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25-27. között rendezték meg a Fiatal Művészek 
Fesztiválját. A különböző művészeti ágak elő
adásai és kiállításai kilenc különböző helyszí
nen folytak. Nekem a Pesti Vigadó hangver
senytermében volt alkalmam néhány panto
mim- és tánc-előadó programját megtekinteni.

A hirtelen jött zord időjárás, a kezdés csúszá
sa, a túl magas terem kifűtetlen ridegsége és a 
nagyot mondó, átgondolatlan bevezető szöveg 
ellenére érdekes tapasztalatokkal gazdagod
tam.

A bemondó a mozgásszínház mozgalmának 
történeti áttekintését ígérte, de nem tudván, 
hogy a tánc vagy a pantomim oldaláról közelít
sen a témához, jobbnak látta idegen példával 
megvilágítani a kialakult hazai helyzetet. így 
megtudhattuk, hogy nem amatőröket, hanem 
„off-off-Broadway"-i művészeket láthatunk 
majd. A magyar kifejezés hiánya az amerikai 
avantgárd torz, gyenge exportját tükröző dara
boknál az előadás folyamán később is felbuk
kant.

A program a tétován világ-, de biztosan euró
pai hírűnek bekonferált két pantomim-szólista 
játékával indult. A pantomimtechnikában ugyan 
mutattak némi jártasságot, de a jelzett színvo
nalat nem véltem felfedezni. Méhes Csaba me
chanikus figurájából nem sokat láttam, de amit 
láthattam, abban sem történt semmi. Az álarc 
felöltése (ami aztán levethetetlen énjévé válik) 
nem új ötlet, de a képet elég meggyőzően vetí
tette elénk. Az öregasszony és tyúkja jelenetet 
mókásan oldotta meg, de a minap olvasott há
zassági hirdetést juttatta eszembe: „Csak infan
tilisek keressenek!” Virág Csaba apró jellem 
vázlatait még magyarázó táblák segítségével is 
nehéz volt megérteni. Karakterei között nem 
láttam tisztán megfogalmazott kapcsolatot, 
kontrasztot és poént.

Amikor a sarokdobogó felől székeinket a fő 
színpad felé fordítottuk, Fiókás László és a Bru
tus Klub pop art-szerű, kaleidoszkopikus, szóra
koztató számán mulathattunk. A darabnak nem 
volt hagyományos értelemben vett koreografi- 
kus szerkezete. A hangzás és a mozgás egy
mást kiegészítő hangulata egy esti mulató zárt 
számát idézte fel bennem. A gigolósan jóképű 
Földi Zoltán mondta el az Art of Noise együttes 
zenéjét kísérő szöveg-szövetet. Rókás László 
mint a szavakból kipattanó, remegő, ugrándozó 
orangután figura a bohó nők négyszögében, 
humorérzékről és piknikus alakjához képest 
meglepő tánckészségről tett tanúságot. Kár, 
hogy a darab végéről lemaradt a csattanó.

A terem közepén magasodó emelvény rava- 
talszerü, fehér négyszögében, színben és tér
ben elkülönülve a többi produkciótól adta elő 
Angelus Iván „Rozmárbár’ című magamutogató 
blöffjét. A soha véget nem érő egyvelegben tai- 
chi chuan, társastánc, break, pantomim, 
dzsessz, klasszikus-modern és avantgárd tán
cok elemeit lehetett felfedezni, csakhogy amíg 
az általa megtáncolt eklektikus zenét (The Resi

dents) képzett, jó minőséget produkáló zené
szek művelték, addig az előadó testének min
den megnyilvánulása dilettáns és élettelen ma
radt.

ígéretesebbnek tűnt számomra Bognár Anikó 
tehetsége. A magányosságot és elidegenedést 
sugárzó koreográfiájához nagyon érdekes ze
nét választott a belga Wim Mertens keleti hang
zású és az amerikai Meredith Monk szoprán 
hangot használó müveiből. A felvázolt három 
különböző aktivitású alak közül érzésem szerint 
csak saját maga figuráját komponálta meg, s 
talán ezért vált a darab végül egyhangúvá. Ha 
nem is mozgással, de a kecsesen szabott se
lyemruhával kiemelte partnernője szoborszerű- 
en szép alakját.

A gyermekded mimikájú C. Porta „Királyte
mető” c. jelenete után felüdülésnek hatottak az 
Artus mozgásszínház zárószámai. Régi és új 
darabjaik koktéljában biztos pantomimtudásuk 
mellett nem egy meglepő fordulattal ábrázolták 
a nő-férfi kapcsolat konfliktusait.

Miután az új művészi törekvéseknek nálunk 
nincs hagyománya, iskolája és kiművelt közön
sége, üdvözölni kell minden megnyilvánulást, 
ami fórumot nyújt kibontakozásukhoz. Mégis le 
kell szögeznem, hogy szerintem nem a kendő
zött dilettantizmust, a hozzá nem értést kell tá
mogatni, hanem a mozgás másfajta érzékelé
sét, a kísérletezés és gondolkodás lehetőségét. 
Jó lenne, ha az alkotókat a belső kényszer és 
nem a mindenáron való szereplés, a kereslet 
adta pénzszerzési lehetőség irányítaná. Az 
amatőrség fogalma nem azonos a dilettantiz
mussal. Egy tehetséges amatőr, aki ellenszol
gáltatás nélkül dolgozik, többet tehet az új for
mák és tartalmak létrehozásáért, mint egy „off- 
off-Broadway” kifejezéssel illetett tehetségte
len „művész".

Árva Eszter

Brutus Klub: Harakiri táncok 
(Koncz György felv.)
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