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PREM IER 
P é m e c  é s  J ú l ia
A veronai szerelmesek történetét Pécsett már 
feldolgozó Alberto Alonso s a balettigazgató 
Tóth Sándor után a Nyugat-Németországban 
működő magyar koreográfus: Herczog István 
nagyszabású, különleges verziójában állították 
színpadra — Prokofjev zenéjére. Ezt a balettjét 
néhány évvel ezelőtt mutatta be a Dortmundi 
Operaházban saját együttesével és a budapesti 
vendégművésszel: Szakály Györggyel a fosze- 
repbea A Pécsi Balett új premierjén Lovas 
Pál és Kovács Zsuzsanna táncolták a szerel
meseket, ám az újszerű dramaturgia  ̂megoldás 
adta főszerepet: Lőrinc barátot ismét Szakály 
György, a pécsi Hajzer Gáborral váltott sze
reposztásban. Bemutató: november 22.

G u lliv e r  ú r  u ta z á s a i
Szintén november 22-én tartotta a Győri Ba
lett az évad első bemutatóját, a Gulliver úr 
utazásait, amely — a Markó Ivánnal történt 
májusi szakítás óta — először teremt játszási 
lehetőséget a repertoár nélkül maradt együttes 
számára. A jelmez- és díszlettervező Gombár 
Judit Jonathan Swift regénye nyomán készítet
te el a balett szövegkönyvét. Az együttes tán
cosai ennek alapján koreografálták meg a há
rom felvonást Venezziane- és Markopulosz-ze- 
nékre. Bombicz Barbara és Ledo Fomin az 
elsőt (Gulliver a törpék országában), Kiss Já
nos, az új balettigazgató a másodikat (Gulliver 
az óriások között), és a címszerepet alakító 
Demcsák Ottó a harmadikat (Gulliver a „nyi- 
hahák” földjén).

A n n a  K a re n in a
Lev Tolsztoj világhírű regényét álmodta balett- 
színpadra a Magyar Állami Operaház magán
táncosnője, Pártay Lilla, akit az utóbbi évek
ben egyre gyakrabban foglalkoztat a koreogra
fálás. Az Anna Karenina az első háromfelvo- 
násos műve, amelyet mind a világirodalmi re
mekmű, mind a személyesen kiválasztott Csaj- 
kovszkij-muzsikák ihletésére készített. 
Bemutató: november 28-án és 29-én, párhuza
mos szereposztásban a Magyar Állami Ope
raházban.

A z id e  m a s z k ja i
A Szegedi Balett együttese december 20-án 
ünnepli ötéves jubileumát. Ebből az alkalom
ból új balettestre készülnek, három koreográ
fus egy-egy művével, amelyeket egyetlen gon
dolati mag: az időmotívum kapcsol össze. Mo
dern zenei kollázsra komponálja A képzelet 
órája című nyitódarabot Juronics Tamás, illet
ve a 24 percben címűt Lőrinc Katalin. A ba
lettigazgató Imre Zoltán Vivaldi népszerű mu
zsikájára alkot, balettjének címe: Ä négy év
szak 1939.

J a n c s i  é s  J u l i s k a
December 14-én és 15-én kettős szerep- 
osztásban újítja fel az Erkel Színház a Wagner
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korabeli német zeneszerző: Engelbert Hum
perdinck meseoperáját, a Jancsi és Juliskát A 
rendező Fehér András szerint jelentős drama
turgiai feladat jut a balettnak, hiszen a boszor
kány kísérletét képező amorf táncos-szörnyek 
ellenpontjaként a tündéreket, szivárványma
nókat és altatómanókat is táncosok: a Magyar 
Táncművészeti Főiskola különböző évfolya
mos növendékei személyesítik meg. A koreog
ráfus Hegyesi Aranka, az Operanáz baleriná
ja, aki egyéb zenés színházi munkái mellett 
Lloyd—Webber: József és a színes, szélesvász
nú álomkabát című musicaljét is koreografálta 
a Madách Színházban.

