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– A VIOLET az első előadása, amelyet elhozott Magyaror-
szágra. A nézőtéren ülve hogy érezte, milyen volt a fogadtatása?

– Szerintem kicsit sokkolta, vagy legalábbis meglepte a 
nézőket. Első este szélsőségesebbek voltak a reakciók: volt, aki 
gyűlölte, volt, aki imádta, még fújolást is hallottam. Magam is 
meghökkentem, mert néha elfelejtem, mennyire megosztó a 
munkám, hiszen általában ugyanabban a közegben, hason-
ló közönség előtt lépünk fel. De még ha az előadásom picit 
felkavarta is a kedélyeket, a workshopon különösen jó élmé-
nyeim voltak a táncosokkal. Egyszerűen csodálatosak voltak! 
Energikusak, kreatívak, nyitottak, izgalmas órákat töltöttünk 
együtt. Örültem, hogy mindkét este találkoztam néhányukkal 
a Trafóban is, biztatásként éltem meg, hogy eljöttek. Mások-
nak pedig talán csak nem volt még hasonló tapasztalatuk a 
kortárstánc-előadások terén.

– Valóban új még a magyar közönségnek az az absztrakt 
irányzat, melynek egyik úttörője és elismert alkotó személyisége 
– a szakmai közönség ezért is várta olyan nagyon az előadást. 
Másfelől a nemzetközi sajtóban többször használták a munká-
ival kapcsolatban az „irritáló” jelzőt. Ez lehet az ön számára 
akár dicséret is?

– Az irritáló azért elég negatív kifejezés, de valóban sze-
retem felrázni, kibillenteni a nézőket. A VIOLET több szem-
pontból is „sok”. Hangos az élő zene, nagyon intenzív a moz-
gás, és az előadás meglehetősen absztrakt nyelvet használ, 
amelyet nem egyszerű olvasni. Egy ideig olyan, mintha a dü-

börgés soha nem akarna véget érni, aztán az egész hirtelen 
nagyon csendesre vált. Egyszerre tánc, művészet, előadás – és 
kutatás, hogy mire képes a test, mennyi mindent lehet vele 
kifejezni. Én nagyon szeretem.

– A nézők „saját bőrükön” is megérezhették, hogy az előadást 
egyrészről Francis Alÿs belga performansz- és videoművész egy 
híres alkotása ihlette, ahogy kamerával a kezében belerohant 
egy tornádóba, másrészről a 2011-es japán cunami és az arab 
tavasz. A viharosság és a vakmerőség, ami az előadás intenzi-
tásában is megjelenik, a táncosokat is saját határaik átlépésére 
sarkallja. Ezzel a közönséget is inspirálni szeretné?

– Ettől az előadástól mindenki teljesen mást kaphat, azt, 
amire épp szüksége van: feltöltődést, feloldódást, szépséget… 
Fontos számomra a jelen-lét. Szeretem, ha a táncosok élőben 
alkotnak, valós időben hoznak döntéseket, és ebből építenek 
struktúrákat, nem betanult mintákat ismételnek. Érezniük 
kell az adott pillanatot, amelyhez persze a közönség is hoz-
zátartozik. Különleges ebben az előadásban, hogy mindenki 
a saját útját keresi benne. Öt szimultán utazás történik, me-
lyek során a táncosok különböző energetikai megoldásokkal 
kísérleteznek, amihez a természetből, az alkímiából, a kémiá-
ból keresnek mintákat, miközben átadják magukat a mozgás-
nak, és eggyé válnak vele. Ebben is van erőbefektetés, de nem 
azért, hogy kifelé megmutassanak valamit. Ez felszabadítja 
őket a performatív kényszer alól: a színpadon nem bravúro-
kat kell bemutatniuk, nem egy show-t kell elővezetniük.

Beszélgetés Meg Stuarttal

MeDDIg TArT A TeST?
Meg Stuart, a posztmodern tánctörténet ikonikus alakja New Orleansban 
született, de több évtizede Brüsszelben dolgozik társulatával, a Damaged 
Goodsszal; újabban a berlini Akademie der Künste vendégtanára. Csupán 
pár napot töltött Budapesten, mialatt a Trafóban bemutatta VIOLET című 
darabját, a Műhely Alapítvány szervezésében pedig workshopot tartott, 
amelyre még Csehországból és Dániából is érkeztek résztvevők.
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– Ezáltal változik meg a befogadás is, és válik (szinte) valós 
fizikai tapasztalássá?

– Ahogy Francis Bacon mondta a festményeiről, ez az 
alkotás is „közvetlenül az idegrendszerre hat”. Nem csak a 
hangokat és a zene vibrációját érezhetik át a nézők. Mikor a 
táncosok előrejönnek, izzadtan, üresen, és látjuk rajtuk a ki-
merültséget, az fontos pillanat. Lehet, hogy csak később, az 
előadás után kezd hatni, amikor elgondolkodunk azon, hogy 
milyen sokat adtak, és talán nekünk, nézőknek is adnunk kel-
lene valamit, valahogyan magunkból.

