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T Á N C

z el múlt há rom esz tendô ered mé nyeit visszük 
szín padra, ame lyek ta lán ta nul sá got rejt het nek,

és ér de me sek arra, hogy me gosszuk má sok kal is” –
írja a szín lap. A PR-evo lu tion fi a tal tár su lata te hát egy -
fajta út köz beni összeg zést, lel tárt tár elénk, vissza te -
kin tést em le get. Az ala pító mû vé szeti ve zetô Kun At -
tila rend ha gyó fo tó áb rá zo lata a szín la pon (Szabó Ben -
ce mun kája), pon to sab ban a kép kü lö nös sége elôször
alig tû nik fel. Itt hon, nap pali fény ben cso dál ko zom rá
erre az ijesztô, iz gal mas alakra, mely szí ne i ben, ki fa -
csart, ál lig fel rán tott vállú pó zá ban Egon Schi ele vi lá -
gát idézi. A fo tón a fél mez te len tes tet ol dal ról lát juk,
de ré kig. Feje kissé hát ra bil len, szembe for duló arca
vál lára tá masz ko dik, szeme le csukva. Iz mos karja ki -
len dül, kéz fe jét de rék szög ben maga felé csa varja. For -
dul, bil len, ki len dül, csa var – a sza vak moz gásra utal -
nak, ám e fi gura ha lott nak, örökre e fur csa pózba der -
medt nek lát szik. Bôre vi a szos, mû anyag szerû, mint
Gunt her von Ha gens ana tó mus-li dérc bot rány ka varó
ván dor ki ál lí tá so kon be mu ta tott, plasz ti nált holt tes -
teié. Vagy mint az át lát szó vá ku um fó li ába cso ma golt,
fa gyasz tott tôke húsé. Izom kö te gei közt rém isztôen
mély ár kok, bôrén sí kos, csil logó be vo nat.

Mind egy – pro vo ka tív, fel ka varó, jó cím: az ár nya lat -
gaz dag ma gyar szót a ti tu lus an gol for dí tása (It Ma kes
no Dif fe rence) pon to sítja. Mun kás sá gát kö vetve tud juk,
Kun At ti lá tól mi sem áll tá vo labb, mint a ni hi liz mus,
a le mon dás, a bele törôdés – érez zük hát, hogy tu laj -
don kép pen egy ál ta lán nem mind egy…

A szín lap hét sze replôt ígér, Ton ha i zer Tünde azon -
ban nem lép színre, ahogy a Kos suth-dí jas, ma is rop -

pant ki su gár zású klasszi(ku)s, Sza kály György sem.
Kun At tila part ne re i ként a hu za mo sabb ideje Lon don -
ban dol gozó, a pro duk ci óra ha za tért Szabó Cson gor és
Ne mes Zsó fia kép vi seli a kor társi vo nu la tot, Koz mér
Ale xandra, az Opera ház volt ma gán tán cosnôje és Fe -
ledi Já nos, a Bu da pest Ba lett mû vé sze a klasszi kust. 