VENDÉGJÁTÉK
Október 4-én a Magyar Honvédség Művelő
dési Házában vendégszerepelt a Perui Népi 
Együttes számos hazai érdeklődő, valamint 
nagyon sok Magyarországon élő perui előtt. 
Az est alaphangulatát a színpadra ültetett, nép
viseletbe öltözött zenekar gitárral, dobokkal, 
csörgőkkel, sípokkal es az enekesek kurjonga- 
tásával kísért muzsikája adta. A műsor jól mu
tatta Peru történelmének és tánckultúrájának 
összefonódását: az indián táncok, az elegáns 
spanyol társasági táncok, sőt a néger bevándor
lók páros táncainak egymásra rétegződött, s 
egymást alakító művészetét A kellemes szóra
kozás mellett megtudhattuk: mir lehetne tán
colni Európa aluljáróiban az ott hallható gyö
nyörű indián zenékre, ha nem rohannánk 
mindig valahová...

, (ln iPPe!)November 6-án a Petőfi Csarnok látta vendé
gül a Párizsban élő Frenák Pált és kamaratár
sulatát, amelyet külföldön Compagnie Fre
nák néven ismernek. A fiatal, tehetséges szó
lista korábban a Jeszenszky Endre vezette 
dzsesszbalett-társulat legígéretesebb tagjaként 
nyerte el az országos diszkóbajnokság aranyér
mét, és ennek köszönthetően Londonba szer
ződött. Innen került Párizsba 9 évvel ezelőtt, 
ahol a Moulin Rouge, majd a Casino de Paris 
szólistája lett. Jeleni eg balettmesterként és mo- 
dern tánctanárként működik, de koreografál 
és táncol is saját együttesében, amellyel ezúttal 
másodszor vendégszerepeit Budapesten. A mo
dern tánc és a mozgásszínház irányzataiban 
egyre járatosabb magyar fiatalok előtt elsősor
ban dinamikus, ám mégis képlékeny techniká
jukkal, őszinte érzéseikkel es meresz színpadi 
jelenlétükkel arattak sikert. Frenák az ifj. Kur- 
tág György zenéjére készített, most bemuta
tott programmal nevezett be a jövő évi Bagno- 
let-i Fesztiválra.
Az 1970-ben alapított Olasz Kortárs Táncmű
vészeti Társulat november 7-én mutatkozott 
be a budapesti Olasz Kultúrintézet zsúfolásig 
megtelt nagytermében. A koreográfus Renato 
Greco és a zeneszerző Tony Cucchiara 1983- 
ban készített modern balettjét adta elő a főként 
egyéniségekre építő, szuggesztív társulat. Ez a 
darab, amely születésekor elnyerte „az év lege
redetibb olasz balettje címet, egy XV. századi 
szicíliai legendát visz színpadra az amerikai 
modern tánc és klasszikus balett izgalmas öt
vözetének segítségével. A sok szálon futó, bo

nyolult történet a férj, a szerető s az atya ha
talmában vergődő Laura di Carini úrhölgy 
(Moréna Barcone) véres viszontagságait jele
níti meg sok allegorikus figura segítségével, ér
dekfeszítően és meglepő egyszerűséggel.

B E U G R Á S
A november 9-i Rómeó és Júlia előadásán, a 
Magyar Állami Operaházban a férfi főszerepet 
táncoló Lőcsei Jenő lesérüjt. Az előadás ve
szélybe került,i ami ezúttal különösen nagy 
eszmei veszteséget jelentett volna, hiszen ép
pen ekkor olyan prominens személyiség ült a 
közönség soraiban, mint a Rómeó és Júlia ba
lettet szponzoráló Johnnie Walker-ceg képvi
selője, valamint az Amerikai  ̂Egyesült Álla
mok budapesti nagykövetségének munkatár
sak Szerencsés véletlen folytan az egyik balett
teremben próbált ifj. Nagy Zoltán, aki ugyan 
már másfél éve nem táncolta a szerepet, a Dal
eset után 20 perccel Rómeóként mégis szín
padra lépett és minden próba nélkül Volf Ka
talin partnerekém megmentette az előadást 
Bravúros teljesítményéhez gratulálunk, Lőcsei 
Jenőnek jobbulást kívánunk!

