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érôme Bel formabontó-provokatív mûveinek sorá-
ban a Gala leginkább a The Show Must Go On
(2001) és a Disabled Theater (2012) felépítésével és

szellemiségével rokon, mintegy összegzi a koreográ-
fus civilekkel, fogyatékkal élôkkel végzett, az elôítéle-
tesség lebontására, a színházi gondolkozás átrendezé-
sére irányuló alkotói törekvéseit. Miközben csúcsra
járatja a szórakoztatás és a politikus gondolkodás ha-
talmát, alig leplezhetô érzelmi lavinát indít el a nézô-
ben, szembesít és felismerésre vezet. A Galát kedély-
javítóként kéne fölírni kisiskolástól aggastyánig min-
denkinek, naponta beszedendô csodatevô pirulaként
döntéshozóknak és politikusoknak – tán egy kicsit
szebb és jobb lenne a világ. 
Sokszor azt gondoljuk, hogy a kortárs színház valami

rettenetesen komplikált dolog. Hatalmas mennyiségû
tudással kell felvértezni magunkat, hogy megértsük,
kódfejtôt kell alkalmazni, hogy közel kerüljünk hozzá. És
ebben – a rendületlen útkereséssel együtt járó szükség-
szerû tévedések miatt – olykor van is némi igazság.
Aztán jön a francia Jérôme Bel, az egyszemélyes intéz-
mény, a nagy manipulátor, és hirtelen pofonegyszerûvé
válik minden. A kortárs mûvészet, a minket körülvevô
világ, és benne mi magunk is, akit gyakran ugyanolyan
nehéz elfogadnunk és megértenünk, mint másokat.

Mert Bel valami olyasmit tud, amit rajta kívül keve-
sen. Amikor a lehetô legminimalistább eszközökkel
beszél az élet talán legbonyolultabb és legérzéke-
nyebb politikai, társadalmi kérdéseirôl úgy, hogy
abban bárki, bármilyen elôképzettség és különösebb
trenírozás nélkül, kicsinytôl nagyig, nemre, korra,
bôrszínre, foglalkozásra való tekintet nélkül könnyen
eltájékozódhat és élvezetet lelhet. A Gala Jérôme Bel
minden korábbi darabjánál csattanósabban válaszolja
meg az ôt kezdetektôl leginkább foglalkoztató kér-
dést, hogy „mire képes a mûvészet, miben rejlik az
ereje”1. Hát pontosan abban, amit a Gala nyújt: hogy
a nézô garantáltan másképp távozik az elôadásról,
mint ahogy odaérkezett.
Hol van már az az idô, amikor Jérôme Belt egy felbô-

szült nézô azért perelte be 2004-ben, mert Jérôme Bel
címû, táncelôadásként meghirdetett darabja egyetlen érté-
kelhetô táncmozdulatot sem tartalmazott (meztelenséget
és a vádirat szerint „obszcén aktusokat”2 annál inkább). A
Gala táncos darab (táncdarab?), de Bel nem lenne az, aki,
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1A cikk idézeteinek forrása: http://lesinrocks.com/2015/09/16/sce-
nes/entretien-avec-jerome-bel-un-choregraphe-qui-ose-tout-11774546/

2Amibôl semmi nem volt igaz, legfeljebb annyi, hogy az elôadók közül
ketten a darab egy adott pontján a színpadra vizeltek. 
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ha ezen nem csavarna egyet. Mert nem úgy táncos, ahogy
ezt megszoktuk. Hiszen Bel színpadát jórészt civilek lepik,
az ô interpretálásukban látunk professzionális és népszerû
táncformákat, táncmozdulatokat (a balettôl a társas táncon
át a populárisig), ami nemcsak megingatja a jó és rossz ala-
kításról, a mozgás tökéletességérôl vallott bombabiztos fo-
galmainkat, de azt is megmutatja: mi (vagy ki) van a tán-
con túl – és mit tanulhatunk mindebbôl. A 2015. május-
ban, Brüsszelben bemutatott Galának ugyanis csak egyik
értelmezhetôsége a cím sugallata, amire a szerzô is utalt
egy interjúban, hogy „egyfajta ünnepe a tánc aktusának, kí-
sérletének”. A többi színtiszta filozófia, terápia és lélek-
masszázs, önismereti továbbképzés és elfogadási/azono-
sulási tréning, amit a koreográfus hihetetlenül körültekin-
tô és pontos dramaturgiával és az utólagos rácsodálkozás
élményével a darab mellé rendel.
A Gala hároméves elôkészítés után, Franciaországban,

