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A Kreatív Mozgás studió kilencedib
évadjában már eróteljes bóvülésre is
képes lett. Alapítója és vezetóje Ange-
lus Iván foglalja össze a kezdetektól
napjainkig me gtett utat.

- Akezdet kezdete számomra a het.
venes évek elején alakult ffeo nevű
amatőr színjátszócsoport volt. Az
együttes tagiaiból később megalakult
Studió K szintén amatór státusban mű-
ktdött' szellemében független, egzisz.
tenciájában periférián éló csoportosulás
volt. Ebből kilépve' rovid átmeneti idó
ut.án' 1983-ban alakítottam meg a Kre.
atív Mozgiáskutató és Fejlesztó Gazda.
súgi Munkaközösséget. Progresszív
művészettel akartam tehát továbbra is
foglalkozni, de ezt beillesztve abba a
ktizegbe, amely körülvesz. Az amatőr-
szinjátsző lét' legalábbis a mi csopor-
tunkban bizonyos tiársadalmon-kívtili-
séggel járt. Ez a fajta fiiggetlenség' amit
addig éltem' egy idó után megkrvánta a
gazdasági fii g getle nsé get is.

Ez azonban csak kulttinával ina&k.
vát formában volt aklior megteremthe-
tó. A gmk beindulása után kiderült.
hogy az önálló vállalkozÁsX) százq|ék-
ban szervezót kíván és csak |0 sláza-
lékban engedi a művészt felszínen ma.
radni.

A studió egy pincében kialakított
próbateremben tanírványokat fogadotr
MtÍvészetet oktattunk' amatőröknek. A
gyerekeknek kreativitiást fejlesztő cso.
poÍokat szerveztünk és tar1ottunk kon-
dicionáló tomát is, felnőtteknek. Úgy
vélttik' hogy a művészetet a tanítiásból
lehet eltaÍtani, de olyan sokat kellett
ezze| a2 oldallal törődni, hogy kevés
energiát és időt tudtunk az alkotásra
fordítani.

Hat évig működött így. Két átrneneti
esztendő után '91 őszére alakult ki az
új, teljesebb rendszer. Úgy ffinik, ez miár
adekvátabb saját funkciójához. Három
lépcsős rendszert állítottam fel: meg-
marad a gmk. illetve rövidesen kft lesz,
téteten egy alapítvány, Új Előadómrívé-
szeti Alapíwiány néven és létesült egy
jogi személyiség nélktili iskola. Ez
utóbbi mint funkció kapott teret, az in-
tézményesülés kényszere nélkiil. E há.
rom egység harmonikusan illeszkedik
egymáshoz és hozzám.

A gmk folytatJa eddigi tevékenysé.
gét, azaz a kondicionálót, a gyerekórá.
kat. Alapítványunkba Yárjuk a tiámoga.
tókat és eztÁmogatjaaziskolánkat is. A
pincében nyitottunk egy klubot, ahol

minden este találkozni lehet egymással,
jóféle italok és vegeÍáriánus ételek mel.
lett. A Tbm.üam klubban minden szom-
baton neves és kezdő művészek tarta.
nak felolvasásokat, beszélgetéseket'

Az iskoláról érdemes bóvebben
szólni. Budapest Tánciskola néven nyi-
tottuk meg - ünnepelyesen szeptember
végén - a négyéves tanulmányi idejű
tiíncosképzót. Az iskolában igyekszünk
elszakadni a tudasátadiáS rÓgzült me-
chanizmusától. Célunk értéket teremte-
ni, nem a már meglévó' külső érték-
rendszernek megfelelni. Itt a növendék
áll a középpontban. Azok a gyerekek
járhatnak ide' akik valóban tanulni
akamak. Akik közül sokan - eleinte
legalábbis - még iskolába járnak vagy
dolgoznak, de élettik középpondában a
tanc áil^, Vallom, hogy lélekben sem le-
het egyszerre két helyen lenni, a döntés
pedig művészi kérdés. Az iskola egyéni
programot ad minden ntvendé}nek'
Azt akarjuk, hogy aki itt tanul, tanul-
mányai végére megtalálja saját útját.

Az egyéni programból következilq
tngy u értékelésnek egyéninek kell
lennie. A felvételi üzsgán jelentkezó
próbát uáncol. A tanulmányok végén
vizsgát tesz. saját alkotásiát tárrcolja el.

Az iskola történetének első évében
elindítottuk mind a rÉgy évfolyamot.
Am nem tarfunk merev határokat a kü-
ltnbözó évfolyamunak saámító csopor.
tok között. A mobilit,ást azért tartjuk
fontosnak' |ogy mindenki a számára
legmegfelelóbb, legelőnytsebb cso-
portban dolgozhasson.

Az iskola vezetése nem demokrati.
kus. Az iskola egy elódje esetében pró.
báltuk ezt és szerintem nem vált be. Igy
én, mint egyszemélyi yezető, magam-
nak tartom fenn a döntésjogát. Csopor-
tonként diakbizottságot hozunk léüe. A
diákok számfua nyilvanos üléseken tár-
gyaljuk meg aZ iskolát érintó fontos
kérdéseket. Az én feladatom a nehézsé-
geken átsegíteni óket és a vitás kérdé.
sekben mindig táncművészeti fejlődé-
siiket szem előtt tartva dönteni.

A Budapest Tánciskola elvégzése-
kor a növendékek ..táncszínbázi előa.
dóművész'' képesítést kapnak. A bizo-
nyítványnak tétje lett' amikor a minisz-
térium kijelentette,az új rendszerten az
áIlam nem vállalja tovább azt a sze|e-
p€t' hogy teljes körben gondoskodjék a
társadalom szakemberellátásáÍól. Bi-
zonyos területeken megtaÍja az ellen.
őrzés jogát, ez a múvészképzésre elo.re.

láthatólag nem vonatkozik. Megszűnő.
ben van az a rendszeÍ, hogy az állami
diploma jelenti a garanciát a fiatal ké-
peségeire, pá|y ára való alkalmasságá-
ra. A bizonyítvány értékét annak művé-
szi tartalma adja' A végzett hallgató a
művészeti piac részévé válik. Nekünk
tehátaz a dolgunk, hogy óket a piacon
való éwényesüléshez az adott pillanat
intézmén1rendszerének a társadalmi
megítélés szerinti legelóny<isebb kate.
gőnájába soroljuk be, adminisztratív
értelemben is.

Ami eddig körtilöttem alakult, soha
nem előre elhatározott cél szerint tcir-
tént. Mondhatnám, hogy így alakult, de
eZ nem pontos, hiszen minden egymás-
ból következó, utólagosan logikusniak
látszó lépés volt. Amit régen csináltam
- és egy kicsit ez is - marginált tevé-
kenység. Hatiáron á||, a Lársada-
lomkívüliséget kÓti ÖSSZe a társada-
lommal. Azt hiszem, az é|et humánus
része alapvetően társadalmon kívüli,
itt, ahol mi élünk. A világon még léte-
zik a humanus élet, a ..kultúra'', ott,
ahol nincs ..átmenó forgalom'' a,,zsá-
kutcában'' a hétköznapok valóságában
élnek a humánus értékek. Itt sem érde.
mes meglenni nélkiilük.

(I*jegyezte: ---a-)


