
Rege a három szomorú halomról (Magyarossy felv.)

férfitánc tartására és hangula
tára. Rossz választásnak tűnt 
viszont a Kálmán Imre muzsi
kára járt Cigánytánc. Lehet, 
hogy vendégeink ajándéknak 
szánták?

A társulat fogékonyságáról 
vallott két modern hangvételű 
kamaramű, asszimilálva a kor
társ nyugat-európai tánc ered
ményeit -  időnként egészen 
felismerhető forrásból. Az elő

adók tökéletes plaszticitással 
és átéléssel bizonyították: 
akár Béjart is dolgozhatna ve
lük. Zsamjandagva müvei kü
lönben túlléptek az utánzáson, 
mert pás de deux-je és négye
se a mintán túl a sajátos keleti 
artisztikumot is magába ol
vasztotta.

Igazából azonban a Polovec 
táncokra fentem a fogam, s be
mutatója valóban meglepetés
sel szolgált. Egészen új ará
nyok rajzolódtak ki a zene és 
tánc között. A darab 1909-ben 
kezdte meg útját — Gyagile- 
vék akkor mutatták be elő
ször - ,  s azóta a fékezhetet- 
len vadság, a buja érzékiség, 
a harc és az erő jelképeként 
éled egyre újjá a színpadokon. 
A virtuóz muzsika most lassú
nak, temperamentuma művi
nek, a feszes futamok lagyma
tagoknak tűntek. A felénk kú
szó harcosok tömegéből még
is robbanékonyság, cselre- 
kész harciasság sistergett elő!

— Péter —

NÖ A KÁDBAN
Susanne Linke „ú j hulláma”

A negatív hőmérsékleti rekordokat döntögető, 
májusi borús esték egyikén, 22-én „libbent” a 
szilfid alkatú Susanne Linke Budapestre egyet
len pótolhatatlan előadásra, majd máj. 24-én 
műhelymunkára a Kreatív Mozgás Stúdióba.

Tanulóéveinek vándortarisznyájában „mes
terszakácsok” útravalói lapulnak, ami nélkül 
ehetetlen-érthetetlen az ö különleges főztje is. 
E nemes örökség jelentős részét a német ex
presszionista tánc megteremtőinek, mára ünne
pelt „nagyasszonyainak” (Mary Wigman, Gret 
Palucca) gazdag gondolati-mozdulati hagyomá
nya, a „szabad tánc" igézete adja. De a fiata
labb német koreográfusnemzedék mozgás
konyhájában tett kóstoló (táncolt Pina Bausch 
társulatában -  itt készítette el első koreográfiá
ját —, majd két évig dolgozott Reinhild Hoffman- 
nal), és az amerikai kontinens formabontó New 
Dance kísérleteinek távolról megízlelt készít
ményei is fontos adalékul szolgáltak speciális 
stílusának megteremtésében.

Egyéni próbálkozásainak eredményeként a 
hetvenes évek közepén megalapítja az Új Folk- 
wang Táncstúdiót. Később szakít csoportjával 
és végérvényesen a szólókarrier mellett dönt. 
Felkérésre koreografál a Limón Dance Com
pany számára, közben szólóestjeivel szerte a 
világon nagy sikert arat.

Vendégjátékán, a Petőfi Csarnokban a Bécsi 
Nemzetközi Táncfesztiválon is bemutatott 
(Táncművészet 86/6) négy miniatűr táncetűdjét 
kínálta fel nézőinek.

Bemelegítésként ámulattal figyelhettük az 
előtér monitorjain akrobatáskodó, bűvöletes öt- 
letdömpinget felvonultató Pilobolust, az ameri-



kai posztmodern táncvarázslás ünnepelt sztár
ját, miközben fél szemmel már böngészgettük is 
a S. Linke pályafutását taglaló szórólapokat. 
A nyomda, vagy a figyelmetlenség ördögének 
trükkjeként a táncosnő neve mindig másként 
jelent meg. A következő bosszúság: előadás 
a/aff(!) a rendezők nem éppen szívélyes hang
nemben szólították fel a fotósokat tevékenysé
gük beszüntetésére, nagyobb zavart keltve az 
előadóban, mint a fényképezőgépek kattanásai.

A nyitószámban, Csajkovszkij VI. szimfóniá
jának III. tételére a Kényszerzubbony ban a tán
cosnő hófehér, zörgőfátylas menyasszonyi 
kosztümje fölött legalább két számmal nagyobb 
fekete kabátkában lép színpadra. Eleinte apró, 
szapora tipegéssel, majd sietősebb futkározás- 
sal, kissé meggörnyedt testtartásban cikázik 
ide-oda és próbál megszabadulni súlyos nyűg
ként viselt terhétől. Néha félszegen lelassít és 
megáll, ilyenkor teste furcsán inog, majd hirte
len megmerevedik, mint egy egyensúlyából ki
csit kibillentett tárgy, mely újra megkeresi ter
mészetes állapotát a föld vonzásában. Tekintete 
réveteg,... talán nem hisz megváltó-szabadító 
erejében? A rabság elviselhetetlensége azon
ban bizonytalanságán is felülkerekedik, újra és 
újra beleveti magát sziszüphoszi küzdelmébe. 
Fehér fénykötegek ketrecében rohangál, sebe
sen száguldozik fel s alá, cibálva bogáncsként 
tapadó frakkját. Majd egyszer — lelki és testi 
tusájának győzelemjeleként -  hosszan kitartott 
méltóságteljes pózban, vállairól kézfejeire, kéz
fejeiről a földre hull fekete, sátáni kényszerzub
bonya. Humánus gesztus ez akaratról és hitről 
a szabadság nevében!