amatôr szereplôkkel folytatott mûhelymunka-sorozat ta-
pasztalataiból nôtte ki magát önálló produkcióvá. A Clichy-
sous-Bois-ban, Montfermeilben és Seine-Saint-Denis-ben
zajló „elôtanulmányok” tétje nem kevesebb volt, mint
megtalálni azt a formát, amiben úgy tudnak a legkülönfé-
lébb emberek együtt táncolni, hogy a különlegességüktôl
megfosztanák ôket. Belt tehát táncosként kezdték érdekelni
olyan civilek, akik valójában nem táncosok (erre volt már
példa), hagyományos értelemben azonban nem koreogra-
fálta ôket, csupán egyszerû, könnyen értelmezhetô helyze-
teket kínált fel ahhoz, hogy mindenki megtalálja a saját
táncát. A még bimbódzó vállalkozást persze azonnal meg-
találták a szociális projekt vádjával, amit Bel nem gyôzött
hárítani. „Attól még, hogy Seine-Saint-Denis amatôrjeivel
dolgoztam, nem jelenti azt, hogy az elôadás nem mûvészi”
– felelte az intrikusoknak, amivel újfent kinyilvánította,
hogy nincs értelme a skatulyagyártásnak, amatôrökkel
éppúgy lehet hiteles, mûvészi elôadást létrehozni, mint
profikkal dilettánst, a törésvonal nem itt húzódik, hanem
ott, hogy amit látunk, jó vagy rossz színház-e.
Végül Bel gyakorló táncosokat is bevont az elôadásba,

hogy minél szélesebb szegmensét képezze le a társada-
lomnak. A Galának azonban nincs utazó társulata. A
színpadra lépô tizenöt-húsz szereplôt minden alkalom-
mal a helyiek közül választják ki, egy, a befogadó szín-
ház által levezényelt casting során. Ettôl ôrzi meg fris-
sességét. Rutin, beidegzôdés már csak azért sem ala-
kulhat ki, mert a castingot követô három-négy napos
intenzív felkészülés után – ahol csak az elôadás kerete-
it ismerik meg a résztvevôk – máris fellépés követke-
zik. És Belnek pont ez kell, ez a naiv, tiszta, civil ártat-
lanság. Ahogy ôk ott és akkor értelmezik és magukra
öltik a választott táncokat, táncmozdulatokat. Az az ál-
lapot, ami Bel szerint egy profi elôadónál már nehezen
tetten érhetô, hiszen a testrôl, mozgásról, az elôadói
minôségrôl való tudását eleve befolyásolják – Bel olva-
satában: determinálják – a korábban tanultak.
A Tanzquartier színpadát benépesítôk között van tíz-

éves-forma kisgyerek, szépkorú hölgy, raszta hajú
colos srác, képzett táncos, kerekes székes, szellemi fo-
gyatékkal élô – nô és férfi, alacsony és magas, sovány
és kövér: a társadalom metszete, kicsiben. Ám mielôtt
még színpadra lépnének, a Gala a hiányt mutatja föl:
az ember, a performer hiányát, a brooki üres teret. A
teljesen csupasz színpad hátsó falára teljesen csupasz
színpadi terek fotói vetülnek, kicsinytôl nagyig, a sza-

badtéritôl a zártig, az ókori amfiteátrumtól a hiper-
modern kulisszáig, a csillogó operaházi belsôtôl az
ideiglenes, fapados emelvényig. Csupa néma, moz-
dulatlan, személytelen üres tér, az elôttünk tátongó
színpaddal mintegy megkétszerezve és drámaian fel-
erôsítve azt a hiányt, hogy nincs senki és semmi, akit
és amit önmagukon kívül reprezentálnának.
Elsôsorban persze magát az embert. Az embert, aki
Belnél nem szerep, nem hôs, nem egy játszma vagy
dráma része, alakítója, forrás – hanem mindenekelôtt
önmaga. Úgy, abban a meglehetôsen szûz, keresetlen
állapotában, ahogy a színpad elementáris hatású „na-
gyítója” elfogulatlan „megfigyelésre” a nézô tekintete
elé helyezi. A vetített képeket nézve azonban hamar
kibukik az a paradoxon, hogy bár hiányzik róla az
ember, mégis minden képkocka róla (is) szól. A tör-
ténelmérôl, kultúrájáról, szokásairól, identitásáról, íz-
lésérôl, tudásáról – a világ eredendô sokszínûségérôl.
Bel semmit nem mond ki, nem rág a szánkba ebbôl,
ez a vetítés dramaturgiájából, a képek humort sem
nélkülözô sorrendjébôl következik. Bel üres színpadi
terei ember nélkül is az embert tematizálják.
Ennek ellenére szinte kihívóan provokatívnak hat az