– Önre is hatással tud még lenni az előadás?
– Igen. Minden este másképp. Néha problematikus, mint-

ha nem jutnának el sehová; máskor egyszerűen feszültségol-
dó, reményt ad, hogy igenis meg tudjuk csinálni, meg tudjuk 
változtatni a világot. Megint máskor hiábavalóságot érzek, azt 
érzem, hogy minden elpusztult, és azon gondolkodom, ho-
gyan lehet egyáltalán olyasmi ellen harcolni, amivel szemben 
tehetetlenek vagyunk.

– Bár külön utakon járnak, mégis hatással vannak egymás-
ra a táncosok. De valahányszor kezdett kialakulni valamiféle 
összhang vagy struktúra, mintha szándékosan lebontotta volna 
azokat. Jól éreztem?

– Voltak kapcsolódási pontok, de nem akartam, hogy túl-
ságosan uniszónóba vagy kánonba menjen át a mozgás. Pró-
báltam kitolni a forma határait, amennyire csak lehet. Ami-
kor kezdett olybá tűnni, hogy ez teljesen szabad improvizá-
ció, akkor viszont felállítottam a táncosokat egy sorba, hogy 
megmutassam, végül is nem az.

– Mikor kezdett a formákkal és a saját testével kísérletezni? 
Mi volt az a pont az életében, amikor rátalált a saját alkotói 
útjára, módszerére?

– Nem volt ez egyenes útvonal, egyszerre indultam több 
irányba. A tánc kreatív műfaj, mindig szívesen kísérleteztem 
azzal, mit tudok az egyes testrészeimmel, például csak a ke-
zemmel elmondani, és hogyan tudom a hétköznapi életet, 
mindazt, amit a test tapasztal, félelmet, fájdalmat, álmokat, 
projekciókat előhozni a színpadon. Mikor táncolni kezdtem, 
a mozgás számomra még főleg a feloldódásról és az elenge-
désről szólt, aztán meg akartam ezt törni, és a belső világot ki-
felé megmutatni. Akkor kezdtem különféle testi torzulásokat 
tanulmányozni, ezekből született az első szólóm, a Disfigure 
Study, amelyet 1991-ben mutattam be. Ez az egyetlen előadás-
felvétel, amely teljes hosszában megnézhető az oldalamon 
(damagedgoods.be), de a jövőben talán többet is felteszek.

– Mit jelent önnek a test? 
– Nagyon sok mindent. Ez a tér, amelyen keresztül a vilá-

got érzékeljük; eszköz, amellyel kommunikálunk, aminek se-
gítségével megosztjuk a lényünket, érzéseinket, gondolatain-
kat. Nem nagyon tudunk szabadulni tőle – hiába is próbáltam 
többször a testem nélkül táncolni! Érdekel, hogyan öregszik, 
ahogy egyszerre él és haldoklik. Szeretem figyelni az embe-
rek mozgását, hogyan árulja el vagy épp leplezi az érzéseiket. 
Lenyűgöz a „szociális test”, és az, hogyan hatnak a különböző 
terek a testre.

– Hányféle testet érzékel?
– Mondják, hogy legalább tízféle test van. Hiszem, hogy 

nemcsak a bőrünk határain táncolunk. Kíváncsi vagyok, hol 
húzódik az a tér, amely ezen túl van, ahol találkozhatunk. Ér-
dekel az érintés, annak különböző jelentései, minőségei.

– Philipp Gehmacherrel is ezt kutatta Maybe Forever című 
2007-es előadásukban. Az absztrakció segít ezeknek a mélyére, 
az esszenciákig hatolni?

– Szerintem absztrakt és konkrét nem két külön dolog, 
nagyon is összefügg. De ahhoz, hogy lássuk, kik vagyunk, 
vagy hogy az egész emberiséget nézzük, kicsit el kell távolod-
nunk, ki kell lépnünk belőle. A kiindulási pont a való élet, azt 
aztán szépen lekapargatjuk, míg egyetlen vonallá nem válik. 
Az absztrakció segítségével láthatóvá válnak az összefüggé-
sek, az anyagi világ és a természet, az energia, a fény között… 
Mikor ráébredünk, hogy mindezek összefüggnek, rájövünk 
arra is, hogy minden élő, mindennek van jelenléte.

– Mit gondol arról, ha konceptuális művésznek nevezik? 
Xavier Le Roy szinte kikérte magának ezt: „Nem tartom ma-
gam konceptuális művésznek, és egyetlen koreográfusról sem 
tudok, aki koncepció nélkül foglalkozna tánccal.”

– Nem is tudom, ezt még nem mondták nekem. Talán ez 
is koncepció, hogy csak nekem nem szólnak!? Nagyon külön-
böző előadásokat készítek, a színháztól a táncba ágyazott vi-
zuális művészetig. Mindig az alkotás folyamatára támaszko-
dom, nincs előttem pontos terv, hogy mit akarok elérni. Apró 
ötleteim, impulzusaim vannak, aztán elkezdek velük dolgoz-
ni. A munkáim a táncosokkal együtt töltött idő, a véletlenek, 
a befektetett energia, az egymásra találások eredményei. Van 
bennem igény, belső szükséglet, hogy alkossak, de ezt nem 
mondanám koncepciónak, már abban az értelemben, hogy 
előre tudnám, mit akarok létrehozni. Ez nem olyan, mint a 
főzés. Inkább olyan vagyok, mint egy szobrász, akinek van 
anyaga, amelyet megformálhat. A tudatosság, az éber figye-
lem azért végig ott van a munkafolyamatban.

