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SZABAD EGY TÁNCRA?
Tánciskola. Mi jut eszükbe erről a szóról? 
Gondolom egy idős tánctanárnő, aki a rit
must csattogva vagy kiszámolva a keringő 
(a rumba, a cha-cha-cha... stb.) alaplépéseit 
próbálja elsajátíttatni az ügyetlenül mozgó, 
félszeg kamaszokkal.
A szeptember 27-én megnyílt Budapest 
Tánciskola azonban egészen más. A kam a
szok nem olyan félszegek, a tanárok nagy
részt fiatalok. És ami a legfontosabb: hivatá
sos táncművészeket képeznek majd itt.
Az iskola létrehozója és vezetője Angelus 
Iván, aki már eddig is sokat tett a m odern 
tánc itthoni megismertetéséért. Nyolc éve 
működteti a Kreatív Mozgás Stúdiót, s ta
valy -  Berger Gyulával és Kálmán Ferenccel 
közösen -  megpróbálkozott egy m odern 
tánciskola beindításával.
Igazán nagy szükség van egy intézményre, 
amely a profi táncosok képzésében a m o
dern táncra helyezi a hangsúlyt, hiszen a 
Táncművészeti Főiskola a húsz szemeszter
ből mindössze egyet szentel neki, a többit a 
balettoktatás tölti ki. Pedig a modern tánc a 
hetvenes évek vége óta jelen van M agyaror
szágon, csak mostanáig nem tudott (nem 
engedték) kitömi az alternatív (vagy ha tet
szik: amatőr) színházi mozgalomból.

R áB eszélő

A Budapest Tánciskola megnyitásával meg
tört a jég. A fővárosi önkormányzat 2 millió 
forinttal járult hozzá az iskola létrehozásá
hoz. Marschall Miklós főpolgármester-he
lyettes, a kultúra és az oktatás felelőse el
mondta, hogy ezt az összeget a 94 millió 
forintos színházi alapból vették ki, amelyből 
ebben az évben több mint harminc alterna
tív színházi csoportot támogatnak. Céljuk 
ezzel a város multikulturális jellegének erő
sítése és kulturális vonzásának növelése.
A Budapest Tánciskola tehát hivatásos tánc
művészeket, illetve -  Angelus Iván megfo
galmazása szerint -  táncszínházi előadómű
vészeket kíván képezni. Méghozzá négy év 
alatt. Merész vállalkozás. Ennyi idő alatt 
nemigen lehet hivatásos táncosokat faragni 
előképzettség nélküli gyerekekből. Persze 
nem mindegyikük kezdő, úgyhogy haladó 
csoportok is indulnak. (A növendékek kö
zött mindössze két fiú van a négy évfolyam
ban.)
A tanári kar összetétele alapján valószínű, 
hogy a diákok sokoldalú, széles körű isme
retekre tesznek majd szert -  és nemcsak a 
tánckultúra területén. Angelus Iván a hall
gatók kreativitását igyekszik majd fejleszte
ni. Bretus Mária, aki sokáig a Pécsi Balettnál 
működött, az elengedhetetlen balettalapot 
oktatja. Fincze Erika többféle modern tech
nikával ismerteti meg a növendékeket, Lő-
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rincz Katalin pedig a Graham-technikát ta
nítja. Fuchs Lívia élő előadások és csak vi
deón hozzáférhető művek elemzésével, 
megbeszélésével próbálja meg rávezetni a 
tanulókat arra, hogyan kell nézni a külön
böző modern táncokat. Goda Gábor, az Ar
tus tánc- és ugrószínház vezetője kontakt 
táncot tanít, Bozsik Yvette saját koreográfu- 
si szemléletét és módszerét mutatja be. Sza
bó Gábor operatőr a video és a tánc kapcso
latáról tart kurzust, El Kazovszkij a képző
művészet felől közelít a tánchoz. Helyet 
kapnak a tantervben a nem hagyományos 
néptánc különböző irányzatai is.
A külföldi szponzorok (pl. a Francia Intézet, 
a Goethe Intézet) jóvoltából arra is lesz 
mód, hogy meghívjanak külföldi mestere
ket, akiknek a kurzusait hivatásos táncosok 
is látogathatják majd.
Az órák két helyen, a Váci úti Bolyai Szak- 
középiskolában és a Csanády utcai Kreatív 
Mozgás Stúdióban lesznek. Azok közül, 
akik elvégzik az iskolát, sokan talán már 
meglévő együttesek tagjaivá válnak, mások 
esetleg új együtteseket alakítanak. Minden
esetre remélni lehet, hogy a tánc- és moz
gásszínház világa néhány éven belül új, te
hetséges erőkkel frissül fel.

Aradi Péter

POLAROID
Legendává vált a jó kis találmány, és edisoni magaslatokba emelke
dett dr. Land és kislánya, a polaroid-fénykép teremtője meg inspirá
tora, esszék és disszertációk ezrei környékezték és illették minden 
lehetséges oldalról az úgynevezett rögtönfényképet, a millió vagy 
talán már milliárdszámra készülő kis csodát. Tagadhatatlan, hogy 
fantasztikus dolog a polaroid; gyorsasága, alakíthatósága, „mailez- 
hetősége" lenyűgöző, s ma már bizonyos helyzetekben, néhány 
mesterség számára egyszerűen nélkülözhetetlen.
Ami azonban engem mindezek mellett vagy előtt igazán vonz eh
hez az eszközhöz -  bár életemben egyetlen ilyesfajta képet sem 
csináltam -  az a színe. Pontosabban tónusai, melyek nem hasonlít
hatók semmiféle egyéb fotótechnikai eljárástól megszokottakhoz. A 
fekete-fehér polaroid képeket furcsa, gyöngyházas, máskor archai
kus, szépiaszerű ragyogás vonja be, a színesek pedig abba a világba 
származnak át vagy vissza, melyben a klasszikus festmények kolo- 
ritja keveredett ki. Mindebben az a különös, hogy éppen ezt róják 
fel a fotókémikusok a polaroid hibájául. Bár, hát semmi különös 
sincs ebben.
A dr. Land által alapított gyár persze -  és joggal! -  büszke is művé
re. Büszkeségét egy évről évre mind jelentősebbé váló gyűjtemény
nyel jelzi, táplálja és elégíti ki: a legismertebb fényképészeket és 
képzőművészeket támogatja géppel, anyaggal, akik ennek fejében 
munkákat küldenek a gyárnak. S m iután a polaroid csak egyedi 
munkákat eredményez, a gyári archívum korunk egyik legtágasabb 
képző- és fotóművészeti múzeumává válik vagy már vált is. Tíz éve 
biennálé módjára, a kölni Photokina keretében az újabb és újabb 
szerzeményekből kiállításokat szerveznek. A tavalyi anyag most 
először Budapesten is látható: archaizáló, szociologikus, fotószerű, 
festői, konceptuális, new wawe-s és minden egyéb kategóriájú 
munka megmutatkozik a Petőfi Irodalmi Múzeum tárlatán, egzakt 
képet adva a fotográfia elmosódó kontúrú ábrázatáról.

hajdú
A kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban (V., Károlyi M. u. 16.) 
október 6-ig tart nyitva.


