg
vásárolják -  a tartalom kár
pótolni fogja őket a formáért és 
a szerző szándéka szerint a 
tánc bűvkörébe kerülve, szak
értő közönségként tódulnak 
majd a táncelőadásokra.

Szívesen szállnék síkra a 
könyv magyar nyelvű, méltó 
formában való megjelenteté
séért! Hiszen nemcsak a tánc 
a „fiatalabb múzsa” , hanem 
közönsége is zömmel a fiatal
ság, melyet időszerű lenne ér
tő nézővé nevelni.

L. Merényi Zsuzsa

A csend táncosa

A modern tánc már a húszas években szakí
tott a klasszikus balettel, és felfedezte a merev 
szabályoktól megszabadított emberi testben 
rejlő lehetőségeket. Valószínűleg azért, mert az 
aktuálisabb témák kifejezésére merőben új for
mákra volt szükség. Természetesen továbbra is 
elengedhetetlen feltétel maradt a testtudat és a 
muzikalitás. Ez utóbbi viszont már nem mindig 
a zene meghatározott ritmusából fakadt, hanem 
az érverés lüktetéséből vagy a légzés ritmusá
ból. A tánctechnika átvehetett ugyan klasszikus 
balettelemeket, de leginkább a keleti harcművé
szet formáira vagy pedig a pantomimra épült. 
Valójában pedig mindenki, aki valaha is foglal
kozott a modern tánccal, saját egyéniségének 
és testi képességeinek megfelelően alakította ki 
egyéni technikáját.

A kortárs tánc azóta is megőrizte nyitott és 
újító szellemét. A jelentősebb együttesek min
dig kinevelték soraikból azokat az embereket, 
akik már másképpen gondolkoztak, másképpen 
határozták meg koreográfusi törekvéseiket.

A XX. század művészetének megértéséhez 
figyelembe kell vennünk a keleti kultúrák hatá
sát és a természettudományok újabb eredmé
nyeinek beépülését a művészetekbe. A tánc is 
megkérdőjelezte a tér, a dinamika, az energia 
viszonyát az emberrel. De Broglie felfedezése, 
amely szerint minden test hullám-természetű és 
sajátos frekvenciája, energiája van, nagymér
tékben meghatározta a táncos és a külső tér 
viszonyát. Ez az újfajta energia, amely az impul
zusokat foglalja magába, a test középpontjára, 
a hasra és a medencére koncentrál, s úgy gon
dolom, ebben is szemben áll az akadémikus

iskolával, amely a végtagoknak, a karnak és a 
lábnak tulajdonít nagyobb jelentőséget.

A francia Hervé Diasnas egyéves, New York-i 
tanulmányútja során ismerkedett meg a modern 
amerikai iskolákkal. Stílusára mégis leginkább 
a keleti mozgáskultúra hatott, illetve a tai-chi, az 
ősi kínai küzdősport. Diasnas maga dolgozta ki 
tánctechnikáját, ezért szívesen foglalkozik 
olyan emberekkel, akiket még nem határolt be 
valamilyen technikai rendszer. Budapesten, a 
Kreatív Mozgás Stúdióban szervezett kurzuson 
és a Lágymányosi Közösségi Ház tanfolyamain 
igen sokan megfordultak, és kialakult egy tizen
öt-húsz főből álló kis közösség, akiket Hervé 
fanatikus hite megbabonázott. Legfőképpen a 
szellemi-lelki nyitottságot követeli meg a tanfo
lyam résztvevőitől. A belső érzékenységet fej
lesztő gyakorlataival arra tanít, hogy mindenki 
találja meg magának a mozdulat jelentését és 
dinamikáját. Az érdeklődők azonban az órákon 
csak a táncos mindennapos tréningjét ismerhet
ték meg. A művész üzenetét a közönségnek és 
a világnak valójában Hervé Diasnas színpadi 
előadása közvetítette.

„Első csend" című előadásán az első pillana
toktól kezdve feloldja a klasszikus balett verti
kális vonalait a földön csúszó-mászó öslénysze- 
rű mozgásával. Ez a horizontális vonalú, ösálla- 
ti mozgás lassan és folyamatosan emelkedik 
emberi mozgássá. Az átmenet szinte észreve
hetetlen. Hervé süketnéma gesztusokkal verset 
„mond", melynek természetesen csak a hangu
latát ragadhatjuk meg. Színpadán szerepel még 
egy baba, amely Hervétől függetlenül is mozog, 
és egy marionettfigura, az emberi tehetetlenség
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szimbólumaként. Nem tudjuk, vajon a táncos 
maga is marionett-e vagy sem, amelyet a Tánc 
rángat láthatatlan szálakon, vagy a lélek irányít
ja a testet, mint a bábos a bábját. Táncán ke
resztül megérezzük a tér sűrűségét, illetve azt 
az űrt, amit ha nem is látunk, elhiszünk.

Hervé megteremti saját misztériumát. Aláza
tosan, mégis méltóságteljesen nyúl a tárgyak
hoz, ezzel is hangsúlyozva a tárgyak és köztük 
lévő különbséget, az eltérést és az univerzálist 
a teremtett és az elkészített világban. Gyors, 
dinamikus váltásaival, lassú, kitartott mozdula
taival, hihetetlen energiájával varázslatot te
remt, amit rendkívül erős egyénisége miatt fel
tétel nélkül elfogadunk. Vadállati, hajlékony, 
nem emberi energiáival sohasem esik a natura
lista plaszticizmus végleteibe. A késleltetett és 
a végletekig feszített mozdulatok olyan belső 
koncentráltságról és erőteljes kifejezési vágy
ról tanúskodnak, amelyek Diasnast a kortárs 
tánc kiemelkedő egyéniségei közé sorolják. 
A japán nó-színházban és az új japán expresz- 
szív táncban, a butóban hasonló elv alapján 
használják az energiát, térben és időben egy

aránt. Ez adja a mozdulatok általános lassúsá
gát, az intenzív koncentrációt és a test erőteljes 
feszültségét. Hervé ugyanakkor az európai nyi
tott pozíciókat (en dehors) használja, és ezzel 
éppen az ellentétes hatást, az energiák felsza
badítását éri el.

A modern tánc esztétikája nem más, mint a 
mozgás és a jelentés integrálása egy három 
dimenziós kinetikus festményen, amelynek 
csak a test anatómiája és a művész felfogása 
szab határt. Nem egyszerűen szórakoztatni 
akar, hanem gondolatokat közvetíteni. Merce 
Cunningham szavaival: „Szeretnék úgy gondol
ni a közönségre, mint amely azért jön az elő
adásra, hogy tökéletesítse érzékelési képessé
geit, és nem pedig mint egy telthasú, álmos 
társaságra, amely azt várja, hogy egy erőtelje
sebb érzelmi hatás felébressze.”

Kiss Andrea

(Mind a januári előadáshoz, mind a cikkben 
vázolt esztétikai állásfoglalásokhoz készséggel 
várjuk a nézők és olvasók hozzászólását. -  
A szerk.)

Hervé Diasnas Kádár Kata felvételei
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