
mutatott mű a mítosz és való
ság kettősségére épül, ami a 
balett egész szimbólumrend
szerében megmutatkozik. 
Nietzsche és Wagner szellemi 
örökségét építi tovább, amely
nek lényege a teremtés. Az al
kotás aktusában az apollói és 
dionysosi ihlet csatázik: az al
kotás kettősségükből, harmó

niából és őrületből, mértékle
tességből és szertelenségből 
születik. A súlyos és gazdag 
utalásokkal teli, valódi tánc- 
színházi alkotás hű Béjart ed
digi gondolat- és formavilágá
hoz, mégis sok szempontból 
revelációként hat. Maga a té
ma, az alkotás és a teremtés 
estéről estére megvilágosodik

az előadás nyomán, hiszen 
Béjart új darabja minden elő
adásában megidézi a teremtés 
csodáját. A koreográfus mel
lett a zeneszerzők (Wagner és 
a görög Hadjidakis), s nem ke
vésbé a táncosok is elősegítet
ték — mint ezt a francia tánc
lap rögzíti -  az új mű megra
gadó hatását.

Major Rita

Leslie Friedman Magyarországon
Ritkán lehet hallani arról, hogy külföldi táncos 

jönne hozzánk kurzusokat tartani modern ba
lett-technikákról. E ritka események egyikeként 
Leslie Friedman rövid ideig, csupán egy hétig 
tartott Magyarországon kurzusokat. Szándéko
san írtam magyarországit, mivel Leslie Fried
man nemcsak Budapesten tartott tréningeket 
február végén, hanem Pécsett és Győrött is.

Azt hiszem, a táncosnő nevét hazai körökben 
nem ismerik, ám Amerikában annál inkább. 
A művésznő klasszikus balettot tanult mindad
dig, míg meg nem ismerte és szerette a modern 
tánctechnikákat. Ekkor átiratkozott egy New 
York melletti balettiskolába, ahol az új ismere
teket elsajátíthatta. Most egyedül járja műsorai
val az országot, mindenütt nagy sikert aratva. 
Egyszemélyes színházában ő a táncos, a kore
ográfus, a díszlettervező.

Magyarországon a győri, a pécsi és a buda
pesti balettegyüttesnek tartott bemutató órákat. 
Ezen kívül szerepelt a Fészek Művészklubban, 
és két alkalommal a Kreatív Mozgásstúdióban 
is.

-  Nagy élmény volt számomra ez az egy hét 
Magyarországon. Megérkezésem után rögtön 
Pécsre, majd Győrbe utaztam. Egy-egy napot 
töltöttem mindkét városban, s ez alatt a rövid 
idő alatt próbáltam bemutatni néhány technikát 
a helyi táncosoknak. Jól éreztem magam velük, 
csak az zavart, hogy a rövid idő miatt egyik 
társulat előadását sem tekinthettem meg, pedig 
nagyon kíváncsi lettem volna, mit tudnak a szín
padon, mert mindkét együttesben kiváló tánco
sokat találtam.

Budapesten a Fészekben tartottam először 
egy előadást, igen sok táncos, illetve tanár ér
deklődésével. Ekkor kaptam meghívást, hogy 
nézzem meg az Operaház balettegyüttesének 
munkáját, és tartsak itt is egy bemutató órát. 
Meg voltam elégedve a közös munkával, fegyel
mezetten dolgoztak. Azt hiszem, rengeteg kitű
nő táncosa van az Operaháznak.

Kellemes meglepetésként ért a Kreatív Moz
gásstúdió felkérése, hogy az ottani táncosoknak 
is tartsak tréninget Alvin Ailey és Cunnigham 
stílusában. Szívesen tettem eleget a kérésnek, 
és mondhatom, itt is várakozáson felüli, jó tán
cosokat találtam.

-  Óráin megérezhettük a koreográfus hatá
sát. Milyen táncokat komponál saját alkatára?

-  Nagyon fontosnak tartom a rögtönzést. 
Sokszor az ember ilyenkor talál ki valami olyan 
fantasztikus dolgot, amely sajnos, csak abban a 
pillanatban olyan, amilyennek lennie kell, mert 
amint megpróbálod újra eltáncolni vagy leírni, 
hogy megjegyezd, többé már nem az eredeti, 
nem tudod ugyanúgy eltáncolni, mint az első 
pillanatban. Sokszor improvizálok valamilyen 
zenére, hogy aztán ezekből az improvizációk
ból koreográfiák születhessenek.

-  Szokott-e csak egy bizonyos stílus kereté
ben készíteni tánckompozíciókat, vagy más 
szempontokat is figyelembe vesz?

-  Sohasem csinálok semmit csupán egy stí
lusjegy alapján. Munka közben összekevered
nek bennem a különböző stílusok, és a zenére 
összpontosítok. Segít az is, hogy ismerem a 
testemet, tudom, mire vagyok képes.

-  Milyen zenére szokott dolgozni?
-  Lehet, hogy meglepő, de főképp klasszi

kusra, ám szeretem a mai modern zenét is. 
Amerikában dolgoznak olyan fiatal zeneszer-
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zök, akiket megihletett a táncom, és több muzsi
kát komponáltak számomra. Az amerikai közön
ség igen hálás.

— Mi a véleménye a klasszikus, ille tve a mo
dern balettről? Milyen különbségeket lá t a kettő 
között?