A mû elôadói egyen ként lép nek be a ko pár, a fe kete
fa la kig le csu pa szí tott térbe a szín pad mé lyén nyíló,
„üzemi” kis aj tón ke resz tül. Ke zük ben a ci vil ség att ri -
bú tuma, egy-egy ás vány vi zes pa lack. Mol nár Zsu zsa
sem le ges, tet szetôs jel me zei már-már ut cai ru há nak
is be il le né nek, a szürke-föld szín fi nom ár nya la tait so -
rol ják (ki vé tel ez alól, mind sza bá sá ban, mind szí né -
ben, a ko re og rá fus ko rom fe kete, uj jat lan, ám gar bó -
nyakú, hang sú lyos felsôje). Kun, majd a többi tán cos
a tér pe re mére hú zó dik, egy fajta élô, ci vil ke retbe fog -
lalva a szín pa dot. A ko pár tér sé get a nyi tány ban át lós,
élet len szélû fény sáv szeli át. A tán co sok en nek belsô
vég pont já hoz kö zel ren dezôdnek cso porttá, hogy a de -
rengô fény ben kar ként, ki csa vart póz ban, szinte ész re -
ve he tet le nül lassú moz du la tok kal meg in dul ja nak a
kö zép felé. Hang sú lyos sö té tek, rit mi kus fény vál tá sok
ta gol ják e mo za ik szerû já té kot, melybôl ész re vét le nül
lép ki vagy tér vissza egy-egy kar ak ter. Las san, a butó-
tánc je gyeit mu tatva in dul be az elôadás, és iga zán
sod ró tem pó júvá vé gig nem is vá lik. Kü lö nös, puha
me lan kó li á ját rit ká san oldja fe szült drá ma i ság vagy
ép pen a (moz du lati vagy hang zás béli) hu mor. Kun At -
tila sor so kat írt a ko re og rá fi ába: esz köz te len, pu ri tán,
ér zé keny moz gás so ra iba nem ne héz bele látni a pro -
fán való ságra ref lek táló, szem élyes mo men tu mo kat.

Ha lász Ta más

Lelt tár
M I N D  E G Y

nagy ké pûen vissza él tek volna a le -
hetôség gel (ez lát szik a mun ká juk
ered mé nyén), ha nem – fel te he tô en
– egy szerre akar tak min den igény  -
nek meg fe lelni, arra tö re kedve,
hogy egy ide jû leg ér tékôrzôk és
kor sze rûek, kel le me sek és sok ko -
lók, ele gán sak és szen ved élye sek,
po pu lá ri sak és in tel lek tu á li sak, jók,
szé pek és oko sok le gye nek. Le het,
hogy a Gyôri Ba lett ki tûnô ve zetôje
el hi szi: lé te zik ilyesmi? Vagy csak
na gyon ne héz az egy üt te sé hez
méltó, jó ko re og rá fust ta lál nia?

HAM LET
(Gyôri Ba lett, Mû vé sze tek Pa lo tája)

Ko re og rá fia: Ma rie Bro lin-Tani. Zene: Sosz ta ko vics, Glass, Enescu,
Vasks, Des yat ni kov, Bloch, Ra vel. Dísz let: Hans-Olof Tani. Jel mez: Else
Ma rie Al vad. Fény: Hans-Olof Tani, Hécz Pé ter, Szabó At tila.
Tán col ják: Ve le kei László, Sóthy Vi rág, Wil liam Fo min, Pát kai Ba lázs,
Cser pák Sza bina, Se bes tyén Bál int, va la mint Dobi And rás, Dol bi lov Alek -
sey, Fuchs Re náta, Gon za les Otero Has san, Hardi Be at rix, Ho rio Asuka,
Hor váth Ist ván, Jekli Zol tán, Kara Zsu zsanna, Ko vács László, Ströck Bar -
bara, Varga Ág nes.   
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A ko re og rá fus (al ko tó tár sa i val, a já ték elôadó i val)
mo ra li záló szerzôi am bí ciói sze rint kap cso la ta in kat,
öná mí tá sun kat, a csa lást, be csa pást, ér dek el vû sé gün -
ket, em ber te len sé gün ket emeli szín padra e há rom
évre vissza te kintô pro duk ci ó ban. Mell be vágó e min -
den féle pá tosz tól men tes, víz tiszta munka, e fi nom
gesz tu sok ból konst ru ált kép sor, egy szkeccs gyûj te -
mény jó zan lel tára. Együtt lét és kü lö nál lás, csa pattá
vá lás és ki sza ka dás, ön ként vál lalt és kény szerû moz -
za na tok sor jáz nak. Kun At tila fi nom át hal lá sok kal
kom po nál, gesz tu sok kal öl töz tet, po zí ci ó kat cse re be -
rél, tes tet és lel ket pá ro sít össze újabb és újabb kons -
tel lá ci ók ban. Ne mes esz kö zök kel áb rá zolja a kis szerû -
sé get, más kor el na gyol tan, ka ri kí rozva a fenn köl tet.
Semmi sem vegy tiszta, semmi sem egy színû. Meg -
rend ülé sünk pil la na tait azon nal egy pro fán gesz tus
írja fe lül, míg a tré fá kat me lan kó lia itatja át.

