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K R I T I K A I  T Ü K Ö RT Á N C

A Kártyavár félhomályos, füstben úszó terébôl kez-
detben csak halk suttogás hallatszik („Utas vagyok,
tagja egy áradatnak…”), majd a piros fényben lassacs-
kán Gôz István alakja rajzolódik ki. Egy négyszögletes,
ömlesztett magnókazettákkal kirakott tér közepén áll,
földig érô köpenyben, mely alatt kísérteties események
és szokatlan mozgások veszik kezdetüket. Hosszas va-
júdás után végül Réti Anna bújik elô a köpeny alól.
Mint egy torzszülött, kicsavarodott, kitekeredett tagok-
kal vergôdik a földön. Láthatóan nehéz szülés volt, de
végül is a gép forog, az alkotó pihen. Vagy mégsem?
Teremtô és teremtménye állnak elôttünk, ennél pon-
tosabban azonban lehetetlen meghatározni viszonyu-
kat. A hol szülô-gyermek kapcsolatra utaló pszicholo-
gizáló, hol pedig az élet értelmét firtató ontologizáló
szövegek sem konkretizálják jobban a szerepeket, a
különbözô perspektívákat felvillantó elôadás mégis
egységben forr össze. Némely jelenet a világtól elvo-

nult, kísérletezô tudós-mágus és teremtménye képét is
eszünkbe juttathatja, a Pügmalión-mítosz számos fel-
dolgozásától kezdve egyes német expresszionista fil-
mekig. Csakhogy míg ezekben a legtöbb esetben az
alá- és fölérendelt viszony, illetve ennek megbomlása,
átfordulása a tét, Réti Anna koreográfiája inkább e vi-
szony árnyalatait bontja ki, és sokszínûségét mutatja
meg: a komikus-játékostól a groteszken keresztül az
uralkodó-elnyomóig. Közben persze itt is megváltoz-
nak az erôviszonyok – a két elôadót nézve egy-egy pil-
lanatra még a Betty Blue egymást gyilkoló párjának ké -
pe is felvillant bennem –, és a darab végén Réti Anna
szájából hangzanak el a fent idézett kezdô mondatok –
de talán ez nem is lényeges. Ekkorra már régen magá-
ba szippantott minket az elôadók karizmatikus játéka.
Réti Anna egyéni mozgása több jelenetben is felejthe-
tetlen: az összekulcsolt kézzel-lábbal vergôdô, tekergô-
zô lény kiszolgáltatott mozdulatai vagy akár a madár

röptére emlékeztetô, finoman ki-
dolgozott kéz- és lábmozdulatok.

Az est mélypontja a MU Ter mi -
nál elôadásában látható Jurij Kon -
jar-koreográfia volt (Phraseo logy of
Freestyle – Shaping Chaos). A kiváló
zene, úgy tûnik, sokkal inkább ma-
gába szívta, mintsem inspirálta a
koreográfust. A tér kihasználásával,
a tömeg mozgásával, a ritmus gyor-
sulásával és lassulásával kísérlete-
zô, ötletekben szegény koreográfia
valószínûleg még vizsgaelôadás-
ként is alig-alig állná meg a helyét.

Kevésbé mondható kísérletezô-
nek Gergely Attila elôadása: inkább

Faluhelyi Krisztián

Frissen tálalt lerágott csont
I N S P I R Á C I Ó

itka alkalom, hogy fiatal koreográfusokat bemutató esten ennyire átgondolt és kidolgozott elôadá-
sokat lássunk. Ráadásul rögtön hármat is, éspedig három teljesen különbözôt. Ez történt a Trafó

Inspiráció-estjén. Persze egyiküket sem lehet kezdônek mondani: Réti Annát táncosként fôként Szabó
Réka elôadásaiban láthattuk, elsô koreográfiái (Gombóc a torokban, Lélek pulóver nélkül) pedig az elmúlt
két év nagy meglepetései voltak. Gergely Attila évekig a Frenák Pál Társulat oszlopos tagja volt, koreográ-
fusként a MU Színházban találkozhatott vele a közönség. Murányi Zsófia nevéhez mind táncosként, 
mind koreográfusként nagyon különbözô elôadások tapadnak, láthattuk többek között az Andaxínház, 
az OFF Társulat, az Élôkép Társulat és Hód Adrienn elôadásaiban. 

