
A mozdulat
nak, fiataloknak és persze
felnőtteknek is táncot.
pontosa-bban mozgást ta-
nítson. Igy született meg
a Kreatív Mozgós stúdió.

_ Egy összehúzott
vállú, beesett mellkasú,
lompos járású, lesunyt fe-
jű kamasz testtartása,
nemcsak a külső megjele-
nését határozza meg. Ha-
nem azt hiszem, a ,,tattá.
sát'' is: viszonyát a világ-
hoz, az embertársaihoz.
Nem gondolom, hogy az
egykori ideált megtestesí-
tő - ,,ki a mellet, be a
hasat!'' _ fiatalokat szí-
vesebben látnék magam
körül' De o|yanokat igen,
akik nyíltan szembenéz.
nek velem, akiknek a
mozgásában emberi mél-
tóság van, akik ismerik a
testüket és bánni tudnak
vele, kifejezőek a mozdu-
lataik, összeszedett és
ku l t u r á l t akezük , a l á -
buk, a fejük _ egész tes-
tük játéka.

_ Ezt meg lehet taní-
tani?

_ Még a fe|nőttek
mozgásán is lehet alakíta-
ni. En a hat-hétéves gye-
rekekkel és a tizenhat
évesekkel dolgozom a
legszívesebben. A kicsik
hihetetlenül szabadok és
fogékonyak, például az
általunk kínált mozgás-
játékokra. Egyik óráról a
másikra derül ki, hogy
dehogyis ügyetlen az a
kövér kisfiú, aki mondjuk
tornaórán képtelen tisz.
tességesen bukfencezni.
Itt már csak azért is. mert
zenére. ritmusra bukfen-
cezÍtet, annyiszor,

gít; a mozdulatok mér-
tékegysége és egyben fel-
szabaóítőja is. . Sokféle
lgenyes, Jo zenere moz-
gunk, Bach-művektől
egészen a New-wave szá.
mokig; érdekes, a gyere-
kek legszívesebben egy
százade|eji ragtime zon-
gorista szólójára táncol.
nak. Fantasztikus rit-
must és tempót diktál, és
néha elámulok, hogy mit
művelnek eza|att a gyere-
kek. Olyan testhelyzete-
ket' mozgásokat, kapcso-
latokat hoznak össze,
amelyeket lehetetlenség
megtervezni, koreogra-
fálni. Nem is ez a célunk.
Azt szeretnénk, hogy itt
megszabaduljanak a gát-
lásaiktól, hogy megismer-
jék a testükben, a mozdu-
lataikban rejlő kifejezési
lehetőséget, hogy felsza-
badultan, bizonyos tech-
nikai tudás birtokában.
|azán, szépen mozogja-
nak. S ha megszeretik,
táncoljanak akár. Egy sa-
játos improvizációs tech.
nikán alapuló táncszín-

fehér hajópadló.
val borított te-
remben körben

tükrök, a hosszanti fal
mellett zöld növények és
egy fekete zongora. Ha a
melegbarna függönyöket
széthűzzák. a három
nagy pinceablakon át já-
rókelők lábát látni: vas.
tag bokát, tipegti gyerek-
lábat. kacsiízó tornaci-
pőt, csoszogó mamuszt.
Az alagsori teremben lent
a padlón gyerekek; hat.
hétévesek. kövérek. sová-
nyak, copfosak, nyírott
hajúak; ülnek, fekszenek,
gurulnak, ugrálnak. Szó
alig hallatszik, csak zene
szól már azőta, hogy az
első gyerek belépett. Mo-
zognak, táncolnak, utá-
noznakn játszanak, ossze-
kapcsolódnak-kapasz-

kodnak és egyedül ma-
radnak. Játszanak a tes-
tükkel, próbálják, mit
tudha taka r juk ,ade re -
kuk,atérdük,anyakuk;
mit tudhat az ember kife-
jezni a mozdulataival,
egyedül, ketten, vagy cso-
portban akár.
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A zene
a mozdulatok

