
Dzsessztánc, keleti harcművészet

D ip lom át kap  
a ritm u sra  lépő
Nyolc éve működik a Kreatív Moz

gás Stúdió Budapesten, a Csanádi 
utcában. Falai közt szeptember 25-től 
megkezdi működését a Budapest 
Tánciskola. S ahogyan a stúdió, úgy 
ez is Angelus Iván vezetésével.

-  Mit takar a névváltozás ? -  kérde
zem tőle.

-  A két intézmény közötti legfőbb kü
lönbség az, hogy a Kreatív Mozgás Stú
dió amatőröket tanított -  persze nem 
azért, mert ez volt a határozott célja, 
hanem azon prózai oknál fogva, hogy 
magánerőből a heti két vagy három fog
lalkozásnál többször egy fiatal nem tu
dott tánccal foglalkozni, szülei nem tud
tak erre többet áldozni. Mi már korábban 
is szerettünk volna profi táncosokat ké
pezni. A Budapest Tánciskola életre hí
vásával régi vágyunk teljesült.

-  Ehhez nyilván pénz is kellett.
-  A fővárosi önkormányzat szín

házi alapja másfél millió forinttal tá
mogatott bennünket.

-  Az iskola szó hivatalosabb, intéz
ményi jelleget sugall.

-  A Budapest Tánciskola négyéves 
képzést nyújt. Hivatásos táncszínhá
zi előadóművészeket képzünk ben
ne. Ezt a műfajt Magyarországon a 
háború után lényegében elsorvasz
tották, s csak az utóbbi tíz év amatőr

táncművészeti mozgalmának keretei 
közt éledt újjá. Gondolok itt elsősor
ban a Szkéné, a Petőfi Csarnok, a 
Lágymányosi Közösségi Ház, a 
VSZM táncműhelyeire. Az utóbbi idő
ben egyre több sikeres kísérlet muta
tott arra, hogy igenis szükség van a 
műfaj színvonalas utánpótlásának 
megszervezésére.

-  Milyen tantárgyak lesznek?
-  Elsősorban modern táncot és el

őadóművészetet tanítunk majd, s ki
egészítésképpen balettet, dzsessz- 
táncot, s még egy sereg nagyon ér
dekes és izgalmas technikát: keleti 
harcművészeteket, kontakttáncot, 
improvizációt, performance-artot, re- 
laxálást. Rendszeres pályázatok ki
írását tervezzük, ezeken növendéke
ink pályamunkákkal indulhatnak,

amiket pénzjutalmakkal díjazunk. 
Azt reméljük -  több hasonló kísérlet 
tapasztalatai alapján - ,  hogy egy-két 
éven belül már komoly repertoárunk 
lesz táncosaink révén, az ő kezdemé
nyezéseik eredményeként.

-  Hivatalos minősítést is ad az is
kola?

-  Az iskola elvégzését hivatalos 
diplomával igazoljuk, bár tisztában 
vagyunk azzal, hogy a művészeti is
kolák diplomái gyakorlatilag formális 
papírok csupán. Táncost ugyanis a 
világon mindenütt próbatánc, nem 
pedig papír alapján vesznek fel.

-  Elhelyezkedhetnek-e és hol Ma
gyarországon az itt végzettek?

-  Ideális esetben olyan előadómű
vész-táncosok kerülnek ki tőlünk, aki
ket kifejezetten a táncszínházak fog

lalkoztathatnak. Ma Magyarországon 
nyolc-tíz táncszínház működik. Am 
ezek nem tekinthetők se amatőr, se 
hivatásos társulatoknak abban az ér
telemben, hogy bár igen magas szín
vonalon művelik a műfajt, mégsem 
ebből élnek meg tagjaik. Ennek első
sorban az az oka, hogy a táncszínhá
zi műfaj nálunk még csak most terem
ti meg a maga intézményes kereteit. 
De egyre több nem kőszínházi együt
tes kap támogatást, s bízom abban, 
hogy néhány év múlva ezek valóban 
hivatásos együttesekké növik ki ma
gukat. karizs

