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A táncos feladata:
a teljes jelenlét

Amszterdami beszélgetés
Chátel Krisztinával

Krisztina de Chátel avagy Chátel Kriszti-
na három éve megalakult táncegyüttesével
- amely hollandokból áll, és a Chátel
Krisztina Társulat nevet viseli - egy-re több
sikert arat Hollandiában. Budapesten
indult, akkor még művészi tornával
foglalkozott, majd hivatalos engedéllyel
távozott külföldre, hogy Nyugat-
Németországban képezze tovább magát,
mivel az a műfaj, amelyhez első perctől
fogva szinte ösztönösen vonzódott, abban
az időben Magyarországon egyáltalán nem
létezett; sehol senki nem tanította. Arról a
kimondottan avantgarde irányzatról van
szó, amely a Bauhaus, főleg pedig Oskar
Schlemmer modern színjátszásról és
balettről alkotott elképzelésének egyenes
továbbgondolása, technikai
kibontakoztatása, újra-értelmezése. Ez az
irányzat tánc és képzőművészet egyszerre,
illetve az emberi test és izomzat lehető
legtökéletesebb működtetésén alapuló
mozgásművészet, a testek és mozdulatok,
a hely- és helyzetváltoztatások előidézte
térbeli eltolódások, modulációk
művészete. Chátel Krisztina Nyugat-
Németországból Hollandiába került, 1969-
től Koert Stuyf és Ellen Edinaff
amszterdami balettstúdiójában tanult
tovább, ahol hamarosan maga is oktató
lett, majd 1977-ben innen is kivált, s önálló
társulatot alapított. Ez idő tájt teremtette
meg saját, Hollandiában addig előzmény
nélküli műfaját, az ún. „minimális táncot".
A holland sajtó kezdettől fogva elismerés-
sel méltatta eredeti rendezői és koreog-
ráfusi tevékenységét.

Önálló tánccsoport vezetője, koreográfusa
vagy. Saját gyakorlóhelyiséged azonban
nincsen. Amszterdamban külvárosi művelődési
központban gyakoroltok, délután ötig, mert
aztán mór másoknak kell a hely. Mennyi az
esély, hogy a városi tanácstól sikerül
kiharcolni egy saját stúdiót ?

-- Elég sok, mivel épp az utóbbi idő-ben
nagyon felfigyeltek az ún, kis tánc-
csoportokra. Látták, hogy szubvenció
nélkül járunk színházról színházra, vidékre
is gyakran megyünk, és sikerünk van,
tehát életképesek vagyunk és hasznosak.
Persze fennforog az a veszély,

hogy a kiutalt termet majd meg kell osz-
tanom más csoportokkal. De az is jobb,
mint a semmi.

 Koreografálás mellett tanítasz is?
-- Igen, heti tíz órát, a „Theaterschool"-

ban, a színházi iskolában. Ez az
alapkeresetem. A többi, a szubvenció és a
bevétel, nem sokat jelent. Nagy részét a
lányoknak adom, pedig rengeteg a
kiadásom: a bélyegektől kezdve a fotókig
mindent én fizetek. Á lányok viszont az
előadásokra teljesen ingyen készülnek,
puszta idealizmusból. Megérdemlik tehát
a bevételt. Sokszor vigyáznom kell, hogy
még ne én fizessek rá a dologra . . . A
tanítás nagyon fontos. Jól ellensúlyozza a
táncosok, színészek eredendő
egocentrikus beállítottságát - mert a
legtöbb bizony nagyon csak magával
foglalkozik, a testével, egészségével, ami
persze érthető, hiszen az az egyetlen
„eszköze", és félti. A tanítás fizikailag is
nehéz munka, mert én mindent
bemutatok, az a felfogásom, hogy vagy
tisztességesen csinálom a dolgot, vagy
egyáltalán nem. Egy-egy órára tizennyolc
növendékem van. Ez sok. E pillanatban
ugyanis én vagyok Hollandiában a Stuyf-
féle irányzat egyetlen képviselője.

- A tanítványaidtól is tanulsz ?

- Hogyne. Ha velem együtt gondol-
kodnak, akkor feltétlenül. Sokat beszélünk
például az oppozícióról, a test ellentétes
mozgásairól, és ilyenkor gyakran jönnek
olyan újfajta, saját elemzésekkel,
amelyekből én is tanulok.

-- Mi az oktatás veszélye?
 Az, hogy ez a túlságosan tudatos, ra-

cionális tevékenység meg a nagyfokú
fizikai megerőltetés az alkotás, az ösz-
tönösebb kreatív munka rovására megy.

És ha mindig csak két turné között ta-
níthatnál?

