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Abszolút Vitellius!
-  Nem hittem volna, hogy az Öngyilkos címsze
repéhez hasonló nagyságú szerepet játszhatok né
hány éven belül! -  mondja Koltai Róbert, azaz 
Vitellius, a római császár, aki uralkodásának vég
pontján egy nap alatt háromszor mondott le a 
történelmi dokumentumok szerint.

Forgách András írónak éppen ez a tétovázás, 
bizonytalanság tetszett meg az ókori figurában.

-  Magamra ismertem a következetlenségében, 
bár amikor írni kezdtem 1981-ben, más motívu
mok is inspiráltak. Például Jaruzelski színrelépése 
és a pártelit handabandázó visszavonulása. A Vi- 
telliusban azonban nincs semmi aktuálpolitika, 
hacsak az nem, hogy a főhős is tökéletesen alkal
matlan a feladatára, de szereti a hatalmat.

Forgách András tíz évig dédelgette a drámáját, 
amíg a Pécsi Nemzeti Színház vállalta a bemuta
tót. De hogy kerül a képbe Koltai Róbert, akit ka
posvári színésznek ismer az ország?

-  Én ragaszkodtam ahhoz, hogy ő játssza a fő
szerepet -  mondja az író. -  Együtt dolgoztunk 
egy darabban, és ott közelről láthattam, megis
merhettem. Abszolút Vitellius! No, nem a hata

lomvágya, hanem a nyitottsága, az, hogy ismeri a 
gyöngéit. No meg a szertelen következetlensége, 
amit nagy fegyelemmel tart kordában. Mellesleg 
talán érdekes: egy barátom azt mondta, hogy a 
színpadon rám hasonlít Koltai Vitelliusa. Ő 
ugyanis önmagából, belőlem és a szövegből gyúr
ta egy alakká a császárt.

Koltai Róbert a darabban végig a színpadon van. 
Három szerepre való szöveget mond, mozog, zokog, 
nevet el. Vajon ezt a megterhelést hogy bírja a szí
nész, aki közismerten nem Schwarzenegger-alkat?

-  A próbák alatt az ember fizikailag is felkészül 
a szerepre -  mondja, anükor az utolsó taps után 
bevonul az öltözőbe. -  Úszás és lovaglás helyett 
napi négy-hat órán át gyilkoljuk magunkat a szín
padon, hogy az előadás majd jó legyen. Testileg- 
lelkileg ez a legjobb edzőpálya az adott feladathoz, 
ami eddigi pályám csúcspontja, Vincze János ren
dezőnek és a színészkollégáknak köszönhetően.

Az Országos Kantaraszínházi Találkozó kereté
ben ma este a Radnóti Színházban, holnap pedig 
Gödöllőn, a Művelődési Központban láthatjuk 
Vitelliust élni és meghalni. N. G.
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B eb e  M ille r  e lő r e m u ta t
Bebe M ille r  New York-i tán
cos, koreográfus. Hamarabb 
tanult improvizációt és kom
pozíciót, mint azt, hogyan 
kell pliézni.

A Petőfi csarnokbeli The  
J im i  H en d rix  Project című 
estjük legjellemzőbb vonásai 
is ezek: fantasztikus impro
vizációs készség, szüntelen, 
állandó változásban lévő 
kompozíció és semmi mo
dorosság.

Miller 1984-ben alakított 
saját együttest, társulata hét
fős. (Külön gyönyörűség ma
gyar szemünknek, hogy köz
tük három férfitáncos is van 
-  az itthoni, maroknyi mo
dern táncos csapatokban 
nincsenek fiúk, állítólag nem 
tartják eléggé férfiasnak a 
műfajt...) Miller férfitánco
sai a klasszikus vagy akár a 
dzsesszbalett táncosainál is 
kevésbé egyoldalúan líraiak, 
lágy, puha mozgásúak... de 
lassan csak rájövünk, hogy a 
modern tánc nem klasszikus 
balett; nem művészitorna- 
alapú. Mindenestül öntörvé
nyű, más mozgásművészet
hez nem hasonlítható, ifjú 
műfaj. Talán rokonainál sza
badabb, kevésbé kötött moz
dulatkultúrát, testtel bánást 
kíván. Mi még legtöbben a 
táncosoktól hatalmas ugráso
kat, fergeteges forgásokat, 
őzikefürgeséget és tág álló
spárgát várnánk -  mert 
nem volt módunk, elég más 
táncot megismerni, más 
mércével mérni. Bebe Mille- 
rék így nem is arattak akkora 
sikert, mint aratnak mondjuk 
úgy öt év múlva, mire a mű
fajba beletanulunk.