– Ezt tanítja a berlini egyetemistáknak is? Milyen tanárnak 
látja magát?

– Kaotikusnak! A hallgatóim sosem tudják, mi lesz a kö-
vetkező órán. Nagy felelősséget bízok rájuk, saját munkákat 
kell készíteniük, amihez Valeska Gert1 munkássága a kiindu-
lópont. Nincs túl nagy biztonságuk, komoly kihívásokat kap-
nak. A tanítás számomra is kísérletezés, ismeretlen terepen, 
helyzetekben mozgok.

– A kísérletezés a lételeme, ezen belül a sámánizmus techni-
káival is ismerkedett. Mi érdekli ebben?

– Az izgat, hogy a sámánok hogyan tudnak kapcsolatot 
létesíteni különféle világok között, és megint csak az, hogy 
hol kezdődik és meddig tart a test. Egy kis távolságtartással 
figyelem ezt is, de mindenben ilyen vagyok. Szeretem figyel-
ni, hogyan működnek a dolgok, még akkor is, ha részt veszek 
bennük.

– Hogyan érez a halállal kapcsolatban?
– Szerintem folyamatosan azt gyakoroljuk, az elengedést, 

és azt, hogy a dolgok végesek. Több milliárd végpont van, mi-
kor felkelünk, mikor lefekszünk… Az igazi potenciál az átme-
netekben lakozik, amikor egyfajta űrbe kerülünk, és valami 
újat kell alkotni, vagy meg kell újulni, ami egyszerre rémisztő 
és felszabadító. Gondolkodom a halálon, érdekelnek a test 
változásai, a megöregedett testek, de jobb szeretem a fiatal, 
erősen fizikális táncosokat, noha még én magam is táncolok.

– Van egy 14 éves fia. Az anyaság befolyásolta az alkotói 
munkájában?

– Sokkal türelmesebb lettem, elfogadóbb. Jobban látom az 
emberek képességeit, jobban tudom biztatni, támogatni őket, 
ezt egy anya a gyermekével megtanulja. De egyedülálló anya-
ként nagy kihívás művészként is alkotni, turnézni.

– Milyen élményeket őriz a szülésről?

1 XX. századi német táncosnő, kabaréművész, a hetvenes évek punkmoz-
galmának is ikonja.



m e g  s t u a r t

Meg Stuart a konceptuális tánc pápájaként egy új világot ho-
zott be az innovatív, de zárt, és többnyire nagyon más utakon 
keresgélő magyar kortárstánc-közegbe. Meg Stuart forma-
nyelve a végletekig fokozott gyorsaság, a reszketés, remegés 
elemeiből építkezik, miközben táncosai egy olyan speciális 
színpadi tér-jelenlétet valósítanak meg, amely messze túl-
mutat a saját testük határain. Darabjaiban megkérdőjelezi a 
kukucskálószínház megszokott hierarchikus viszonyait, le-
hetőséget ad a nézőpontválasztásra a befogadás aktusában, 
sőt kiprovokálja azt. Első magyarországi látogatása során az 
egyik legabsztraktabb darabja, a VIOLET érkezett hozzánk, 
amely a – nem feltétlenül koherens – táncoló test-szubjektum 
színpadi láthatóságának kérdését feszegeti.

A „színpadon táncoló emberi test” kifejezéssel a moderni-
tás vége óta szinte minden ponton probléma van. Mi a tánc, 
hogyan igazolható egy olyan testkoncepció, melynek határai 
nem érnek véget a fenomenális test körvonalainál,1 hogyan 
definiálható az emberi, hol a színpad, és hol van ebben az 
egészben a néző helye? A modernitás válaszai2 a kilencvenes 
évekre tarthatatlanná váltak, és Meg Stuart egyike azoknak, 
akik ha nem is adnak a régi kérdésekre új válaszokat, legalább 
felteszik az új kérdéseket.

Az egyik legsürgetőbb az új kérdések közül, hogy olvas-

1 A kérdést Gabrielle Brandstetter teszi fel Test-transzformációk című ta-
nulmányában; in Czirák Ádám (szerk.): Kortárs táncelméletek, Kijárat 
Kiadó, Budapest, 2013, 98.

2 A Loie Fuller, Isidora Duncan és Martha Graham nevével fémjelzett mo-
dern tánc három alapelve: „A kifejezés elve, mely szerint a mozdulatnak 
érzést kell kifejeznie; a vertikalitás elve, amely jóllehet nem mindig irá-
nyítja felfelé a mozdulatot, mégis tagadja a test súlyát; végül az elrendezés 
elve, minélfogva a táncos vagy tánccsoport teste organikus egységet alkot, 
amelynek mozdulatai egy közös cél irányába hatnak.” Ld. José Gil: A tán-
cos teste, in Czirák Ádám (szerk.): Kortárs táncelméletek, i. m., 52.