Ez nem megy, hiszen a tanításból élek.
Ha újabb terveimre szubvenciót kapok,
elvileg négy hónapra abbahagy-hatnám.
De mi van aztán? Vissza nem vesznek. A
munkanélküli segély meg idővel
fokozatosan csökken. Az az igazság, hogy
itt a mai időkben egy ilyen állást
egyszerűen nem szabad föladni.

 Fiúkat is tanítasz? - Nem, én speciel
nem. De másutt is nagyon kevés a férfi
jelentkező.

 Miért? - Mert szerintem a fiúban, aki
táncos-nak megy, kell hogy legyen jó
adag nár-

cizmus. Meg a férfi villogni akar, talán
inkább itt a lényeg. A mi iskolánk pedig
csak modern táncot tanít, és abban nem a
bravúr a fontos, nem a szépség, egészen
más a szellemisége, mint a klasszikus
baletté. Tény az is, hogy a férfi nem
nagyon szereti kimutatni az érzelmeit. A
tánc mint műfaj pedig „érzelmesebb",
mint más művészeti ág. A modern tánc-
ban csak az ember létezik. Nő és férfi nem
kap eltérő tematikus szerepet. Az
egyetlen, ami számít, az az egyéniség.
Erre írom a koreográfiát. Nálam még a
kosztümök is e szerint készülnek. A tán-
cosok haladnak a térben, mindenki a saját
„minimális" mozgásrendszerét követve,
azután adott pillanatban csoporttá
szerveződnek, és attól fogva már
ugyanazt csinálják.

- Létezik szerinted „női" művészet?

- Nem. Azért nem, mert szerintem
őrültség azt állítani, hogy a nő érzéke-
nyebb, a férfi keményebb, ezek közhelyek,
előítéletek. Nincsen különbség! A nőben
épp annyi maszkulinitás van, mint fe-
minitás a férfiban.

Én is meglehetősen tartok attól, hogy a ma
itt körülöttünk zajló egyoldalú „ forradalom",
az ún. „női tulajdonságok" túlhangsúlyozása
és túleszményítése épp hogy végzetes
öngyengítéshez és minőségromláshoz vezethet.
Abban viszont hiszek,, hogy amit te most
mondasz, vagyis hogy a két nem között nincsen
lényeges szellemi és érzelmi különbség - hogy
ezt épp a jófajta női művészet lesz képes át-
vinni a köztudatba.

- Az, hogy nincsen különbség, teljesen
ösztönösen szakadt ki belőlem, mert én
valóban nem érzem - nem is éreztem soha
- magam kisebbnek, kevesebbnek.
Teljesen természetesnek veszem, hogy én
vagyok én, hogy nő is vagyok, művész is,
és pontosan ugyanarra képes, mint egy
férfi.

- Hogyan koreografálsz?

- Látom magam előtt a teret - amely
mindig belső tér, soha nem az adott
színház tere, ahol tudom, hogy majd fel-
lépünk -, és látom, hogy abban a térben
hogyan helyezkednek el a táncosok, mer-
re, hogyan mozognak. Ez a rács. Csak
miután ez megvan, tervezem meg a moz-
dulatokat, amelyek egyébként már előre
ott szunnyadnak a sejtjeimben. Az egész
folyamat tudatos és tudattalan egyszerre,
mert a képlet az akaratomtól függetlenül
jön létre, ugyanakkor természetesen az
izmaimat, melyek a képlet hatására
megmozdulnak, tudatosan használom.



- Mi a kiindulópont?

- Ez különböző lehet. A zene, a tér vagy
mind a kettő. A megtervezett tánc azután a
többiek hatására is módosul. Koreografálás
közben minden energiám az alkotásra
összpontosul. Nemcsak szellemileg,
hanem fizikailag is kemény munka, mert
azt a bizonyos mozdulatot, ami ott lapul
valahol mélyen az ember izmaiban, elő is
kell csalni; csak szigorú gyakorlás közben
pattan elő. Egyszer egy ilyen időszakban,
emlékszem, beállított egy ismerősöm, s
bármennyire örültem neki, mégis úgy
éreztem, a drága időmet lopja . . . Ezért
nem is éltem még együtt soha senkivel
huzamosabb ideig. Ahhoz, hogy
dolgozhassak és továbbfejlődhessek,
egyszerűen szükségem van néhány
négyzetméterre, ami csak az enyém.

- A jövődet hogy látod?
- Hogy őszinte legyek, nem nagyon

foglalkozom ezzel a kérdéssel. Épp azért,
mert tudom, úgyis lesznek problémák,
hagyom, hogy a dolgok meg-történjenek
velem. Két évvel ezelőtt se hittem volna,
hogy az lesz, ami most van.