Kun és Koz mér ra gyogó kettôsé ben a szerzô úgy irá -
nyítja társnôjét, cic cegve-nó gatva, mint egy lo vat.
Moz du la taik – be fo gott fül lel – oly kor könnyet csal nak
az em ber sze mébe, de az ido mári ne sze zés gro teszk
ke retbe zárja a lát ványt. Szabó Cson gor egy emel ke -
dett pil la nat ban tán coló tár sa i hoz lép, és mint egy szo -
ci od ráma epi zo dis tája vá rat la nul elbôdül: „Éhes va -
gyok!” S ek kor arra kell gon dol nunk egy pil la natra,
hogy „Korgó gyo mor ral nem le het…”. Szabó késôbb,
tánc bo hóc ként, röpke szó ló ban mû faji lis tát so rol,
egy-egy jel leg ze tes moz du la tot pá ro sítva a tánc ne mek
mellé: „kor társ”, „mo dern”, „klasszi kus”, „nép tánc”,
„sti li zált nép tánc”… Értôn vi hog a kö zön ség – min -
den ki a maga ol va sata, kép zet tár sí tá sai sze rint.

Ko re og rá fi á i ban Kun elôsze re tet tel kri ti zálja a kort,
mely ben élni kény sze rül. Pri mer vagy sti li zált mó don

ne ga tív élet hely ze te ket, el íté lendô vi sel ke dés mó do kat,
az ál ta lá nos fel szí ne se dést, az el ma gá nyo so dást, a kö -
zönyt ve szi célba. Kom men tár jait pá lyája, vá lasz tá sai,
di lem mái, si ke rei és ku dar cél mé nyei hi te le sí tik (a ma -
gas nem zet közi ár fo lya mon jegy zett mû vész a vi lág -
hírû Ram bert Bal let tár su la tát hagyta ott itt honi mun -
ká já ért). A szö ve vé nyes test-kép re gény a stá tu sok,
sze  re pek ál landó vál ta ko zá sá ról szól. A ki szá mít  ha tat -
lan ság ról, a fel kí nál kozó új hely zet és a mo rá lis kö vet -
ke ze tes ség konf lik tu sa i ról. Táv lat ról és bi za lom ról, a
prés alatt oly ne he zen megôriz hetô em beri minô ség -
rôl, a lát ha tat lan pán cél zat ról, mely ép pen össze si -
mulni nem en ged.

A szín pa don te rí te nek: ab ro szos asz talra, por ce lán -
nal. Enni azon ban már nem az ül le, aki ko ráb ban pa -
na szo san, hang ját mó ri kálva pró bál ga tón, éte lért ki ál -
tott. A zá ró kép a nyi tá nyé hoz ve zet vissza. Ugyan az a
fény pást a ki te kert pó zok ban, las san moz duló, ág bo -
gas em ber-erdôvel, új ból a ho morú há tak és ma dár -
szárny sze rûen ver desô ka rok, a lassú, cso por tos hal a -
dás. Egy alak a föl dön, sár gás fény kör ben he ver. Kí vül
ke rült – vele, az eggyel a többi ke ve sebb.

MIND EGY 
(PR-evo lu tion Dance Com pany, Trafó)

Ko re og rá fia: Kun At tila és a PR-evo lu tion Dance
Com pany. Fény terv: PR-evo lu tion Dance Com pany.
Jel mez és dísz let: Mol nár Zsu zsa. Zene: vá lo ga tás
Lud wig van Be et ho ven, Pe ter Vasks és mai szerzôk
mû veibôl.
Tán col ják: Koz mér Ale xandra, Ne mes Zsó fia, Fe ledi
Já nos, Kun At tila, Szabó Cson gor. 

Szabó Csongor, Kun Attila és Kozmér Alexandra 
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