ható-e a tánc. A VIOLET budapesti bemutatója után a Trafó 
kávézójában intenzív beszélgetés alakult ki a nézők és az alko-
tók között, melyben többször is előkerültek asszociációk, a lá-
tottak megfogható, megérthető vizuális képekké való transz-
formálására tett kísérletek. Ezek a törekvések azt a befogadói 
agyi aktivitást jelzik, amely kikapcsolhatatlanul törekszik ma-
gáévá tenni, elolvasni és birtokolni a látottakat. Én egy gyári 
tájképet láttam. Én a hullámzó tengert. Én viharos szelet. Mi-
ért ne láthatnék én öt forgó-remegő embert egy óriási, fehér 
padlójú fekete dobozban, amelyet hátulról egy fénylő felület, 
elölről pedig egy nagy tömegnyi néma ember fala zár le? Meg 
Stuart ezt az ellentmondásos értelmező igyekezetet provo-
kálja azáltal, hogy végtelenül lecsupaszított és absztrahált 
mozgást rak fel a színpadra egy kikapcsolhatatlanul asszo-
ciációkat generáló történeti keretben tálalva – a koreográfia 
gondolati magja ugyanis a megfékezhetetlen természeti erők 
és katasztrófák, egészen konkrétan a fukusimai cunami köré 
épül. Ezzel a kettősséggel Meg Stuart eléri, hogy az előadók 
mozgását ne pusztán mint tiszta táncot lássuk, hanem mint 
a tánc olvashatatlanságának manifesztumát. Felmutatja, majd 
le is választja a darabról az irodalmias narratíva lehetőségét.3

Az olvashatatlanság ugyanakkor nem jelent értelmezhetet-
lenséget – csupán ösztönzést arra, hogy a látottakat a tánc, és 
ne más művészeti médium keretein belül vizsgáljuk, miközben 
minden asszociáció és befogadási aktus érvényes marad.

Milyen más magatartást választhat a néző, ha nem próbál 
történetet szőni a látottak köré? Számos lehetősége van, de 

3 Meg Stuart elmondta, hogy a VIOLET próbafolyamata során először 
még számos tárgy megjelent a darabban, amelyet fokozatosan csupa-
szított le most látható formájára. Alkotói módszeréről általánosságban 
egyik interjújában számol be: http://www.jonathanburrows.info/#/
text/?id=60&t=content.

DOHy ANNA

a láthatatlan
Meg Stuart / Damaged Goods: VIOLET – Trafó

– Olyan volt, mintha egy előadáson lennék. Mintha már 
régóta ezt gyakoroltam volna. Ha nincs mögöttem ennyi test-
kutatás és táncos tapasztalat, biztosan megrázó élmény lett 
volna, de így nagyon élveztem; kár, hogy olyan hamar, alig 
három óra alatt lezajlott.

– Vannak kedvenc érzetei?
– Nem vonzódom a fájdalomhoz, de tudom, hogy felébresz-

ti az összes érzékünket. Nem hiszem, hogy jó, ha folyton védel-
mezzük magunkat tőle. Az érzéketlenséget, az empátia hiányát 
nem állhatom. Ha valaki belül halott, az a legerőszakosabb, 
legkártékonyabb magatartás, egész közösségeket, családokat 
tönkre tud tenni. A közösségi média is hatalmas csapda, túl sok 
energia folyik el ide, és hiába érezzük tőle magunkat mindenütt 
jelenlévőnek, teljesen eltávolodunk a valóságtól. Megtévesztő, 
ha mindenki a saját kis önmegerősítő buborékjában ücsörög, és 
nem találkozik az övétől eltérő véleményekkel, életekkel.

– Mit szólt az amerikai választások eredményéhez?
– Teljesen sokkolt. Aznapra egy interjút beszéltem meg, 

azt is le kellett mondanom. Egyáltalán nem számítottam erre, 
ezért nem is akartam előzetesen nagyon belemélyedni, de 
most már elkezdtem kutatni és megérteni az okokat. Az is 
aggasztó, mit mond el ez az eredmény az egész rendszerről, a 
világról. Ez egy történelmi pillanat, hangos ébresztő, de iszo-
nyúan ijesztő is. Ébernek és tevékenynek kell lennünk, nem 
szabad semmit sem készpénznek vennünk.

– Ez a történelmi pillanat – nem csak Amerikában – a mű-
vészek számára is nagy lehetőség?

– Amennyiben a művészetük nem kizárólag róluk szól, 
hanem másokat is megérint, más emberek gondolkodására, 
életére is hatással lehet, akkor igen.

Az interjút készítette: Bálint Orsolya
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egy dologra egészen biztosan rá van kényszerítve: nincs ki-
jelölt ösvény, választania kell. Meg Stuart több koreográfiája 
koncepciójába is beépíti a nézői választást: All Together Now 
(2008) című darabjában például a néző szabadon választhatja 
és változtathatja a helyét előadás közben,4 míg a VIOLETben a 
színpadon mozgó individuumok között vándorló figyelemnek 
kell döntéseket hoznia. A darabnak nincsen egységes fókusza, 
nem épít a reneszánsz színházi perspektívától örökölt és a mai 
napig alkalmazott tekintetirányítási stratégiákra. A nézői dön-
tés bevonása a koncepcióba egyben azt is jelenti, hogy az alko-
tók részben kiengedik a kezükből az irányítást, és lehetőséget 
adnak rá, hogy a figyelem vándorlásának végtelen variációiból 
a darab minden néző számára másképp szülessen meg.

