
padi cselekményt csírájában elfojtó hosszú szónoklatok pedig a
First Nightot idézik, egyrészt a végtelenségig nyúló terjedelmükkel,
másrészt autotematikusságukkal és morbiditásukkal is. A haldok-
lót alakító színésznô arról monologizál, hogy a közönségnek a
könnyekig meg kéne hatódnia a jelenetétôl, a két „csillag” pedig
tíz perc néma csendet javasol, ám hosszas párbeszédbe bonyolód-
nak a csend fajtáiról, s egyre baljóslatúbb változatait említik
(„Amikor a család autóbalesetet szenved, és az apuka hátraszól:
Gyerekek, minden rendben?”).

A Bloody Mess a korábbiaknál hangsúlyosabban használja ki az
ellentét és a túlzás adta lehetôségeket. Az ellentét mindenekelôtt a
kezdô jelenet és az elôadás további része között feszül. Az elôbbi-
ben ugyanis a szereplôk elmondják, kit fognak alakítani az elôadás-
ban, amibôl eleinte nem sokat értünk, s csak fokozatosan nyer-
nek értelmet cseppet sem szerény mondataik. A két hangosító
leszögezi, hogy ôk lesznek a legférfiasabbak az elôadásban, a go-
rillát játszó nô biztosítja a férfi nézôket, hogy teste ellenállhatat-
lan vágyat fog kelteni bennük, a gyászoló nô arra büszke, hogy mi-
lyen természetes az alakítása, a cheer-girl pedig arra, hogy szerepe

nyugalmat áraszt. E jelenetben ellentét feszül az intimitás és nyil-
vánosság között is, hiszen a színészek itt még „magánemberek-
ként” beszélnek szerepeikrôl, inkább egymásnak, mint a közön-
ségnek, s halk, fojtott, szinte suttogó hangjuk irreálisan felerô-
sítve szól a színpad felett függô két hatalmas hangfalból. Az egész
elôadásról elmondható, hogy rendkívül hangos, s ez csak a túlzá-
sok egyike. Hiszen mindenki folyamatos intenzív mozgásban van,
a füstgép vastagon beteríti még a nézôteret is, s az elôadás végére
hihetetlen szemét és rendetlenség uralkodik el a színpadon. Vagy-
is bloody mess.

Az említett négy elôadás során tehát a társulat egy pár szereplôs,
intim térben és intim érzelmekkel játszó produkciótól eljutott a
tucatnyi színészt felvonultató, monumentális, harsány és min-
dent felforgató „katyvaszig”. A közhelygyanús mondatot, misze-
rint a valódi színház a közönséggel való konfrontáció pillanatában
jön létre, a Forced Entertainment véresen komolyan veszi, s cél-
juk, hogy minden elôadásukban más és más típusú kapcsolat szü-
lessen a színész és a nézô között.
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em akármilyen entrée-val kedveskedett a budapesti közönség-
nek a DV8 fizikai színház 1992-es, bemutatkozó magyaror-

szági látogatásán. Az ekkor már világhírû társulat a Petôfi Csarnok
falai közt tartotta – majdani, hatalmas sikerét elsôsorban a belôle ké-
szített, kiváló filmnek köszönô – elôadása, a Strange Fish (Furcsa
hal) világbemutatóját. Ezekben az években még csak az igazán el-
szánt, elhivatott társulatok merészkedtek a frissen leomlott Vasfüg-
göny mögé, így a britek fellépését finoman fogalmazva felfokozott vá-
rakozás elôzte meg. Az elsô este a kapukon kívül maradt több száz fôs
tömeg kemény magja megrohanta az épületet, és szabályosan betört
falai közé. Az elôadás kezdete háromnegyed órát csúszott, a beszakított
ablakokon bemászó elszántakat biztonságiak kergették a folyosókon. 

Kényeztették azóta sok mindennel a honi tánckedvelô publiku-
mot, Budapest bekapcsolódott a nemzetközi véráramba, és ma-
napság már ott tartunk, hogy elégedetten dôlhetünk hátra, ha pél-
dául kézbe vesszük a rangos bécsi ImpulsTanz Fesztivál aktuális
mûsorfüzetét. Az ott fellépô társulatok, elôadások zöme a magyar
közönség számára is ismerôs. A DV8 pedig immár harmadszorra
volt látható nálunk, nyolc évvel második vendégjátékuk, a Bound
to Please (Tetszeni hivatott) után. 