Más indíttatású és kidolgozású az Erik Satie 
zenéjére 1980-ban koreografált erősen feminis
ta töltésű táncmü, a Fürdés a kádban. Rafinériá
ja, hogy a címre rácáfolva semmi köze a fürdés
hez. Viszont annál több a nők örökös otthont- 
ápoló második műszakjához, néha túlzottan pe
dáns takarítási komplexusához... és a kádhoz. 
Linke seszinü, könnyed kombinéjában, por
ronggyal felfegyverkezve vég nélkül csiszolja, 
súrolja, dörgöli, fényesíti a színpadon trónoló 
hidegfehér fürdőalkalmatosságot. Fürge testé
vel hempereg, siklik, csusszan rajta és benne, 
éles „bőrsikolyok’’ kíséretében. Majd billegteti, 
körbeforgatja, hintáztatja, mint egy rakoncátlan 
gyermek. Később a fáradtságtól kimerültén, 
csapzottan kigurul az oldalára fordult kádból, 
hogy „nagy dramatikus hatásként” hosszú má
sodpercekig feküdhessen mozdulatlan ener- 
váltságban a padlón.

őszintén megvallva, egyre fásultabb figye
lemmel szemléltem Linke portalanító kínlódá
sát, sőt, az utolsó kép direkt, túlzottan teátrális, 
l'art pour l'art megoldásától egyenesen vissza
riadtam. A végefelé már nemcsak a csillogva- 
villogva vigyorgó fürdőkád figyelte érzéstelenül 
megpróbáltatásait, hanem e sorok szerzője is. 
Nem a magasröptű vagy mélyenszántó gondo
latiságot hiányoltam, melyet az est többi művé
ben fellelni véltem, inkább a feminista sajnálko
zás ilyetén tálalását találtam torz képnek.

Ezek után gyógyír volt elégedetlenségünkre
S. Linke egyik korábbi, 1976-os lírai táncnok- 
türnje, Franz Schubert: A halál és a lány c. 
zenemüvére. A Változás különös misztikummal,

Tímár Ferenc felvételei

a sejtelmesség fátylán keresztül szól vonzásról 
és taszításról, boldogságról és fájdalomról. 
Mindez érződik a lány földdel szerelmeskedő 
násztáncában (vagy halálos „búcsúkeringőjé- 
ben”?), guruló-hempergő figuráiban, ahol egy
szerre remeg, simogat, bánt és szeret -  vagyis 
játszik a test minden porcikája, hogy lágyan 
hullámzó és megadóan hadakozó súlytalan „tö
meggé" egyesüljön. Itt minden elismerésem S. 
Linkének: érzelmes és kifejező előadásmódja, 
személyiségének tiszta, nőies bája (milyen fu
rán hangzik az előbbiek után!), az alakjából 
áradó büszke elegancia sokáig feledhetetlen 
perceket okozott.

Az est talán legszélsőségesebb, mozgásában 
és tartalmában is legszabadabb koreográfiája, 
a Dagály című záródarab már zeneválasztásá
ban is meglepő, hiszen Gabriel Fauré Elégiája 
nem a szokásos kész, lemezre játszott állapotá
ban kerül elénk, hanem Pablo Casals zenekari 
próbájaként. „Játszótársnak" S. Linke egy több
rét hajtott, szürkéskék lepelszőnyeget használ, 
melyet lassú, megfontolt mozdulatokkal görget 
keresztbe a színpadon. Munkáját olykor rövid 
időre megszakítja, meditál, hogy újra nekivesel
kedjék feladatának, és csisszenjen-csusszanjon 
a letekerődző drapérián.

Eleinte zavaróan hat a dübörgő, nagyívű ze
neműbe szúródó rendezői instrukciók sorozata, 
de mivel megszokott aláfestő szerepe helyett a 
hangzás most egyenrangú félként „feleselget” 
a tánccal, sőt előrajzolja annak fejlődésmene
tét, máris érthető az alkotó elhatározása. A lány 
egy megsejtett zenei tetőponton sorraveszi a 
kígyóként végignyúló lepel redőzeteit, majd 
széthajtogatja, hogy dinamikusan meglebegtet
ve embernagyságú hullámokat teremtsen. Ám 
a dagály sem örökéletű, idővel visszahúzódik, 
a természet nagy játéka lecsendesedik. (A lepel 
is villámgyorsan eltűnik, a kaland tehát bevé
geztetett.) A lány mint a játékától megfosztott 
csemete tekint kérdően körbe, majd választ se 
várva magányosan leandalog az üres színről.

Susanne Linke tehát jött, játszott és kérdője
lek, felkiáltójelek társaságában letette egyedi 
kézjegyét. Örüljünk ennek, mert minden friss 
szignatúra külön kis diadal a gyűjtök táborában!

Králl Csaba
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