Mi az, amit a néző néz? A darab kezdetét jelző színházi 
sötétség után (fontos, hogy ezt a hétköznapi szabályok alól 
mentes, fejtetőre állított bahtyini világ kezdetét és végét jel-
ző egyértelmű gesztust nem vetette még el teljesen a kortárs 
tánc) hirtelen felvillanó éles fehér fényben öt táncost látunk 
a táncteret lezáró hátsó fal mentén felsorakozva egymás-
tól egyenlő távolságra, egy vonalban. Csak állnak stabilan, 
és néznek ránk, bal oldalt, a dobfelszerelés mögött Brendan 
Dougherty várakozik. Hamarosan az egyik táncos kibillen-
ti válltengelyét – ezzel az apró mozdulattal azonnal magára 
vonva a nézői tekinteteket, melyek számára mostantól a többi 
táncos, ha nem is láthatatlan, de jóval kevésbé látható egészen 
a következő megmozdulásig. Ha minden néző lézerpöttyöt 
rajzoló távcsöves puskán keresztül figyelné a színpadot, az 
eddig szanaszét vándorló pöttyök most hirtelen egy foltba sű-
rűsödve tapogatnák le a teret, csupán néhány kósza pillanatra 
cikázva el a többi, mozdulatlan táncos felé. Vajon a monito-
rozó tekintetek mikor veszik észre, hogy egy másik táncos is 
finoman és lassan mozgatni kezdte az ujjait? Milyen ütemben 
szóródnak szét a nézői tekinteteket jelölő képzeletbeli kis lé-
zerpöttyök? Visszatérnek-e többször a tekintet első kiválasz-
tott tárgyához, mint a többi táncoshoz, ha már mindannyian 
mozognak? Erre az utolsó kérdésre valószínűleg igen lehet a 
válasz, mert a darab szinte valamennyi új szerkezeti elemét 
ugyanaz a táncos vezeti be.

Ez a szerkezet egyébként nem túl bonyolult, ahogy a darab 
egésze sem az: a hátul egy vonalban álló táncosok egyre dina-

4 A néző helyváltoztatását szorgalmazó alkotói magatartásra magyar pél-
da Réti Anna és Ricardo Machado Point of You (2015) című darabja.

mikusabb, végül már őrült rángatózásig fokozott mozgással 
előrejönnek, ahol a kezdőképhez hasonlóan egy sorban meg-
állnak a nézőkkel szemben, várnak, majd egy lassú, kinetikus 
mozgássor következik, mely egységes energiamezővé gyúrja 
össze a táncoló testeket.

Meg Stuart a mozgás integritásának felbontásában, a tuda-
tosról való leválasztásában és a láthatóság határainak feszege-
tésében talál rá a test által történő testfelbontás koncepciójá-
ra. Ez a három törekvés a rezgésben valósul meg, amely elem 
Meg Stuart mozgásnyelvének, alkotói kézírásának jellegzetes 
eszköze. A rezgés során a test leválik a mozgást kontrolláló 
tudatról,5 és az ösztönös, az idegi működés terepének enge-
di át magát, miközben az egyes testrészek külön valóságának 
kérdése is problematizálódik, hiszen például ahhoz, hogy a 
rezgő kéz mozgása ne terjedjen át az egész felsőtestre, hatal-
mas ellenenergiát és kontrollt kell a stabilan tartott testrészek-
ben működtetni.

Mindeközben a rezgés maga olyan szintűvé fokozódik, ami 
már a láthatóság határait súrolja – mintha a táncosok azzal kí-
sérleteznének, hogyan lehet a figyelem (el)terelésével vagy a 
mozgás láthatatlanná gyorsításával eltűnni a színpadot vizs-
gáló szemsugarak elől. A láthatóság-láthatatlanság kérdésének 
problémáját fokozza, hogy a színpad hátsó oldalát lezáró fény-
lő, egyenetlen, fekete felület megkettőzi a színpadi látványt, és 
a rezgő mozgásnak köszönhetően elmosódó, amorf alakokkal 
teli hátteret ad a jelenetnek. A rezgés teret teremt. Elmossa a 
testhatárokat, így nem állapítható meg pontosan, meddig tart 
a táncos, és hol kezdődik körülötte a „nem-táncos”.

Herder 1788-as, Plasztika című munkájában megjegyzi, 
hogy a klasszikus eszményeknek megfelelően nem szabad 
látszania annak, ami a bőr alatt van, hiszen ezek a test halan-
dóságára emlékeztetnek.6 A táncnak ellenben – Kazuo Ohno7 
szerint – három helye van: „Először is a bőr. Másodszor ami 

5 „Dramaturgja, Rudi Laermans szerint Stuart koreográfiái szubjektumát 
vesztett állapotában viszik színre az emberi szubjektumot, úgy, mintha a 
testrészek a fej nélkül illeszkednének egymáshoz. Támadást intéznek a mű-
ködőképes, fej uralta, individuális test és »figura«, továbbá az egésznek 
illetve zártnak feltételezett szubjektum vezéreszménye ellen.” Gabriele 
Brandestetter: Test-transzformációk, in Czirák Ádám (szerk.): Kortárs 
táncelméletek, i. m., 109.