Nem ritka, hogy egy ilyen nagy hírû táncegyüttes rendszeresen
visszatérjen hozzánk: gondoljunk csak az izraeli Batsheva, a most
a DV8-tel szinte egy idôben itt vendégeskedô holland NDT vagy a
svájci Alias társulatára, és a sor még jócskán bôvíthetô. Ami a brit

társulat – és a fent felsorolt nagyok – esetében figyelemre méltó,
az a Magyarországon szokatlan minôségi állandóság, a kopásálló
nagyszerûség jelensége. Az ausztráliai Új-Dél-Walesben született
pszichológus végzettségû Lloyd Newson társulata pár hónap híján
két évtizede alakult, elsô kirobbanó sikerét egy 1988-ban, Glasgow-
ban bemutatott, rendkívüli indulatokat kiváltó elôadással, a  Dead
Dreams of Monochrome Mannel (Az egyszínû ember halott álmai)
aratta. Azóta jószerivel valamennyi bemutatója rendkívüli ese-
ménynek számít.

A DV8 a kényes, kínos, kényelmetlen témákra specializálódott
társulat – az elsô években kritikusaik eltúlzott szexualitás-köz-
pontúsággal vádolták darabjaikat, indulásuk idején volt szeren-
cséjük elôadásaikat betiltani szándékozó politikai futóbolondok-
hoz is. Az együttes a kezdetektôl égetô társadalmi kérdésekre kísé-
rel meg válaszokat fogalmazni, szokatlan nyíltsággal – mint ilyen
igazi kuriózumnak számít, legalábbis magyar viszonyok közt. Az
út, amelyen jár, igencsak forgalmas. Mi sem támasztja ezt jobban
alá, mint hogy néhány héttel a britek elôtt ugyanezen a helyen, a
Trafó színpadán a portugál Rui Horta mutatta be saját dolgozatát
az elidegenedés, az uniformizálódás, a humán virtualitás tárgykö-
rében. Meghökkentô volt látni az egyezéseket, amikor – nagy rit-
kán – alkalmunk volt e jelenségen elgondolkodni a Newson-tár-
sulat Hortáékat leradírozó elôadása alatt.

A DV8 világhírét, ismertségét – olyan tájakon is, ahová a neves
együttes eddig nem jutott el – elsôsorban három, igazi klasszikus-
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nak számító táncfilmjével érte el. Elsô, fizi-
kai színházi korszakuk (újabb elôadásaik
már jóval szelídebbek, líraibbak, szöveg-
központúbbak) önálló, mozgóképes mes-
termûvei ezek. Az 1989-ben filmre vitt
Dead Dreams…, az 1992-es Strange Fish és
az 1995-ös Enter Achilles (Belép Achilles) a
film és a tánc találkozásának, együttmûkö-
désének remekei. Az elsô alkotás Dennis
Nilson londoni sorozatgyilkos történeté-
nek feldolgozása: Nilson melegbárokból
csalt férfiakat a lakására, majd megölte
ôket – a hátborzongató hangulatú, fekete-
fehér film a fizikai színház irányzatának
mozgóképi apoteózisa, mely a maga korá-
ban megdöbbentô ôszinteséggel, érzé-
kenységgel és nyíltsággal beszélt a homo-
szexualitásról. A második a személyes
hitrôl, barátságról, az emberi társulásokról
szól egy szürreális meglepetésekkel teli, le-
pusztult, teljesen zárt térrendszer megany-
nyi helyszínén – e produkcióban az évti-
zede önálló pályára lépett Nigel Charnock
(hamarosan ismét Budapest vendége –
tessék, még egy világhírû visszatérô) nyújt
hatalmas teljesítményt. Az Enter Achilles
helyszíne pedig egy közönséges londoni

kocsma, és a ház, melyben az ivó mûködik. E munkájában New-
son egy férfiközösség – sörcsap köré rendezett törzsvendégi kör –
világát szedi ízekre kíméletlen, sebészi alapossággal. 