Molnár Péter felvétele

Most m ár csak fo te l kell, sör és egy kis ropi

Házimoziban vigad a magyar
A világ legnagyobb házimozi-háló- 

zata kezdi meg működését nemsoká
ra hazánkban. A HBO azt ismerte fel,

Volt még az átkos diktatúrában egy 
magyar nyelvű gyereklap Romániá
ban. Egy szép napon szerkesztői ar
ra gondoltak, felkérik iskolás olvasói
kat, küldjenek be egy szab
ványméretű babát -  szülőföldjük 
népviseletében. A kezdeményezés
ből, talán az ötlet gazdái számára is 
váratlanul, országos akció lett. Szinte 
nem volt olyan magyarlakta vagy 
akár vegyes falu, ahonnan ne érke
zett volna egy „Zsuzsi baba”. Minden 
közösség valósággal presz
tízskérdést csinált abból, hogy az ó 
babájuk is elkészüljön. Aztán került 
melléjük egy-egy „Andris" gyerek is, 
és a páratlan értékű gyűjtemény, mi
után elborította a szerkesztőséget, a 
Sepsiszentgyörgyi (ma már Székely) 
Múzeumba került. Zsuzsi és Andris 
most vándorútra kelt. Hét végétől a 
veszprémi helyőrségi klubba költöz
nek egy hónapra. Érdemes arra járni, 
a pazar népviseletek miniatűr másai 
látványnak sem utolsók!

(hszi)
Zsuzsi most Veszprémben 

„vendégeskedik”

hogy az emberek szórakoztatásában 
a televízió vált egyeduralkodóvá. In
kább otthon szeretnénk ülni, s a házi 
kényelemben végignézni egy-egy jó 
filmet, megszerezni a legfőbb napi 
információkat. A HBO Amerika hu
szonhatmillió háztartásába juttat el 
mozifilmeket, így szinte már teljesen 
megszünteti a mozi utáni igényt. Mi
vel Magyarországon is egyre inkább 
ez tapasztalható-bár nem kényelmi, 
hanem sokkal inkább anyagi okokból 
- ,  alighanem biztos piacra lelhetnek. 
Szeptember 28-án és 29-én Pécsett 
és Debrecenben a helyi kábeltévé 
már be is mutatkozik a HBO hat-hat 
órás programjával. Ezeken a napo
kon amolyan kedvcsináló lesz,majd 
október 7-től kezdik a folyamatos su
gárzást, de már csak azoknak, akik 
előfizetnek a szolgáltatásra. Ezután 
ugyanis zavarjelet adnak le, amit 
csak a cég által adott szűrőberende
zéssel lehet kiküszöbölni. A pécsi és 
debreceni premier után Dunaújváros
ban, Veszprémben és Budapest XI. 
kerületében is látható a házimozi, s 
ezeken a helyeken szintén október 
7-től sugároznak folyamatosan.

A HBO magyar megfelelője, a Ká- 
belcom mindennap három filmet vetít 
este 6 és 12 között. Céljuk az, hogy 
a legnagyobb választékot nyújtsák, a 
család minden tagja a megfelelő fil

met kapja. A filmek többsége egyelő
re a magyar mozikban már bemuta
tott produkció, így például október
ben a Pokoli tornyot, a Halálcsapdát, 
A szárnyas fejvadászt és az Ördög
űzőt vetítik. De lesz három ősbemu
tató. Köztük a Superman, és a Marion 
Brandóval fémjelzett Gorillák a köd
ben. Vetítenek természetesen ma
gyar produkciókat is, főleg rajzfilme
ket, megvették már a Vük és a Vili, a 
veréb bemutatási jogát.

Minden film szinkronizált lesz, 
vagy magyar szöveget írnak alá. Az 
első hónapra előkészítették a teljes 
programot.

A Kábelcom arra számít, hogy a 
kábeltévével rendelkező háztartá
sokban -  számuk körülbelül félmillió 
-  30-50 százalékban előfizetnek 
programjukra. Azt mondják, a havi 
395 forintos díj nem sok a mai mozi
jegyárakhoz képest. Nehéz megjó
solni, hogy bejönnek-e reményeik, az 
biztos, hogy -  információink szerint -  
a helyi hirdetések alapján igen nagy 
várakozás előzi meg az indulást.

A vállalkozás komoly beruházás
sal jár, ezért az amerikai cég négy 
évig nem is remél nyereséget. Már 
csak azért sem, mert az előfizetési 
díjak 50 százalékát átadják a helyi 
kábeltévés társaságoknak.

(kurucz)
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