6 Benkő Krisztián: Bábok és automaták, Napkút Kiadó, Budapest, 2011, 144.
7 Kazuo Ohno (1906–2010) japán táncos és koreográfus, a butoh táncmű-

faj egyik legismertebb képviselője.

Fotó: Tine Declerck
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Meg Stuart ezúttal sem cáfol rá önmagára: optimista, bátor 
kísérletezése majdnem végig szuggesztív erővel odacövekel a 
jelen idő közepébe. Az egymásba átmosódó, laza szövésű etű-
dök az emberek közti kapcsolódások lehetőségeit boncolgat-
ják, először a fizikai színház, majd a nézőkkel zajló interaktív 
akciók eszközeivel. Az előadás kezdőpontján szinte kontúr 
nélküli, lassú mozgással keresi ki-ki a helyét az óriási, letisztult 

térben. Oldalt egy háromfős zenekar pöntyög és penget lan-
gyos tempóban, míg a hat táncos-performer színes pulóverek-
ben kószál. A három nő és három férfi párhuzamos magánya 
ólmosan ível át diverz párosodási jelenetekbe. Mintha egymást 
épp felfedező-kurkászó majmok vagy méla óriáscsecsemők 
lennének, egy szabály és norma nélküli, fiktív univerzumban. 
Minden társas tapasztalatot nélkülöző, a kapcsolódás módja-

NÉDER PANNI

MAJDneM kIFUllADáSIg
Meg Stuart / Damaged Goods: UNTIL OUR HEARTS STOP – München

Amíg meg nem áll a szívünk – a világhírű koreográfus müncheni produkció-
ja már a cím által magasra teszi a lécet. Fizikai határfeszegetésre, féktelen 
energiabedobásra és teljes elszállásra számítok.

a bőrön belül van. Harmadszor pedig, ami a bőrön kívül.”8 
Meg Stuart rezgései lehetőséget adnak rá, hogy a táncnak ez a 
három helye áttüremkedjen egymásba: a test kitüremkedik a 
térbe, a tér pedig betüremkedik a testbe, vagy két test türem-
kedik egymásba, ha erre az érintés lehetőséget ad. Hol van 
akkor az alak határa?

Hugo von Hofmannsthal definíciója szerint „az alak 
szorosan egymásra halmozott mozdulatokból álló tömb”9 – 
vagyis nem szükségszerűen azonos a bőr által határolt em-
beri testtel. Ez az elmélet a VIOLETben különösen szépen 
jelenik meg: a lassú, kinetikus mozgás egy pontján két táncos 
egy tömbbé gabalyodik, majd végiggurulva a színpadon ösz-
szeszedik a többi táncost, ahogyan a kenyértészta szedi össze 
a morzsákat a gyúródeszkán. Az egy egységet, egy táncoló 
„alakot” alkotó öt táncművész mozdulatai egyértelműen ösz-
szekapcsolódnak – viszont ebben az esetben fölmerül a kér-
dés, hogy mi az egységgé kovácsolódás oka. Ha nem csupán 
a fizikai közelség, akkor egyetlen táncoló alaknak tekinthe-
tőek-e a táncosok a szétválás után is? Abban az esetben igen, 
ha fennmarad köztük valamiféle (nem érintésen alapuló) 
kapcsolat. A VIOLETben ez a kapcsolat a különleges tér- és 
energiaszerkezet, amelyet a mozgás a darab első pillanataitól 
kezdve épít és létrehoz: mintha kocsonyában táncolnának, a 
mozdulatoknak, az energiáknak (és a testeknek) nincs vége a 
bőrnél, hanem folytatódnak, kiterjednek az egész térre, a fa-
lak között rezgéseket és ellenrezgéseket generálnak, amelyek 
összeütköznek, és kioltják vagy fölerősítik egymást. Az elő-
adás utáni beszélgetésen az egyik néző megkérdezte, hogy a 

8 Rirkrit Tiravanija: Sarah Sze about the US pavilion at the 55th Venice 
Biennale, in Artforum, 2013, Summer.

9 Gabriele Brandestetter: Test-transzformációk, in Czirák Ádám (szerk.): 
Kortárs táncelméletek, i. m., 107.

táncosok válogatásánál fontos szempont volt-e, hogy mérhe-
tetlenül hosszú karjuk legyen – mert a színpadon valóban úgy 
tűnt, mintha nem is emberi méretekig tudott volna elhatolni 
egy-egy testközpontból indított mozdulat.

A tésztagombóc-mozgáskompozíciótól eltekintve szinte 
egyáltalán nem jelenik meg a darabban az érintés, aminek 
pedig nagy szerepe is lehetne – kiindulva Meg Stuart ikoni-
kus Maybe Forever című duójából.10 Csakhogy a VIOLETben 
nincs helye narratívagyanús szálnak, ezért az előadás egyaránt 
mellőzi az érintések adta érzelmi és technikai lehetőségeket 
annak érdekében, hogy az emberi személyiség helyett egy új 
típusú energiajelenség állhasson a darab mondanivalójának 
középpontjában. Ráadásul a közvetlen érintések megszakíta-
nák a kocsonyaszerű teret, amelyet a táncosok néha simogat-
nak, néha pedig összerezegnek.