a civil elevenség, amely lépésrôl lépésre birtokba veszi
a „szent” deszkákat. Egyrészt mert a színház nem az ô
látásukra szocializál, másrészt mert a ready made mód-
jára beemelt hétköznapiság viharos gyorsasággal bein-
dítja a reprezentáció-kritikát. Bel nem bonyolítja túl a
dolgokat, mégis minden rendezôi gesztusa fontos helyi
értékkel bír. A rendezôi balon méretes poszternaptár,
talán a szomszédos Leopold Múzeum vagy MUMOK
shopjából, üres hátoldalára vastag fekete filccel felirat
kerül, elsôként: balett. A szereplôk a takarásból lépnek
elénk, egyesével, végrehajtanak egy tourt (egy forgást),
a következô körben pedig egy grand jetét (azt a nagy ba-
lettugrást, melynek tetôpontján a kinyújtott lábak spár-
gában szétnyílnak), majd lebattyognak a színrôl. Ezen
mozdulatok szabályos interpretációjáért a profi tánco-
sok éveket, évtizedeket küzdenek, és ha közelítik is a tö-
kéletest, nap mint nap meg kell rendszabályozni a tes-
tüket ahhoz, hogy formában maradjanak. A tour, a
grand jeté, ahogy a balettszótár legtöbb eleme, technikai
trouvaille. Nem arról szól, hogy milyen ez a mozdulat
a táncos tolmácsolásában, hanem arról, hogy megkö-
zelíti-e az eszményit, a szabályost, a tökéletest. Bel
azzal a gesztussal, hogy civilekkel preparálja ezeket a
hét lakat alatt ôrzött, múzeumi mozdulatmintákat, már
az elején a feje tetejére állít mindent. Hiszen evidens,
hogy az amatôr szereplôk tourja és grand jetéje megin-
dítóan sutának, ügyetlennek, sokszor tömör szeren-
csétlenkedésnek hat a nagy könyvben megírtakhoz ké-
pest. Aminek elsô körben nem is lehet más „jutalma”,
mint elnézô mosoly, halk kuncogás, cinkos összeka-
csintás a nézôtéren, ráadásul a „mérôzsinór” folyama-
tosan ott lebeg a szemünk elôtt, mivel a fellépôk között
balett-táncos növendékek is vannak. Bel ezzel a tettével
ugyanakkor rögvest kérdések özönét is zúdítja ránk: Mi
a tánc? Mi a tánc értelme? Mi a tánc lelke, lényege?
Mikor jó vagy tökéletes egy mozdulat? És mért pont az
a jó vagy az a tökéletes, mért nem más? Mert amit most
a színpadon látunk, akárhogy is nézzük, mégiscsak va-
lamiféle személyes értelmezése, interpretációja is e ka-
nonizált mozdulatoknak, ami szembemegy a tökéletes-
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ség ethoszával, és amit a balett reprezentációja elutasít,
nem enged meg.
De ez még csak az elsô lépcsôfok. Bel innentôl kezd-

ve ugyanis egyre jobban összezavar bennünket, folya-
matosan relativizálva a profi és amatôr, tökéletes és tö-
kéletlen, tehetséges és tehetségtelen, képzett és kép-
zetlen fogalmakat. Míg az elején élesnek látjuk a
különbséget, hogy ki a képzett táncos és ki nem, a vé-
gére ez egyre jobban elmosódik, mert odakerül mellé:
a mihez képest. Kimért, komótos, lassú kiegyenlítôdési
folyamat ez, de már a következô résznél is árnyalódik,
amikor Michael Jackson emblematikus moonwalkját,
holdsétáját imitálják szereplôk (az elôtérben balról
jobbra, a popikon jellegzetes testtartásában, fenékkel
hátrafelé kisasszézva a színpadról). Komikus ennyi
önjelölt Jacko-imitátort egy halomban látni, komikus,
de már másként az, mint korábban. Kezd munkába
lendülni Bel érzékenyítô programja.
A Gala dramaturgiai íve jól kivehetô: a kötött, szab-

ványmozdulatoktól haladunk a kötetlenebb, improvi-
zatívabb, szabad tánc felé. Mondom ezt úgy, hogy a
szereplôk elôtt álló újabb „kihívás”, a meghajlás – amit
Bel furfangosan a darab jó harmadánál süt el – nem
tánc, legfeljebb rituálé. A szereplôk egyesével bejön-
nek a színpadra, megállnak középen és meghajolnak.
Eleinte zavart taps a jutalmuk, aztán lassacskán min-
denkinek leesik, hogy a meghajlás is csak egy mozdu-
lat. Amely annyiféle, ahányan vagyunk. Van, aki csak
biccent, és már siet is le a színrôl, van, aki zavarában
kicsit túljátssza a szerepet, egy idôsebb hölgy majd-
nem pukedlizik, a kisgyerek hamiskás, más nyíltan
kokettál a közönséggel, megint más méltóságteljes,
hiperboldog vagy éppen flegma. És így tovább.
Mindenki mozdulatában benne van ô maga.
A szólók után duett és újabb felirat a naptáron: bécsi