GYERMEKEK
SIBENIKÉRT
Az adriai parton fekvő horvát város évtizedek 
óta otthont adott egy nemzetközi gyermek
fesztiválnak. E város azonban jelenleg a hor
vátországi háborútól szenved. Ezért Szombat
hely önkormányzata és a magyarországi 
Horvátok Szövetsége felvállata egy olyan gá
laest szervezését, amellyel tiltakozását és 
együttérzését is ki szeretné fejezni a város, és 
a szenvedő gyermekek iránt. A november 23- 
án rendezett gálán magyarországi, horvátor
szágî  ausztriai és szlovákiai gyermekcsopor
tok léptek fel. Budapestet a Szerbhorvát Iskola 
és Gimnázium Tamburica Együttese képvi
selte, Szilcsanov Mária vezetésével. A sokszí
nű gálaműsor rendezője és szellemi atyja: 
Kricskovics Antal koreográfus.

DAGNGLET’92
A Seine Saint—Denis-i Kultúrközpont ad ott
hont jövőre a világhírű Nemzetközi Bagnolet- 
i Koreográfiái Versenynek. Az idén az a meg
tiszteltetés érte Budapestet, hogy a versenyt 
előkészítő selejtezők egyikét — a madridi, 
Tel Aviv-i, tokiói, stockholmi, New York-i, 
londoni, müncheni, rotterdami, berlini, bresti, 
lyoni, marsielle-i, lille-i, leuveni, Regio ernüiai, 
montreuli és bordeaux-i helyszínek mellett — 
a magyar fővárosban, a Petőfi Csarnokban 
rendezik meg. Ez a selejtező egyúttal regioná
lis verseny is lesz, ami azt jelenti, hogy Auszt
ria, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Cseh
szlovákia, Románia, a Szovjetunió és Bulgária 
nevezett csoportjai is itt kapnak majd bemu
tatkozási lehetőséget 20-20 percben, egy nem
zetközi zsűri előtt.
A selejtezőt 1992. február 18—19-én tartják.

ELBA
Az Európai Művészeti Intézetek Ligája (ELIA 
— European League of Institutes for the Arts) 
Budapesten tartotta vezetőségi ülését, valamint 
,.Művészet és kulturális keresztutak az egyesü
lő Európában” témájú nemzetközi konferen
ciáját október 6 és 8 között. Ezzel párhuzamo
san az ELIA Táncszekciója (amelynek elnöke 
Valerie A. Briginshaw) „Tánc a felsőoktatás
ban” címen rendezett ugyancsak nemzetközi 
vitát 14 ország táncos szakembereinek részvé
telével. Magyar részről Sebestény Katalin a 
Táncművészeti Főiskolát, Angelus Iván a Bu-



dapest Tánciskolát és dr. Dienes Gedeon a 
Magyar Tánctudományi Társaságot képviselte 
a tanácskozáson, amelyen dr. Stephaine Jor
dan elnökölt.
A Táncszekció a következő határozatokat 
hozta, amelyeket az ELIA vezetősége felé to
vábbított: 1. Az ELIA-nak hangsúlyoznia 
kell, hogy az adományozó testületek olyan 
szabályozásokat alkossanak a művészeti jelle
gű cseréket illetően, melyek figyelembe veszik 
az egyes művészeti formák sajátosságait. PL az 
ELIA-nak nyomást kellene gyakorolnia az 
adományozó testületekre, hogy olyan határo
zatokat hozzanak, melyek nem szorítkoznak 
a hagyományos egyoldalú ilL kétoldalú cserék
re. A táncművészettel kapcsolatban a követke
ző csere-javaslatok hangzottak még el: doku
mentáció (sürgős lenne az írásos anyagok for
dítása), adatbázis, videó-anyag, nemzetközi 
fesztiválok, táncműhelyek, a felsőoktatást el
ősegítő eloadócsoportok  ̂ létrehozása. 2. Az 
ELIA-hoz tartózó intézmények kapjanak 
konkrét tanácsot és támogatást, ha pl. a TEM- 
PUS-hoz vagy az ERASMUS-hoz fll. más szer
vekhez pályázatot akarnak benyújtani; pl. se
gítsenek a jelentkezőknek az űrlapokat kitöl
teni, vagy további információszerzés céljából 
más intézményekkel a kapcsolatot felvenni. 3. 
Az ELIA feladata lenne, hogy meggyőzze a 
nemzeti kormányokat arról, hogy milyen fon
tos a nemzeti művészeti örökség megvédése és 
fenntartása az illető országon belül, hiszen ez 
a forrása minden művészeti oktatásnak és ku
tatásnak. 4. Az ELIA-nak egyfajta támogató 
szervezetként kellene működnie, pl. levelezést 
folytathatna a nemzeti kormányokkal, művé
szeti-oktatási minisztériumokkal, felléphetne 
egy-egv veszélyeztetett művészet-oktatasi terv 
érdekében (pl. a jugoszláviai Táncakadémia 
kérdése).