Talán az érintések, talán a narratíva hiánya teszi, hogy a 
VIOLET nem aratott osztatlan sikert az alapvetően irodal-
mias gondolkodásmódhoz szokott magyar kortárstánc-kö-
zönség köreiben. A violet (lila) az utolsó szín a látható spekt-
rumban – a VIOLETet nem lehet tovább fokozni a megismer-
hetőség, a láthatóság keretein belül, és úgy tűnik, a magyar 
nézők egy részénél már ez is kiüti a biztosítékot, túlmegy a 
nézhetőség határán. Azon túl, hogy a világklasszis koreográ-
fus első magyarországi látogatása nem tudott megtölteni két 
estét a Trafóban, az előadás alatt is volt, aki kiment, és a taps is 
inkább volt bizonytalan, mint határozott. A darab nem kelle-
mes élmény – de miért is kellene egy cunaminak kellemesnek 
lennie? Lehet, hogy a magyar kortárstánc-közösség még nem 
készült fel az elkerülhetetlen természeti katasztrófákra.

10 Ld. Gerko Egert: Az érintés mozdulatai a Maybe Foreverben, in Czirák 
Ádám (szerk.): Kortárs táncelméletek, i. m., 321.
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it itt és most feltérképező, naiv, esetlen lények. Személyiségük 
kialakulatlan és irreleváns – a résztvevők egy alakváltó massza 
főbb sejtjei, amelyek újabb és újabb módokon keresik a tár-
sulás fizikai lehetőségeit. Összetalálkozás-egyesülés-szétesés-
újrarendeződés – pulzál az etűdök belső sorrendje.

A sokszor szexuális találkozásokban kicsúcsosodó jelene-
teket humor, agresszió, megkapó intimitás és fizikai határfe-
szegetés fűszerezi. Ez a hat ember minden lehetséges dolgot ki 
szeretne próbálni egymással és egymáson, s ez a fentebb emlí-
tett feltételezett tapasztalatmentesség hiteles ábrázolása révén 
válik lehetségessé. A társadalom által generált nemi szerepek 
eldobása tiszta, gyermeki állapotot idéz elő: mindenkinek 
szabad mindent – szerelmesnek lenni, elhagyni és elhagya-
tottá válni, cirógatni, egyesülni, versenyezni, bántani. A kü-
lönféle csoportosulásokban verekedő, enyelgő, egymást fel-
fedező, olykor meztelen résztvevők tabutémákat, társadalmi 
kontextusban sokszor szégyellni való kérdésköröket idéznek 
fel asszociatív módon a szemlélőben; miközben ők maguk a 
legártatlanabb, játszó gyerekek. Szülő nélkül, aki rájuk szólna, 
és megítélné, mi helyes.

A hosszan burjánzó jelenetsorokat bármeddig lehetne 
nézni, Stuart remek arányérzékkel vegyíti a fix pontokat az 
improvizációnak hagyott tág térrel. A színlap elolvasása nél-
kül is egyértelmű, hogy a produkció csapatmunka eredmé-
nye, szigorú koreográfiai elemek csak elvétve akadnak benne. 
A luxemburgi dzsesszdobosból, svájci zongoristából és német 
basszusgitárosból álló trió a színpadi eseményekkel egyen-
értékű jelenléttel bír – zenéjük együtt pulzál a táncosokkal, 
egyikük pedig olykor a konferanszié szerepét ölti magára, 
kilépve a szavak nélküli dallamtérből. Stuart eleinte igazi big 
bandet szeretett volna kíséretként, ám ez nem valósult meg, 
így a kisebb létszámú zenekar törekszik a sűrű és nagyszabású 
zenei hatás elérésére a színpadon.

Struktúráját tekintve az UNTIL OUR HEARTS STOP erős 
jelzőbástyákon átívelő, három részre tagolható káosz-egyve-
leg. Az imént taglalt első harmad két nő játékában csúcsosodik 
ki, akik meztelenül foglalnak helyet a színpad közepén. A bő 
negyedórás jelenet során a találkozás szinte összes lehetősége 
megjelenítésre kerül; formailag a korábbi, csoportos etűdök 
mintájára, ám konkrétabban, kifulladásig játszva, s nem felol-
dódva az újraegyesülést megelőző anarchiában. A nők először 
kedvesen fedezik fel egymás testét, majd tudatosan szexuá-
lis, agresszív, mondhatni ketrecharcig fajuló cselekvéssorba 
kezdenek. Olykor pajkosan és szenvedéllyel dörzsölik össze 
mellüket, máskor szadomazo párosként csépelik egymást. A 
berlini publikumot nehéz pusztán a színpadi meztelenséggel 
kirángatni a komfortzónájából. Ezt azért fontos leszögeznem, 
mert amikor ott nézek előadást (pl. Ivo Dimchev provokatív, 
Magyarországon még nem bemutatott produkcióit: P project, 
Fest), gyakran szánkázom fejben a hazai és a német nézőterek 
között: ami itthon kiverné a biztosítékot, arra az ottani nézők 
szempillája sem rebben. De a két nő jelenete még a német 
közönségnek is határfeszegető: cselekvéseik elnyújtottsága, 
a pőre testek rendkívül intim megmutatása, majd kegyetlen 
kiaknázása ritka színházi esemény. A cselekvések dramatur-
giája finom szövésű – amint egyértelművé, definiálhatóvá vál-
hatna a köztük lévő viszony, szinte észrevétlenül fordul a koc-
ka. Egyszerre kisgyerekek, legjobb barátnők, szerelmespár, 
szexuális partnerek, egymásra féltékeny nők, anya és lánya, 
és így tovább. Ne feledkezzünk meg az egész estén átzakato-
ló humorról sem: egy adott pillanatban egymással szemben 
ülve, versengve gyúrják a mellüket, aztán a hátsó falhoz ro-