keringô. (Még jó, hisz Bécsben vagyunk.) Felhangzanak
a jól ismert dallamok, és a játszók kettesével összeka-
paszkodva körbe forogják-pörgik a színpadot. Profi az
amatôrrel, idôs a fiatallal, lány a lánnyal, egészséges a ke-
rekes székessel vagy az autistával – válogatás nélkül,
ahogy jön. Keringôznek: nem nagyestélyiben és frakk-
ban, hanem pólóban, szabadidôs cuccban, farmerruhá-

ban. Mire azonban ideág eljutunk,
már rég nem arra figyelünk, hogy ki
mit tud (vagy nem tud). Hanem az
emberre. Arra, aki mozog. Akihez
Bel minden újabb fordulóval közelebb
lök bennünket. Mindegyikükhöz,
külön-külön. A keringô az a pillanat,
amikor már nem bírható tovább.
Nem vagyok egy túl érzelgôs fazon,
de eltörik a mécses. Ember és moz-
gás innentôl szétválaszthatatlanok. A
mozgás maga az ember. És mesél,
mesél, mesél…
Egészen furcsa tapasztalat, de ha

belegondolok, végül is nem megle-
pô, hogy a következô „feladat” során,
amikor a csendre kezdenek együtt és
hosszabban improvizálni a játszók,
sokkal szabadabbnak látom az ama-
tôröket a „profiknál”. Nem ügye-
sebbnek – szabadabbnak. A képzet-

tebb táncosoknál jóval erôsebb a kötöttség. A bebiflá-
zott, tanult mozgásrendszerekben való gondolkodás, a
vállalás hiánya. Kötöttség a totál amatôröknél is van,
csak máshol. Nem a rutin határozza meg az imprójukat,
hanem a személyiségük. És van még valami furcsaság,
amit most, az elsô tömeges színpadra lépésükkor érzé-
kelünk elôször: a szereplôk átöltöztek egymás hétköz-
napi cuccaiba. Ha ráillett a gönc, ha nem, akkor is.
Amivel mintegy kicsit bele is bújtak a másik önazonos-
ságába, szerepébe. Muris, ahogy a vékonydongájú lány
rózsaszín topja feszül a nagydarab fiú szôrös mellén,
vagy szoknya lobog a pipaszár férfilábak felett. De nem
ez a lényeg. Hanem az elfogadás gesztusa, ami ebben
benne van – és ami végsô soron bennünk, nézônkben
is nôttön-nô a Gala szemlélése közben.
Az utolsó és leghosszabb, hat-nyolc önálló kis tánc-

jelenetbôl álló blokkban néhányan miniszólókat
adnak elô a kedvenc zeneszámukra, miközben a töb-
biek a háttérben követik, és próbálják leutánozni ôket.
A szólisták láthatóan jártasak az általuk kiválasztott
táncstílusokban (van, aki egészen kiváló), a háttérben
táncolók viszont, mivel elôzetesen nem tanulták be a
koreográfiákat, többnyire csak csetlenek-botlanak a
színpadon, nagy-nagy derültséget keltve. Az még
hagyján, amikor egy arab fiú a földön térdepelve kele-
ties zenére ritmikus kéz- és kartánccal hozakodik elô,
vagy amikor a kissrác diszkóra lötyög (bár ennek is
vannak utánozhatatlan pillanatai), amikor azonban a
mazsorett-táncos lány a botjait pörgetve-dobálva két-
szer is lenyom egy hibátlan kürt, vagy egy teltkarcsú
hölgy hastáncolni kezd, tényleg elszabadul a „pokol”.
A nagy tenni akarásban hatalmas kedvvel szinte leta-
possák egymást a háttérben tevékenykedôk.
Valójában nincs olyan szóló, ami valamiért ne

lenne emlékezetes. Vagy tanulságos. De kétségkívül
az a legszívbemarkolóbb, amikor a mindig mosolygós
középkorú kerekes székes nô és az autista fiú táncol-
ni kezd. Mi pedig nézzük. Mintha ez lenne a világ leg-
természetesebb dolga, hogy ôk is itt vannak. Itt, a
színpadon. Az már csak hab a tortán, hogy utánzás-
ban a nyomukba se érnek az egészségesek. Mert ôk is
tudnak olyat, amibôl mások tanulhatnak. 
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