f i n á l é  -  t a p s  n é l k ü l
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Tauz Lajos és Bordás Éva
Tauz Lajos a kollégánk volt, a barátunk. Kis
termetű, csupaszív ember. Aki a közelébe ke
rült, azt menten bűvkörébe vonta lefegyverző 
jóságával, önzedenségével és humorával. 
Géplakatosnak és táncosnak készült egyszerre. 
Amikor kézhez kapta szakmunkásbizonyítvá
nyát, mégis úgy döntött, hogy a színpad, a 
tánc mestere kíván lenni. Aki figyelemmel ki-
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m a g y a r  s í m
P E R U B A N
A november 15—17 között megrendezett 
VIII. Perui Nemzetközi Balettversenyen 
szép magyar ̂ siker született. A Magyar Tánc
művészeti Főiskola két növendéke közül a 
VH. évfolyamos Bácskái Ildikó bejutott a 
döntőbe, a IX. évfolyamos Cserta József pedig 
ezüst érmes lett. A balettversenynek, amely
nek néhány évvel ezelőtt már ifj. Nagy Zoltán 
is díjazottja volt, még egy magyar vonatkozása 
is van: a nemzetközi zsűri elnöki tisztét a 
Kossuth-díjas primabalerina és balettmester, 
Kún Zsuzsa töltötte be.

TERVEK PÁRIZSBAN
A párizsi Operaház Patrick Dupont vezetésé
vel működő balettegyüttesének az 1991/1992- 
es évadra tervezett programja: novemberben 
Jerome Robbins koreográfiáiból összeállított 
est, amelyben két új darab szerepel december
ben; Rudolf Nurejev állítja színpadra saját 
Rómeó és Júlia verzióját (Prokofjev); márci
usban különleges csemegének számít három, 
Pablo Picasso közreműködésével készült egy
kori balett: A háromszögletű kalap (Massi
ne—de Falla) , A kék vonat (Massine-Mil- 
haud) és A randevú (Petit-Kosma) — felújí
tása. Ezt egy modern Sylphide-változat követi, 
majd a francia avantgárd táncművészet két 
markáns egyénisége: Odile Duboc és Dániel 
Larrieur vadonatúj műveinek bemutatása. Jú
nius végére pedig három koreográfus, Jean 
Neumeier, Roland Petit és Harald Lander 
műveiből készült nemzetközi összeállítás szín- 
padravitelét tervezik.

