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Mi köz ben újabb és újabb hí rek ér -
kez nek ar ról, hogy Nyu ga ton ho -
gyan te me tik a tiszta tán cot, s a
vegy tiszta ki fe je zés mó dok, va la mint
a hoz zá juk kötôdô „nagy öre gek”
mi képp vesz te nek je lentôsé gükbôl,
a brit tár su lat há rom té te les estje
maga volt min den nek a cá fo lata.

Ma lip hant, a pa ti nás lon doni
Ro yal Bal let School egy kori nö ven -
déke, a Sad ler’s Wells ki rá lyi tár su -
la tá nak hat éven át volt tagja egy
me rész ug rás sal a fi zi kai tánc szín -
ház ban lan dolt. Az ak ko ri ban még
csak alig két éve mû ködô DV8 ve -
zetôje, Lloyd New son hívta meg egy
új vál lal ko zá suk hoz. A Dead Dre ams
of Mo noch rome Men óri ási szen zá -
ciót kel tett: egy év vel késôbb, 1989-
ben el ké szült moz gó ké pes vál to za ta
pe dig min den idôk egyik leg le bi -
lin cselôbb tánc filmje, me lyet a ma -
gyar kö zön ség is jól is mer. Ma -
gyar or szági le gen dá ri u má nak ré  sze

még tár su la tá nak egy 1999. ôszi,
MU szín házi fel lé pése a Ter mé sze -
tes Vé szek kel egy prog ram ban.

A tiszta tán choz meg tért, nagy
utat be járt Ma lip hant pu ri tán, a
moz du lat ere jére, je len té sére, fe le -
lôssé gére kon cent ráló ak tu á lis vi lá -
gát nagy sze rûen mu tatta meg há -
rom té telbôl álló ko re og rá fiai estje.
A szóló (Flux), a kettôs (Push) és a
több sze replôs (Trans mis sion) 2005/
2006-os ter més. Rop pant egyedi,
me gejtô szép ségû, ér zel mes, már-
már a szen ti men ta liz mus sal ját szó
munka. Ko pár, mind össze a ki váló
fé nyek for málta tér ben ját szódó,
sem le ges öl tö zékû tán co sok elô-
adta, a moz duló tes tet, az elôadói
sze mé lyi sé get pi e desz tálra ál lító
trip ti chon. 

Az est nyitó da rabja az Ale xan der
Va rona elôadta tíz per ces szóló:
Flux, vagy is Ára dat. Mi chael Hulls
ra va szul tom pí tott fé nyei te szik na -

gyon in timmé a tá gas te ret a tán cos
kö rül, aki a fi nom de ren gés ben
len  dül mû kö désbe. A pom pás al ka -
tú Va rona ér zéki lom ha sá got és ki -
törô di na miz must ele gyít e bra vú -
ros ko re og rá fia elôadá sá ban. Rok ka -
or só ként, vagy mint egy, a pá lyá ján
s a maga ten ge lye kö rül egy szerre
forgó égi test, ke ring-pö rög. Moz -
du  la tai ne mes va dat idéz nek, jól ar -
ti ku lál tak, s tö ké le tes tem pó júak.
Já téka a sza ka dat lan ság, a meg ál lít -
ha tat lan ság, az eter na li tás ér ze tét
kelti. Tíz perc ez egy hu mán per pe -
tuum mo bile éle tébôl, hang sú lyok
nél küli kezdô- és vég pont tal. A da -
ra bot nézve ak kor is azon nal a ca -
po  e ira jutna eszembe, ha nem ol -
vas  tam volna ko ráb ban, hogy Ma  li-
p hant hosszú évek óta fog lal ko zik
(a taj csi, a jóga és egyéb tech ni kák
mel lett) e ná lunk is mél tán egyre
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nép sze rûbb, iz gal mas harci tánc cal.
A bra zil va rázs la tot jel lemzô ele -
gan cia, a di na mi kus moz gá sa nyag
me gejtô szép ségû tánc moz du la -
tokká csi szo ló dása, az ér zéki ügyes  -
ség, a jel leg ze tes, ani má lis je gyek
egya ránt könnyen fel fe dez hetôek a
ki váló Va rona moz du la ta i ban. 