Az 1997-ben készült, ugyanabban az évben Budapesten is ját-
szott Bound to Please fôszerepét Diana Payne-Myers, egy akkor
hatvankilenc esztendôs (mindmáig aktív) veterán táncosnô alakí-
totta. Nem meglepô hát, hogy az elôadás az életkorokról, a romló
test esztétikájáról, a generációs különbségekrôl szólt – egyfajta
Harold és Maude-szálon, hiszen a játék egyik vezérmotívumául az
idôs nô és egy fiatal férfi kapcsolata szolgált. Másik toposza a ven-
dégjáték óta magyarul is megjelent Elizabeth Wurtzel-kultusz-
regény (mûfaját „pop psychology”-nak határozza meg az irodalom-
történet), a Prozac-ország (Prozac Nation), ez a keserû, gyakran
Sylvia Plath Az üvegburájához hasonlított, 1994-ben keletkezett
alkotás. A Prozac, ez az 1988-ban forgalomba hozott, megvál-
tásra váró tízmilliók által körülrajongott antidepresszáns hetek
alatt volt képes csodát tenni a szenvedôkkel. Newson darabjában
(és Wurtzel a regényében) alapvetôen azzal a kérdéssel foglalko-
zott: vajon minden rendben van-e azzal, aki a Prozactól boldog?
És egyáltalán, mi történt a világgal, hogy ez a receptre kapható
drog ilyen páratlan kultuszcikké válhatott?

Hasonló kérdéseket tesz fel Lloyd Newson nyolc évvel késôbbi
mûve, a most Budapesten játszott Just for Show (Éppen csak mutat-
ványnak), bár ebbôl már csak e dilemmák és az alkotó személye is-
merôs. Az elôadóknak a színlapon sorakozó nevei közül egy sem
egyezik a nyolc évvel ezelôttiekkel. (A teljesség kedvéért azonban
megjegyzendô, vannak azért ismerôsök mégis: a most színpadra
lépett Joanne Fong a brit Rambert Ballet társulatával járt nálunk,
Kylie Walters pedig az ex-DV8-es Guilherme Botelho svájci társu-
latának, az Aliasnak produkciójában remekelt hét éve a Trafóban.
Kicsi világ…)

„Vedd el egy átlagember létfontosságú hazugságait, és megfosz-
tod boldogságától” – ezzel az Ibsen-idézettel kezdôdik a DV8-
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produkció ismertetôszövege, mely alatt doktor Rank, de nem Ibsen
Nórájának szereplôje, hanem a bécsi pszichológus Otto Rank
(1884–1939) egy megállapítása olvasható: „Az élethez illúziókra
van szükség” – e mondat akár Helmerék nappalijában is elhan-
gozhatott volna.

Hazudik-e, akinek személyiségét, viselkedését antidepresszán-
sok határozzák meg? – kérdezi (ismét) Newson. Az elôadásról
szóló szöveg egész kérdéscsokorral indít. „Igazán boldog-e, aki
antidepresszánsok szedése mellett boldog? Miért burjánzanak a
XXI. században a televíziós átváltozó-show-k? Miért éreznek az
emberek óriási nyomást, hogy jól érezzék magukat, és jól nézzenek
ki?” A dilemmák állandóak, és egyre súlyosbodnak. S – ami a leg-
jellemzôbb – egyre ismerôsebbek számunkra is. Kínjainkban,
harcainkban, bajainkat orvoslással kecsegtetô lehetôségeinkben
rohamléptekkel zárkózunk fel a Nyugathoz. Új kifejezéseket
kóstolgatunk, mint különc, egzotikus étkeket: pánikbetegség,
workoholizmus, menedzserbetegség, anorexia, metroszexualitás,
szingliség – és így tovább. 

A mát kevesen figyelik élesebben, fürkészôbben, mint Newson,
akinek korábbi szavai különös élességgel csengenek fülemben az
elôadás után: „a DV8 legfôbb kérdése: miért emeljük a lábunkat a
fejünkig? Kell hogy legyen a mozdulatnak oka.” 