Minden eddiginél na
gyobb számú nézőközönség 
gyűlt össze -  emészteni a 
látottakat. A címadó Jimi 
Hendrix-zenére készített da
rabot érthetően, értőbben 
fogadták. A harmincöt per
ces darab az egyén-közösség 
viszonyát, egymásra hatását 
feszegeti. Ahogy erről Bebe 
Miller mondja: az otthonta
lanok, a környezeti problé
mák, és hasonló súlyos gon
dok elkerülik a politika fi
gyelmét -  táncaiban szeret
né elmondani véleményét 
ezekről is. Nem a társulat hi

bája, hogy mi még nehezeb
ben fogadtuk be ezt. Egy Ji
mi Hendrix-szakértő szerint 
ez a zene nem alkalmazott 
zene, annyira öntörvényű és 
erős, hogy nem tűr meg ma
gán egy mondanivalót is hor
dozó más műfajt. Egy másik 
szakember, történetesen az 
első évfolyamát hamarosan 
záró Modern Tánciskola ve
zetője, Angelus Iván táncos 
meg szinte ujjongva mondta: 
ez az igazi modern tánc! Ez a 
keresetlenség, szabadság, 
rögtönzőképesség! Ez a me
derben tartott -  a szabadjá
ra engedett mozgás, mintha

Fotó: PATAKY ZSOLT
minden mozdulatot a sze
münk láttára találnának meg 
magukban! A két fiú tánca a 
végén... ez az igazi improvi
záció!... Mit szólsz, milyen 
sok nézőjük van, mondom 
erre... Csak még nem érté
kelik, amit láttak -  így ő - , 
de nem baj... Most ti jöttök, 
az iskola tanítványai -  mon
dom én. És azt hiszem, most 
már a modern táncosnak ké
szülők jobb helyzetben van
nak. Mire ők a nyilvánosság 
elé kerülnek, lesz színpad, 
lesznek koreográfusaik, és 
megedzett közönség is lesz.

RÉVI

S O R O K B A N
OPERA PREMIER DEBRECENBEN

Donizetti Éljen a mama! című vígoperá
já t április 3-án mutatja be a debreceni 
Csokonai Színház operatársulata.

KETTEN A STEFÁNIÁBAN 
Pólyák István és Endrey Nagy Attila 
székesfehérvári festőművészek közös 
tárlata a hét elején nyílt meg a buda
pesti Stefánia Galériában. (XIV. kerület, 
Stefánia út 34-36.)

DALSZÍNHÁZHÍREK
Az Operaház igazgatósága közli, hogy 
technikai okok m iatt elmarad az Erkel 
Színházban a Rigoletto április 2-ra, és 
a Pillangókisasszony április 4-re kitű
zött előadása. A jegyeket visszaváltják. 
-  Raskó Magda, az Operaház nyugal
mazott magánénekesnője március 16- 
án elhunyt. Temetése március 31-én, 
kedden, délután 15 órakor lesz a Far
kasréti temetőben. -  Szellő Lajos, az 
Operaház nyugalmazott magánénekese 
március 14-én elhunyt. Március 31-én, 
kedden délelőtt 10 órakor helyezik 
örök nyugalomra a  Rákospalotai új 
köztemetőben.

AZ INTELLIGENCIA FELELŐSSÉGE 
Erről a hazánkban is időszerű problé
máról tart előadást április 6-án délután 
18 órai kezdettel a Budapesti Osztrák 
Kultúrintézetben (VI., Benczúr u. 16.) 
Eugene T. Gadol osztrák professzor, 
aki hosszú éveken keresztül amerikai

egyetemeken folytatta filozófiai tanul
mányait. Március 30. és április 3. kö
zött az ELTE filozófiai intézetben tart 
vendégkurzust a fenti témáról.

TÁNCRA FEL!
Április 12-én egész napos országos 
gyermek-tehetségkutató táncversenyt 
rendeznek a budapesti Petőfi Csarnok
ban. Jelentkezés március 31-ig írásban 
a Petőfi Csarnokban (1146 Zichy M i
hály út 14.), Táncverseny feliratú borí
tékokkal.

TÁNCOS BEMUTATKOZÓ 
A veszprémi Petőfi Színház táncegyüt
tese, a Táncműhely, április 3-án mutat
kozik be Örökmozgólét-táncfantáziák 
című egész estét betöltő műsorával. Az 
együttes művészeti vezetője Krámer 
György, aki -  Lőrinc Katalin és Fincza 
Erika mellett -  az est koreográfiáit ké
szítette.

NEMECSEK (KIS N-NEL PERSZE) 
FELTÁMAD

A budapesti Harlekin Gyermekszínpad 
március 29-én délelőtt 11 órakor mu
tatja be a Petőfi Csarnokban Molnár 
Ferenc A Pál utcai fiúk című regényé
nek színpadi változatát, Lojko Lakatos 
József dramatizálásában és rendezé
sében. A főbb szerepeket Csermely Ta
más, Pánovics Raymund, Csíki Vilmos, 
Hankisz László, Betz István, Vennes 
Emmi és Kaszás Imre alakítja.