mértékegysége

,,Mi mór nem is tudjuk
igazőból, mi a tónc, Nem
vagyunk eléggé vadak
hozz ó, Tór sadalmunk túl-
ságosan civilizólt, csiszolt,
túlsógosan színtelen. Nem
vagyunk képesek egész
testíjnkkel kifejezni az ér-
zelmeinket ; szinte tartunk
tőle, hogy arckifejezé.
sünk, szavaink elórulhat-
jók érzéseinket... M ozdu-
lataink szegényesek, szű-
kösek, szikkadtak. Csak
a fejünkkel élünk, tes.
tünkkel, mondhatni nem
törődünk' szinte hem is ál-
tala élünk. Elvesztette azt
a lüktető őszinteséget,
ame ly ér t mé lt ón c s odáljuk
a vadembereket és a pusz-
tók vadjait...,, Az idézet a
francia Abel Bopnard-tő|
való, l9l0-ből. Es ugyan.
erről beszélgetünk most
Angelus lvónnal, aki tár.
sáxa|, Kólmón Ferenccel
arra szövetkezett, hogy
gyerekeknek, kamaszok-

ahányszor csak akar,
semmi ügyetlen félsz
nincs benne. Mestanul
átfordulni. oda és 

-vissza

is. Csak arra figyelmezte-
tünk és azt tiltjuk, ami
bajt okozhat; minden
mást szabad csinálni.
A zene nagyon sokat se-



és azemberi méltóSág
háni nYelvet szeretnénk
kidolsozni. észrevét|enül
ezt próbáljuk a gyerekek.
kel is megvalósítani.

Tea mindig Yan
a szamovárban

A mozsás-órák mellett
képzőműiészeti foglalko.
záiokon is részt vehetnek
a syerekek' itt is elsősor.
baí a szabad' kreatív
készségüket hagyják ki-
bomlani; így születnek a
furcsa-svönyörű bábuk,
a meséí-agyagfigurák, és
növekszik alkalomról al-
kalomra a vízvezetékcsö.
vekre felvetett, közösen
készített rongyszőnyeg.

A gmk (gazdasági
munkaközösség) keretei
között működő stúdió
üsyvitele nem szokvá-
niós. Az évek óta kihasz.
nálatlanul álló iskolai
alassori tornatermet
naó költséssel és sok
mrííkáva| aláÍították át.
tttöző. hideg-melegvizes
zuhany oző, pihenőterem,

- és ügyes térkihaszná.
lással - kis iroda: ez a
birodalmuk. A pihenő.
ben maguk varrta párná-
kon ülnek a gyerekek, a
sarokban innivalók: tej

,*, T1uÍf}áiui't,'l1;
gyümölcslé négy forint,
tea mtndtg van a szamo-
várban' Á poharak mel-
lett perselv. Az ,'irodá-
ban''. lemezek, kazetták,
Chasall fotóia' emlékez-
tető- cetlik,- plakátok,
táncról szóló könyvek,
esv óriási, szakadt, ám
iilpozáns karosszék,
izommelegítők, telefon
- ennyi a hivatal.

Még és már

- A gverekek kétféle
módon 

-i<erülnek 
hoz-

zánk:. _ mondja Angelus
Iván vagy a szülők
hozzák őket, és beiratják,
mert azt szeretnék hogy
ügyesedjenek, .. mozogja-
nak, vagy Pedlg loe Jar-
nak a fölöttünk lévő isko-

lába. A ,'házbeli'' első-
sökkel és a korrekciós
osztályba járó gyerekek-
kel insven foglalkozunk,
az iskóiával riegállapod-
tunk, hogy az ő torna-
óráikat itt lent' mi tart.
iuk. A többiek és az,,ide--sen" gverekek fizetnek az
órákéit. de csak azltan,
ha már kipróbálták, hogy

tatott neki: a mosdót, az
öltözőszekrényeket, a
szamovárt az egész
stúdiót. Kérte, hogy vi.
syazzon <í is mindenre,
ilert maguk festettek, csi-
náltak it-t mindent, és jó
lenne, ha mindenkinek
aki ide iön. öröme telne
benne... Valószínűleg
ezért is van, hogy a pincé-

milyen egy-egy foglalko-
zás, hogyan érzik nálunk
magukat, akarnak-e más-
kor is jönni'

Foslalkozás előtt az
egyik'felnőtt stúdiós kör-
bevitte az újonnan jött
kisfiút. Mindent megmu-

be lépve, az ember ha fel-
nőtti ha gyerek, ha tán.
col, ha csak üldögél is _
jól érzi magát.

s. E.
LENGYEL GÁBoR
felvételei
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