Zárt állapotában metszôen gúnyos ennek a kôkemény elôadás-
nak a színpada: a Folies-Bergère világát idézô, fénylô, grandiózus
borvörös selyemfüggöny omlik alá a fekete dobogóra, mely elé
kisvártatva bevásárlókocsiban betolják az est háziasszonyát, a tö-
kéletes nôt, a szexi cyborgot, akit asszisztensek nyüzsgô hada
mozgat. A színpadra tûsarkán fellépô-felpakolt, nagyszerû Tanja
Liedtke Prada-kosztümös jégcsap, tökéletesen programozott, ele-
ven beszédszimulátor, aki búgó hangon darált, magabiztosan bi-
zalmaskodó, mégis gépiesen személytelen köszöntôjébe olyan
biztonsággal szô helyi jellegû részleteket, magyar szavakat, hogy
félrever a szívünk a meglepetéstôl. Sztárgálák rutinos robot-dí-
vája ô, aki külön köszönti bevezetôjében Bozóki Andrást (nem
láttam a nézôtéren, nem tudom, járt-e valaha táncelôadáson e
házban), kikacsint „Gábornak” és „Zoltánnak”, bókol Udvaros
Dorottyának (az ô nevének említése is csak hazardírozás). A vam-
pot, mint egy kirakati bábot, folyamatosan az öltönyös asszisz-
tensek mozgatják. Keservesen röhögtetô e felütés. A függöny fel-
szalad, és a nézôt szinte beszippantja a feltáruló varázsvilág.
Newson már 1997-es alkotásában is roppant izgalmas játékokat
folytatott a testtel és annak rögzített-vetített álló- és mozgóképé-
vel. A Bound to Please magányosan álló, szerepébôl kiesni látszó
táncosnôjének mozdulatlan arcára saját, némán üvöltô fizimis-
kája vetült. Itt, e mûben nemcsak az arcvonások, de az egész em-
beri test válik, válhat virtuálissá. A szín mélyén különös, megfejt-
hetetlen jelenés: mintha felhôkre, vattaszerûen finom anyagra
vetülnének állóképek. A mozifilmek inzertjéhez hasonló felveze-
tés után színpompásan hullámzó virágtengert látunk, a nyuga-
lom idilli finomságú képei után pedig kezdetüket veszik Newson
kegyetlen, drámai példázatai egy színjátszó, álságos, szánalmas
világról. Mi minden szolgálhat drogként? – vetôdik fel bennünk
a kérdés, míg életformák, viselkedési trendek parodisztikus meg-
jelenésein derülünk, vagy komor, gyéren világított társadalmi
szegletek alakjait szemléljük. A hátsó, különleges technikával
megvilágított-vetített régióban sötét sziluettek tûnnek fel („virtu-
ális táncosok” – olvassuk a tájékoztatóban): melegbár homályos
folyosóján lézengve ismerkedô férfiak, akik közé hús-vér figura
érkezik. Bámulatos testbeszéd alakul ki az árny-lények és a valódi
között. A téblábolva ismerkedô, a szexuális túlfûtöttséget percek
alatt levezetô szerzetek egyike már térdel is társa ágyéka elé. Az
egyik csak árnyék, a másik valódi. Mindegy, melyik melyik. Durva
erôszak képeit látjuk, máskor érzéki együttlétét, mely pillanatok
alatt csap át ûrkorszakbeli, exhibicionista tébolyba. A szeretke-
zô pár digitális fényképezôgéppel dokumentálja a kéj pillanatait.

E szerkezet – korunk egyik legfôbb fétistárgya – a játék állandó
szereplôje (utólag meg is lep, hogy a kamerát Newson alkotásán
kívül még nem láttam feltûnni táncszínpadon). Például ezzel fo-
tóztatja magát egy nézôvel a kicsattanóan jókedvû (Prozac-gya-
nús) Paul, vagyis Paul White (a játék során minden szereplô
valódi nevét megtudhatjuk – és errôl eszünkbe juthat a közel-
múltból az olasz Caterina Sagna társulatának trafóbeli elôadása,
a PR). 