hannak, kézen állnak és lábat tárva-zárva gimnasztikáznak, 
majd ebben a pózban csiklandozzák lábujjaikkal a másik va-
gináját. Rég nevettem ennyit, miközben azt terveztem, hogy 
inkább rosszul fogom érezni magam. Többek közt ezért is 
zavarba ejtő a jelenet: amint átadná magát a néző a szexuá-
lis kizsákmányolás okozta sokknak, kifejezetten szórakoztató 
lesz a nők bohóctréfája. A test mint szexuális hordozó ezen a 
ponton szinte elértéktelenedik: saját nemi szerveik színpadi 
kellékké válnak.

A testcentrikus találkozások szakaszát váratlanul szakítja 
félbe, amikor az egyik szereplő önmagát kommentálva átsza-
lad a „negyedik falon”, remek színészi kvalitásokkal aláhúzva 
meglepettségét, hogy ezek szerint itt van, a nézők között. Kez-
dődhet az újabb határátlépés: a színházban sokszor kínos in-
terakció az első pillanattól kezdve örvénylő aktivitásban nyer 
magának pozitív előjelet, a performerek elözönlik a nézőteret, 
levegővételnyi időt sem hagyva a kellemetlen gondolatoknak. 
Egyikük felinvitálja a pódiumra azokat, akik mindig is akar-
tak a színházban dohányozni, és elszív velük egy cigarettát. 
Egy lány a mögöttem lévő sorban tarot-kártyát vet egy férfi-
nak, és intim párbeszédbe bonyolódik annak életéről. Van, aki 
sütit és almát osztogat, más egy whiskyt ad körbe, akad, aki 
énekel. Egyikük azt kéri, valaki jöjjön vele haza, mert egyrészt 
elromlott a vécé, és nincs, aki megszerelje, másrészt nagyon 
magányos, és szeretné, ha valaki vele aludna. A forgatag ma-
gával ragadó, olyan valódi közösségélményt teremt, amilyen 
ritkán adatik meg. A nézőkkel való kapcsolatteremtés és a tér-
tágítás logikusan illeszkedik a korábbi párosodások rendsze-
rébe, a szereplők friss, naiv és természetes jelenléte módfelett 
szeretnivaló. A lakáskulcsát kínálgató lány mondatai autenti-
kusak, pedig az efféle kikiáltás könnyen lehetne fals; tényleg 
elhiszem neki, hogy egy kis szeretetért kuncsorog.

Az utolsó harmad eseményei sajnálatos módon megtörik 
az első órában létrehozott kapcsolatot: a szereplők tarka es-
télyiket és frakkokat öltenek magukra, s kevéssé értelmezhe-
tő-átérezhető tevékenységekbe kezdenek a színpadon. Jóga, 
bűvésztrükkök, bemelegítő gyakorlatok, glitterek és flitterek, 
hatásvadász songok – mindez társas magányban. Még egy élő 
nyúl is a balettszőnyegre kerül valahogy, aztán kiválasztanak 
egy nézőt, akit furmányosan szétfűrészelnek, majd eltüntet-
nek egy mágikus tükörszekrényben. A konferanszié szerepé-
be bújt zenész a következőképp kommentálja az eseményt: 
„Ebből a színházból sok minden eltűnik épp. Csak nem ilyen 
elegánsan.” Mondata arra reflektál, hogy az UNTIL OUR 
HEARTS STOP volt az utolsó produkció, amely a Münchner 
Kammerspiele legutóbbi intendánsa, Johan Simons érája 
alatt valósult meg; a tavalyi évadtól kezdve ugyanis Matthias 
Lilienthal, a berlini Hebbel am Ufer színház korábbi vezetője 
vette át a színház irányítását.

Visszatérve a bűvészkáoszra: Stuart talán a színházi, 
hamis varázslat kiforgatásával próbálkozott. Ez a Forced 
Entertainment egyik legutóbbi előadásában, a Real Magicben 
is kudarcba fulladt, hiszen nézőgyilkos gondolat egy egész es-
tét a vállaltan hamis illúziókeltésnek áldozni, amelyből nincs 
menekvés. A színház szerepét és feladatát tekintve határozot-
tan fontos kérdés ez, ám egy olyan alkotó esetében, aki egyér-
telműen képes valódi mélységet és jelen időt teremteni, talán 
nem ilyen formában a legrelevánsabb. Ha legalább tényleg 
az utolsó szívdobbanásig, mindent elsöprően szerettek vol-
na szórakoztatni, másképp gondolnám. Kár a végéért, de az 
előadás így is kétharmados többséggel nyert, ami nem mani-
pulált, demokratikus közegben elég jó eredmény manapság.