Emlékszel a térdsérülésemre, ugye? Nem
tudtam guggolni, a sarkamra ül-ni,
borzalmas volt. Már Pesten is baj volt a
térdemmel. Ez persze együtt jár a
szakmával. Nincs táncos, akinek ne len-ne
valami baja, van, akinek már huszonöt
éves korában abba kell hagynia a táncot.
Elvesztettem az egyensúlyomat, bi-
zonytalan lettem, feketében láttam az
egész világot, napokon keresztül elvi-
selhetetlen fájdalmaim voltak. Azóta is a
térdem a legkényesebb pont: azon
nyugszik a teljes testsúly. De még eb-ben
a kritikus időszakban se nagyon
foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy
szükség esetén tánc helyett mi mást vá-
lasszak. Most már jobban készülök a jö-
vőre. Nagy szerencse, hogy az elmúlt két
év alatt annyi mindent sikerült elér-nem,
valaki lett belőlem. Erre már lehet építeni.
Lehetek később például tánckritikus.

- Az, öregedési folyamat nem zavar?
- Nem. Tudod, én annyira a jelenben

élek, s tudom, hogy amit meg tudok
csinálni, azt meg kell csinálnom . . . Sokan
azt hiszik, a táncos, ha már elmúlt

harmincöt, jobb, ha abbahagyja a dolgot.
Es akkor újra meg újra el kell ma-
gyaráznom, hogy ez a modern táncra nem
vonatkozik.

- „Krisztina eredeti táncművészete"; „Chátel
Krisztina gyors feltörése"; ,,.Philip Glass
zenéjére Chátel Krisztina kidolgozott egy
egészen újfajta táncstílust" - hirdetik
fellépéseitek után az újságok. Te is úgy érzed, a
„minimal dance"-szal teljesen új műfajt hoztál
létre? Es ha igen, hogyan ?

- Koreográfusi munkám tulajdonképpen
már pesten elkezdődött. Amire jártam, a
művészi torna, akkor még inkább
táncelemekből állt. Csak később
nyilvánították sportnak, s én többek közt
azért is jöttem el, mert épp a tánc-
elemeket akartam továbbfejleszteni. A
németországi Essenben, Kurt Joos
„Volkwangschulé"-jában folytattam ta-
nulmányaimat. De azt, hogy a térrel ho-
gyan kell bánni, a holland Koert Stuyftől
tanultam meg igazán. Ehhez a térfelfo-
gáshoz logikusan kapcsolódik a képző-
művészet felhasználása a táncban. Ezért
dolgoztam kezdettől fogva együtt épí-
tészekkel és képzőművészekkel, csak

„Amit én csinálok, az mozgó szobrászat
"
. Chátel Krisztina



kissé másként, mint Stuyf. Ő például a
zenét is csak aláfestésnek használta a tánc
mellett, amíg az én koreográfiáimnak
sokkal több közük van a zenéhez. Az-után
Stuyf a táncaiba sokféle tárgyat vitt be; a
táncosok körül elhelyezkedő objektumok
vagy amit a kezükben tartottak, velük
egyenrangú szerepet kaptak. Nálam
viszont a táncos maga válik objektummá.,
a minimális térbeli el-tolódásokon,
elmozdulásokon van a hangsúly. A teret
felbontandó, a térfor mák közül is a
legtisztábbak, legegyszerűbbek izgatnak: a
vonal, a kör, a négy-szög, a háromszög
stb. Koreográfiáimban mostanra már a
táncelemek szerepe is másodlagossá vált.
Nálam a táncos fő feladata: a teljes jelenlét,
az, hogy épp a legapróbb mozdulataival,
teste térbeli eltolódásaival váltson ki
feszültséget. Azt is lehetne mondani, hogy
amit én csinálok, az mozgó szobrászat.
Nem véletlen például, hogy az utóbbi
években gyakran lépnek fel modern
táncosok múzeumokban, ez többek közt
New Yorkban is így van. Én erre eddig
azért nem vállalkoztam, mert az
előadásaim még túlságosan „színházi"

produkciók voltak. Az új koreográfiámban
inkább a test térben végzett munkáján lesz
a hangsúly: a táncelemek szerepe lecsök-
ken. Táncosaimat a legszívesebben szür-
kébe öltöztetném. Külön vizuális élmény
volt idáig a kosztümök szépsége, a ra-
gyogó színek, a sok kék, sok lila, ami
viszont nemegyszer elvonja a figyelmet a
térbeli történésről.

- Miért jöttél át annak idején Koert
Stuyjfhöz, Amszterdamba ?