Az est má so dik da rabja, a Trans -
mis sion (To váb bí tás) re mekbe sza -
bott ké pek ré sze gítô hal maza. A já -
ték kez de tén tû é les fé nyek ve  tül nek
a ma gas ból a színre. Kéz fe jek, ka -
rok vil lan nak-iz za nak fel az erôs,
sárga pász má ban, ma tat nak, si mo -
gat nak, resz ket nek – a hoz zá juk
tar tozó tes te ket el nyeli a tá gas, fe -
kete tér. A vég tag tán cot az in diai
kom po nista, Mu kul va rá zsos zö rej-

ze néje kí séri. Mint ha vi lág vevô rá -
dió gomb ját te ker getné egy lát ha -
tat lan kéz. Is merôs és eg zo ti ku san
is me ret len ze nei fosz lá nyok, so -
sem hal lott, kü lö nös hang zású
nyel ven hangzó szö ve gek mo nu -
men tá lis épít mé nye tölti be a fény -
pál ci kák kal ta golt, óri ási, rej tel mes
te ret. Az tán a szûk fé nyek ki tá gul -
nak: apró, majd mind na gyobb
négy ze tek ve tül nek a pad lóra, a tér
ki vi lá go so dik, a fa la kon ha tal massá
nö vekvô, majd zsu go rodó ár nyé kot
vet nek a tán co sok. Ma lip hant ko re -
og rá fi á já nak szám ta lan pil la nata
idéz fel is mert vagy is merni vélt
szob ro kat, fest mé nye ket. A Trans -
mis sion – akár csak a cí mé ben szin -
tén in ten zív moz gásra utaló Flux –

a fo lya ma tos ság, a kör for gás fo gal -
mait járja kö rül. A ki vi lá go sodó tér,
a fo lya ma to san tá guló-erôsödô fé -
nyek, a mé re tük ben, tó nu suk ban
ál lan dóan vál tozó ár nyé kok, a moz -
du la tok irá nya, plasz ti kája egy fajta
fi lo zó fiai hit val lássá áll össze. A ki -
váló tán co sokra kom po nált re mek,
fe szes tánc mû kulcs mo men tu mai
a já té ko sok egy más ra u talt sága, a
kü lön bözô hely ze tek fo lya ma tos
vál to zása, va la mint az össz hang zat
és a kü lö nál lás ké pei. 

Az est har ma dik da rabja, a Push
(hány féle je len tése is le het az egy -
szerû szó nak) az egyik leg szebb
kettôs, me lyet va laha sze ren csém
volt látni. Ma lip hant ezt ere de ti leg
Sylvie Gu il lem mel, a nem zet közi
ba lett mû vé szet iko ni kus alak já val
maga tán colta. A bu da pesti ven -
dég já té kon Ale xan der Va rona s a
már a Trans mis si onbôl is ki ra gyogó
Ju li ette Bar ton elôadá sá ban szik rá -
zott el. 

Ma lip hant itt is az ör vény lés mo -
tí vu ma i ból épít ke zik: a nép szerû
kom po zí ció ér zéki, ér zel mes, ne -
mes anya gá val szín padi tán cot éle -
té ben még nem lá tott kö zön sé get

is ké pes eksz ta ti kus ál la potba jut -
tatni. Bar ton és Va rona olyan sok -
rétû, sok ol va satú já ték kal aján dé -
koz meg, hogy egy-egy moz du-
la tu kon na pok kal késôbb is tö röm
a fe jem. Sze relmi kettôst lát tunk-e
egy ál ta lán? Egyre erôsebb a meg -
gyôzôdé sem, hogy nem. Sok kal in -
kább szö vet sé ge se ket, tár sa kat, ki -
ket a sze re lem nél tar tó sabb, ne  -
me sebb, emel ke det tebb, tör he tet -
len ka pocs fûz egy más hoz. Az ak -
ro ba ti kus ele mek kel is bôven dí szí -
tett al ko tás az össze tar to zás nagy -
szerû sé gét hir deti, vál lalt pá tosszal,
val lo má sos emel ke dett ség gel. Ar-
cha i zál, s még is mo dern, kissé
ódon nak tûn het, ám azon nal ma -
gá val ránt ér zelmi mély sé ge ibe.
Ma lip hant kettôsé ben ne he zen
meg ra gad ható, jel leg ze tes élet mo -
men tu mo kat ala kít moz du lattá,
transz for má ló ké pes sége le nyû gö -
zô. Va do na túj klasszi kust lá tunk,
opus mag nu mot, mely nek szerzôje
ott ho nos az em beri lé lek leg belsô
bugy ra i ban. Két elôadója pe dig
szív szo rító pél dája a tánc mû vé szi
gé ni usz nak – ilyen minôség gel itt -
hon rit kán ta lál koz ha tunk.

Juliette Barton és 
Alexander Varona a Push-ban 
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