— Először is le kell szögeznem, hogy nagyon 
szeretem a klasszikus balettet, csodálatba ejt 
Balanchine, Ashton, Béjart és más koreográfu
sok művészete. Az alapvető különbséget mégis 
abban találom, hogy a klasszikus balett nem 
kíméli a táncosok testét, mindenféle betegséget 
lehet tőle kapni (térd, gerinc és egyéb bántal- 
makat). A modern technikáknál ez kiküszöböl
hető, példa erre a Cunningham-technika, mely
nek a lényege a mozdulatok természetességé
ben és „kicsiségében" rejlik. Azt hiszem, a 
klasszikus táncok előadóinak minél többet kel
lene ilyen mozdulatokat végezniük, mert ezzel 
talán kicsit segíteni lehetne rajtuk.

Különben érdemes lenne több olyan koreog
ráfiát komponálni, amelyekben keverednének a 
klasszikus elemek a modernekkel, s melyek 
nem mondanak el semmilyen történetet, csak a 
mozdulat szépségéért léteznek. De fel kellene 
eleveníteni a népek táncait is, felhasználni a 
kompozíciókban.

— Csak önmagának készít táncokat, vagy 
másoknak is?

— Nemcsak magamnak. Több együttes fel
kért már: készítsek nekik is koreográfiát. Na
gyon szívesen teszem, hisz mindig öröm más 
embereknek, más alkotóknak létrehozni vala
mit.

— Béjart írta egyszer, hogy amilyen koreog
ráfiát álmában lát, azt reggel a próbaterembe 
érve át kell alakítania táncosaira, mert amit 
elképzelt, azt a táncos úgy nem tudja eltáncolni. 
Meg kell-e tehát néha alkudnia önmagával?

— Ezt'kell tennie bizonyos fokig minden ko
reográfusnak, hiszen senki sem ismerheti töké
letesen saját táncosai testét, csak a magáét. De 
nem mindegy az alkotónak, hogy feltétlenül fon
tos dolgot kell-e átalakítania, vagy sem. Van 
olyan táncos, aki azt mondja: ezt vagy azt nem 
tudom „megcsinálni” , de akad olyan is, aki azt 
mondja, hogy nem akarja úgy csinálni. Ilyenkor 
hol az egyik, hol a másik félnek kell engednie.

A szívemhez mégis azok a koreográfiák áll
nak közel, melyeket magamnak készítek, mert 
ezekben érzem igazán, hogy amit táncolok, 
amit az emberek látnak, igazán én vagyok. 
A táncban örülni kell minden apró sikernek, 
mozdulatnak, mert ez adja a tánc szépségét, ez 
nyújt maradandó értéket.

Szabó Ágnes

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Márciusban lezajlottak a magyar kultu

rális napok rendezvényei Lengyelország
ban. Hazánk táncművészetét a Magyar Ál
lami Népi Együttes képviselte.

A m a tő r  n é p tá n c e g y ü t te s e in k  k ü l f ö ld ö n .  A T es-  
s e d ik  Táncegyüttes februárban Belgium ban járt. 
A szarvasi táncosok a határszéli városka feszti
válján, illetve a flamand táncszövetség jubileum i 
ünnepségén mutatkozott be m űsorával. O  
A gyomai K ö rö s m e n ti néptáncegyüttesnek a  feb
ruár több vendégszereplést is hozott. Az együt
tes 1-14. között a szicíliai Agrigento hagyom á
nyos „Mandulavirágzás ünnepén” képviselte a 
magyar néptáncmüvészetet Hat nap ala tt 16 al
kalommal és 130 ezer főnyi nézősereg előtt lé
pett színpadra, s elnyerte a közönség különdíját. 
A hónap közepén az együttes már a csehszlo
vákiai Novy Jicinben vendégeskedett, s műsorát 
a helyi televízió is rögzítette. Hazaérkezésük  
után pár nappal pedig az együttes négy táncos
párja egyhetes NDK-beli szereplésre indult. 
O  A V á ra lja i népi együttes ugyancsak február 
első felében indult egyhetes dél-olaszországi út
ra, hogy részt vegyen a nápolyi nemzetközi folk
lórfesztiválon.

A Magyarországi Délszlávok Dem okratikus 
Szövetsége a Művelődési Minisztérium és a 
Népművelési Intézet egyetértésével m ódszerta
ni bázis-központot kíván létrehozni Pécsett. Elő
készítésképpen a szövetség tanulm ánytervet 
kért a pécsi Baranya Táncegyüttes vezetőjétől, 
Vidákovics Antaltól a leendő folklórcentrum mű
ködésével, feladataival kapcsolatosan, bár a hi
vatalos szerveknek egyelőre az anyagi eszközök  
előteremtése okozza a legnagyobb gondot. Bí
zunk az elgondolás sikeres megvalósításában!

O O O

A Kreatív Mozgás Stúdió július 15. és 27. 
között neves vendégtanárok meghívásával 
ismét nyári tánckurzusokat szervez. Bruce 
Taylor New Yorkból érkezik, hogy dzsessz- 
tánc-tréninget vezessen, míg a francia 
Anne Dreyfus óráin Limón-technikával is
merkedhetnek az érdeklődök. Ismael Ivo 
Brazíliából afro- és modern tánccal várja 
a tanulni vágyókat. A kontakt-improvizáci
ót Nagy József párizsi modern-táncos ok
tatja. A meghívott tanárok között hazai ne
vet is találunk: Berger Gyula koreográfiái 
műhelymunkát vezet az érdeklődőknek.

A kezdő és haladó fokon szervezett tan
folyamokat műsoros programok kísérik: jú
lius 14-én megnyitó előadás, majd júl. 20- 
án a II. Budapesti Új-Tánc Verseny, melyre 
újító szemléletű — egyaránt amatőr vagy 
hivatásos, magyar vagy külföldi -  produk
ciókat várnak a szervezők. Érdeklődni le
vélben lehet a Kreatív Mozgás Stúdió cí
mén: 1132 Budapest, Csanády u. 19., vagy 
a 494-393-as telefonszámon.

O O O
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