- Mert felfedeztem nála olyan moz-
dulatokat, amilyeneket már én is régen
csináltam, teljesen megdöbbentő volt a
rokonság! Pedig én még csak tizennyolc
éves voltam, amikor otthon már így külön
forgattam a karomat, mint egy gép-kart,
meg már akkor - Bartók mellett -
elektronikus zenére dolgoztam. Épp ezért
vettek fel aztán Németországban a
táncakadémiára. Technikám jóformán nem
volt, furcsa, hogy mégis már akkor valahol
a testem mélyén határozott el-képzelés élt
a táncról, arról, hogy mit is akarok, mert
számomra a tánc soha nem volt pozíciók
kombinációja, hanem kezdettől fogva az a
fajta mozgás, amely feszültséget teremt. S
hogy már ez régen is így volt, igazolhatják
azok, akik engem még Pesten láttak
tornázni. Hogy ez az én ösztönös
törekvésem mit jelent, akkor nem tudtam,
csak később jöttem

rá, amikor ugyanezt fölfedeztem Stuyfnél,
holott ő öt évet Amerikában töltött - a
modern zene és tánc nagy részben onnan
származik -, én viszont sosem jártam
Amerikában meg sehol ... S furcsa mód
most, hogy Stuyftől elszakadtam és önálló
lettem, lassan visszatérek a saját első,
ösztönös mozdulataimhoz.

- Szóval ennek tulajdonképpen katali-
zátorszerepe volt; tudatosította benned, amit
már tudtál.. .

- Igen. Persze sokat tanultam tőle, főleg
technikát, de most mégiscsak
önmagamhoz fordulok vissza.

Miért táncolsz? Van valami „üzeneted" a
világ számára

- Biztos. De hogy ez mi, a megfejtését a
közönségre bízom. Nem szeretnék bárkire
is bármit rátukmálni. Ezért vannak
fenntartásaim az ún. „elkötelezett"

művészettel szemben. Ha időnként a most
Hollandiában oly divatos „agitprop"

színházba kerülök, azt gondolom: hát ne,
ezt ne, elnézést! Nem szeretem a
szájbarágást. Bízzák rám, hogy mi a véle-
ményem. És vonatkozik ez a táncra is, bár
persze nagy különbség, hiszen a tánc eleve
absztrakt. Mégis, abból is von-ja le
mindenki a maga tanulságát!

A mai világban szerinted mi az avant-
garde funkcioja ?

- Ami mindig is volt: hogy megzavarjon,
elgondolkodtasson, kizökkentse a polgárt
nyugalmi helyzetéből, a gondol kodás és
az érzelmi világ elmeszesedett ketegóriáit
áttörje. Van azután persze az avantgarde-
on belül is egy bizonyos hierarchia: az,
aki úgy „igazándiból" avantgarde, az
állandóan sokkol. És van a szelídebb
középréteg, én inkább oda tartozom.
Látom, hogy mostanra a közönség már egy
kicsit megszokta azt, amit csinálok,
némileg „átnevelődött
Ugyanakkor ez arra is késztet, hogy to-
vábblépjek, hogy ők is tovább nevelőd-
jenek, még ha ez sok időbe kerül is. Az
avantgarde szerepe azonban nemcsak az
ingerlés, a számítások áthúzása, ha-nem
főleg a közönség részvételre kényszerítése.
Nálam nem lehet csak úgy ábrándozni a
nézőtéren, nagyon oda kell figyel-ni, amit
viszont megkönnyít az a tény, hogy a
zene, amire dolgozom - Philip Glass
zenéje - itt már eléggé meghonosodott.
Hat az avantgarde akkor is, ha a
publikumnak nem tetszik a dolog, ki jön a
sodrából, mert így megtanulja: a modern
színházban nem lehet „szórakozni",
lazítani, tétlenül elterülni, ott

nincs mese, dolgozni kell! Az avantgarde
lassú, belső forradalom. Ezen belül fon-
tos a művészek és művészetek egymásra-
hatása is: koncepciójuk relatívvá válik,
állandóan csiszolódik, árnyalódik, pláne
ha az ember tudja, a szakmájában adott
pillanatban világszerte mi történik, ki hol
tart.

A tánc után mi a legfontosabb az életedben
?

- Nincsen második legfontosabb! Azt
lényegesnek tartom, hogy ne szűküljek he,
ne legyek szakbarbár. Szeretném meg-
őrizni a nyitottságomat a világ, az em-
berek felé. Nagyon fontos számomra a
barátság. Es fontos, hogy ne hagyjam abba
a tanítást, mert tanítás közben az ember
kénytelen másokra odafigyelni, és elfelejti
a saját bajait, önzését. Fontos az is, hogy
az ember attól, ami az élete magva, meg is
tudjon válni időnként.
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RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
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