Látunk jógatanfolyamot, melyet a trendi tornadresszes Liedtke
vezet, aki indiai istenszobrocskákat helyez maga mellé, majd egy
pillanat alatt valami elképesztô lótuszülés-rémálom pozitúrájába
tekeri magát, miközben átszellemült arccal óhindire emlékeztetô
halandzsa varázsszöveget darál – ugyanazzal az álságos promó-
ciós-bestia ábrázattal, ugyanazon a búgó marketing-alt hangon,
mint pár perccel korábban. A propaganda végzet-asszonya nem
sokkal késôbb már egy toalett-tükör elôtt illeg. A keretben nincs
üveg. Tükörképe most egy hús-vér hasonmás, azonos jelmezbe
bújt, azonosan sminkelt másolat. A klón klónja. A rivális. 

A fiatal nô újabb monológjában már divattanácsadó, kéjjel
öblögeti a luxusmárkák neveit. Programja végén blazírt díszlet-
munkások slattyognak a térbe, kiviszik a keretet, átrendezik a
színpadot. Newson újra és újra megbontja, ezáltal röhögteti ki a
konzumidillt, ezt a papírmasé díszletet. Az állandóan haptákban
álló tökéletesség boszorkánykonyhájának képei váltakoznak az
iszonyat vízióival. A Just for Show-jelenség, a konzumpompa, a
konzumtökéletesség, a fogyasztói álom a lakások falai mögött
megbúvó valódival. A koreográfus párhuzamot sugall az antidep-
resszánsok és a divat, vagyis a bármely pillanatban csúcsformát
mutató mûember kedvelt kellékei között. Nagyszerû, ahogy e ke-
serves leckét a vele azonos tôrôl fakadó, hasonszôrû, ironikus és
tartózkodóan empatikus humorral fellazítja. Esztrádmûsort
idézô elemként szavazó-show-t rendeztet Liedtkével. A színpad
két oldaláról táblákat emelnek a publikum felé, melyek segítségé-
vel az esztrádkirálynô közvéleményt kutat. „Önök szerint mivel
lehetne emelni az elôadás színvonalát?” – szól az egyik kérdés,
majd utána sorakozik a három lehetséges válasz: a) jelmezekkel,
b) pólókkal, c) a tartalommal. Mikor a b) pontnál tart, a tán-
cosnô a magasba emel egy DV8 feliratú pólót. (Vicces, hogy pont
ilyen szuvenírdarabokat kínált két nappal korábban estje szüne-
tében az NDT – de tudunk emblémás emlékbögrékrôl hazai kö-
zönségdarabok esetében is. Néha vesz is ilyesmit az ember.)

A táncosnô pazar, fanyar monológba fog, melyben a számtalan
jelentésû „right” szóval játszik. Megkeresi a nézôtéren „Mr.
Right”-ot, mellételepszik, pezsgôvel koccintanak, és együtt nézik
tovább az elôadást. All right. A játékban remek bûvész tûnik fel: a
semmibôl hadonássza elô papírrózsáit és kártyalapjait – világos,
kicsit didaktikus e megtestesült hasonlat. A játék vége felé Liedtke
bemutatja az elôadás szereplôit, mindenkit a valódi nevén. A mo-
solygós latin bûvészfiú „Miguel, aki még mindig hisz Istenben”.
Az idôsebb, sármos mosolyú férfi Matthew, aki (és ezt magyarul
mondja) „homokos és HIV-pozitív”. Húsba vágó, kegyetlen cir-
kusz – Newson bölcs, sokkoló humora gyakran kifejezetten
torkunkra fagyasztja a röhögést. Páratlan látvány, és morálisan
kikezdhetetlen, bátor és provokatív állásfoglalás – Just for Show:
egy újabb tipikus, tökéletes DV8-produkció. Megtekintése után,
megbizonyosodva a töretlen minôségben, megelégedéssel kíván-
hatunk nekik boldog huszadik születésnapot.

KONCEPCIÓ ÉS RENDEZÉS: Lloyd Newson. 
RENDEZÔASSZISZTENS: Gabriel Castillo. DÍSZLETTERV: Lloyd Newson,
Naomi Wilkinson. ZENESZERZÔK: John Hardy, Simon Hunt. FÉNYTERV:
Jack Thompson. JELMEZ: Christina Cunningham. VIDEOTERV: Niall
Black. VIDEOMÛVÉSZ: Oliver Manzi.
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