KIÁLLÍTÁS
1991. szeptember 5. és november 10. között 
az olaszországi Argentóban reprezentatív kiál
lítás mutatta be Alexandre és Clotilde Sakha- 
roff, az 1925-ben nálunk iŝ  nagy sikerrel ven
dégszerepeit orosz származású tancospár mun
kásságát̂  A kiállítás, amelyet Milloss Aurél 
életművének olasz kutatója, a nálunk is járt 
Patrizia Veroli rendezett, a teljességre töre
kedve rajzokat, kosztümterveket, 107 darab 
fényképet, partitúrákat, műsorfüzeteket, do
kumentum értékű kéziratokat tárt az érdeklő
dők elé.

sérte sikeres pályáját, meggyőződhetett arról, 
hogy Tauz Lali a karakterabrázolást valóban 
mesterfokon művelte. E tekintetben is jó isko
la volt számára az a négy katonaév a Honvéd 
Együttesben,  ̂amely 1949 óta tartó Operett 
színházi tagságát megszakította. ^A West Side 
Story, a Piros karavan. a Hegedűs a háztetőn, 
Az ellopott futár, a Nebáncsvirág, A veronai fi
úk, A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című ope
rettek, musicalek sikeréhez pedig nemcsak ra
gyogó karakteralakításaival járult hozzá, de 
úgy is, mint a rendezők és koreográfusok 
„jobbkeze”.
Amit csinált, az nála mind szívből jött. Imádta

K Ü L F Ö L D Ö N

FESZTIVÁLOK
November 8—24 között Hágában ismét meg
rendezték a Holland Táncfesztivált, amelyen 
35 előadás során 15 franciâ  amerikai, ausztrál, 
német, új-zélandi, jugoszláv és természetesen 
holland társulat illetve szólista 23 koreográfus 
műveit mutatta be.

a**

A jövő év tavaszán (március 28-tól április 4-ig) 
Koppenhága ismét August Bournovilíe emléké 
nek adózik a II. Bournonville-fesztivál meg
rendezésével Az eseménysorozat programjá
ban a nagy balettreformátor és balettmester 
két kevésbé ismert, egész estét betöltő balett
jének rekonstrukciója is szerepel

(major)

KONFERENCIA
A Californiai Egyetem (UC) Riverside-i Tánc
fakultása 1992. február 14—17. között két 
nemzetközi konferenciát rendez.
Az első i  Tánctörténészek Társaságának 15. 
éves találkozója, amelyen jeles tudósok vitat
ják meg. „Az amerikai tánc külföldön: az 
Egyesült Államokbeli tapasztalatok hatása” cí
mű témát. Tanulmányok és bizottságok fog
ják megvizsgálni az Új világ egy részének — 
az Egyesült Államoknak — más országok kul
turális életére gyakorolt hatását. Az esemény- 
sorozatból kiemelkedik az ismert koreográfus 
Anna Halprin rituáléja; a kiváló antropoló
gus, Aijun Appadurai előadása „A forma 
mobilitása: képzelet és kulturális jogok a diasz- 
pórikus világban” címmel. Az Oakland Balett 
Bronislava Njinska: A szarvasünők és A kék 
vonat című koreográfiáját adja elő.
A másik konferencia, amelynek címe „Törté
nelmet koreograíálva” olyan tudósokat mozr 
gósít, akiknek művei a művészetek, a test, a 
szexualitás történetének megértéséhez járultak 
hozzá, illetve a történelemtudománnyal foglal
koztak. Ez a február 16-án és 17-én rendezen
dő interdiszciplináris fórum a testről és ennek 
mozdulatairól való írás problémáit vizsgálja. A 
nagyközönség számára is nyitva álló viták a 
következő konkrét témákkal foglalkoznak: 
„A test interdiszciplináris vizsgálata”, „A test 
képviselete”, t/A test, mint a kulturális szoká
sok alanya”, és „írást koreografálva”.

(dienes)

a színházat, soha nem unatkozott a színpadon, 
még a 100. előadáson sem, és a közönséget sem 
hagyta unatkozni Amikor 1976-ban befejezte 
táncos pályáját, azonnal színész státuszba so
rolta a Fővárosi Operett Színház igazgatósága. 
Amikor a társulatnak ezt a formális változást 
bejelentették, viharos taps tört k i Olyan, 
amely a fináléban szokta köszönteni őt. 
Ötvenkilenc évesen azonban végső finálét 
dobbantott lelkes szíve, csupán a taps maradt 
el; immár örökre. Halálával szomorú űrt ha
gyott maga után: ezen a napon hiába várták 
próbára kollégái...

-kisgergely-
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