R

Jantner Emese, Jónás Zsuzsa, 
Gergely Attila, Valkai Csaba 
és Góbi Rita a Gyöngyszemekben
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jól bevált elemekkel dol-
gozik. A tánctechnika, a
mozgássorozatok, a zene-
használat és a lát vány -

világ Frenák darabjaira emlékeztet. Az apokaliptikus
hangvételû Gyöngyszemek… a tû fokán… humoros pro-
lógussal indul, melybôl rögtön ki is derül: inkább a
végítélet után vagyunk immár, mintsem elôtte. Egy
elô adás utolsó percei láthatók, a táncosok meghajol-
nak – kivéve egyet. Majd talpig fehérben, hosszú leplét
maga után húzva, Herczku Ágnes halad át lassan a
szí nen – hogy a megváltás angyali hírnökeként vagy
a kárhozat démonaként, az egyelôre bizonytalan –, s
kezdetét veszi valamiféle idôn túli számadás. Magukra
maradt, elhagyatott figurák népesítik be a színpadot, a
megváltás apoteózisára várva, egymáshoz való közele-
désükben és egymásra találásukban magány és bi-
zonytalanság érzôdik. A lágyan örvénylô zene lassan,
fokozatosan egyre ütemesebbé, dübörgôbbé és feszül-
tebbé válik. A darab végén – ezúttal már inkább az is-
teni megváltást hirdetve – ismét Herczku jelenik meg.
Gergely Attila elôadása átgondolt, a jelenetek többsége
szépen kidolgozott, s bár vannak benne nem egészen
megoldott részletek, az elôadás legjobb pillanatai a
Frenák Pál Társulat hajdani fénykorát idézik. 

Talán színpadtechnikai okai lehettek annak, hogy
Murányi Zsófia elôadása zárta az estet. A nézô szem-
pontjából mindenesetre kevésbé volt szerencsés a sor-
rend. Gergely Attila elôadása után nem könnyû „átáll-
ni” egy inkább minimalista, „kifinomultabb” elôadás-
ra. Az ismeretlen kutatását Oravecz Péter szövegei
ih  lették, melyek általában a hétköznapok szeleteire
vetnek egy-egy ironikus pillantást: egy gyermekkori
képre, egy emlékre, emberi kapcsolatokra – s végül a
média sem maradhat ki. A koreográfia, a látvány és a
zene a Papp Dániel elôadásában elhangzó szövegeket
festi alá. Murányi Zsófia és Dékány Edit pedig apró ge-
gekkel, frappáns mozdulatokkal, találó gesztusokkal
vagy mimikával „kommentálja” a hallottakat – a darab
második felében például kifeszített kötélen lógó póló-

ban botladoznak. A koreográfia ötletességének és az
elôadók kisugárzásának köszönhetôen az akciók nem
puszta illusztrációi a szövegeknek. Így akár egy több-
ször lerágott csont (például az aerobik-jelenet) is friss-
nek hathat, élvezhetô lehet.

INSPIRÁCIÓ – KÍSÉRLETEZÔK ESTJE
(Trafó)

KÁRTYAVÁR
Koreográfia: Réti Anna. Szöveg: Halasi Zoltán. Ze -
ne: Barna Balázs. Fény: Szirtes Attila. Jelmez: Csor -
ba Krisztina, Réti Anna. Munkatárs: Hudi László,
Szôke Sándor. Elôadók: Gôz István, Réti Anna.

PHRASEOLOGY OF FREESTYLE – SHAPING CHAOS
Koreográfia: Jurij Konjar. Elôadók: Ádám Tímea,
Czé dulás Eszter, Fábián Anikó, Grecsó Zoltán, Illés
Zsuzsa, Juhász Péter, Kiss Róbert, Pelle Viktor.

GYÖNGYSZEMEK… A TÛ FOKÁN…
Koreográfia: Gergely Attila. Zene: Jilling Jácint, Ger -
gely Attila. Hang: Hajas Attila. Fény: Marton János.
Jelmez: Horváth Brigi, Illésy Lenke. Látvány: Till
András. Videó: Vízkelety Marci. Énekes: Herczku
Ágnes. Elôadók: Gergely Attila, Góbi Rita, Jantner
Emese, Jónás Zsuzsa, Molnár Péter, Somorjai Judit,
Spala Korinna, Újszászi Dorottya, Valkai Csaba,
Zambrzycki Ádám.

AZ ISMERETLEN KUTATÁSA
Koreográfia: Murányi Zsófia. Költô (alkotótárs), ze -
ne szerzô: Oravecz Péter. Fény: Pete Orsi. Elôadók:
Dékány Edit, Papp Dániel, Murányi Zsófia, Oravecz
Péter.

Papp Dániel, Dékány Edit 
és Murányi Zsófia 
Az ismeretlen kutatásában 
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