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Az alternatív mûfajok szélsôséges rajongóinak
azonban csalódást okozhatott a magát kortárs társu-
latként definiáló együttes, mert messze elkerülték a
már lassan kötelezôvé váló formai kortárstánc-tren-
deket. Édouard Lock koreográfus Csajkovszkij és a
klasszikus balett talán két legnépszerûbb és legis-
mertebb darabjának, a Csipkerózsikának és A hattyúk
tavának dramaturgiai elemeit felhasználva legin-
kább a kortárs balett fogalmával meghatározható
kompozíciót alkotott.

A koreográfus ál-
tal 1980-ban alapí-

tott együttes stílusa sokat változott az évek során.
A Human Sex (1985) például a mai értelemben vett
kortárs táncdarab minden attribútumával felruhá-
zott alkotás volt, amelyben a kontakt tánc és az imp -
rovizáció, a groteszk ábrázolás és a mezítlábas meg  -
jelenés egyaránt helyet kapott. Húsz évvel ezelôtt
ezek a stílusjegyek forradalmian újnak számítottak,

de Édouard Lock nem elégedett meg az újdonság kí-
nálta sikerrel, hanem újabb és újabb kísérletekbe
kezdett. Például visszanyúlt a tánc nagy hôskorába, a
romantikához. A Salt és az Amelie címû koreográ-
fiá i  ban a címszereplô táncosnô már spiccel, és a
mozgásvilág egészen hasonlít az Amjadéhoz. Lock –
kerülve a kortárs mûfajok kommersz vonulatait –
egyedi táncnyelvet hozott létre, mellyel felülírta a
klasszikus balett konvencionális formanyelvét.
Felvette együttesébe a legjobb klasszikus táncosokat,

és hasonló gondolkodású színházi szakembereket
gyûjtött maga köré. Elôadásainak stílusát – jobb hí-
ján – neoromantikusnak lehetne nevezni.

Az Amjad kezdetekor három kör alakú vetítôvá-
szon ereszkedik le észrevétlenül a színpad alig bevi-
lágított terébe, a képek mintha légüres térben lebeg -
nének. Mikroszkopikus felvételek szövetekrôl, sej-
tekrôl, avarra emlékeztetô anyag és – az elôadás
során többször felbukkanó – szimbolikus animáció
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enyûgözôen kidolgozott testek, gondosan kigyakorolt mozdulatok, spicc-cipôben domborodó rüsztök,
leheletfinom karmunka... A kanadai francia La La La Human Steps Company Amjad címû legújabb

elôadásával elhozta hazánkba a modern balett egy igényes csemegéjét.
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látható. A filmkockák különbözô perspektívákból
tört fehér gömböket mutatnak, amelyek lassan for-
gó láncsorrá, gyöngyfüzérré állnak össze. Szét sze -
dés és összerakás – az Amjad teljes kompozíciójára
érvényes struktúra elvont ábrázolása volna ez.

A destruktív–konstruktív szemlélet, amelyben az
alkotó elôször elemeire bont egy már meglévô rend-
szert, hogy azután az alkotórészekbôl – más logika
szerint – összerakhasson egy új, más elveken és sza-
bályszerûségekkel mûködô struktúrát, az elôadás kü-
lönbözô szintjein mûködik. Gavin Bryars zeneszerzô
például szálaira bontotta a Csipkerózsika és A hattyúk
tava ismert dallamait, majd a szálakat újra összefon-
ta, és csodálatos harmóniájú, korszerû hangzású ze-
nemûvet komponált a két hegedûbôl, egy csellóból és
egy zongorából álló kamarazenekar számára. Ugyan -
ez történik a mozdulatokkal is: Lock apró részekre
szedi a klasszikus balett sajátos mozgássorozatait, új
elemeket iktat a megszokottak közé, végül egységgé
formálja a táncanyagot. 

Az „Amjad” az arab nyelvben egyaránt férfi- és nôi
név. (A koreográfus marokkói származású, a címvá-
lasztás általános érvényûvé tágítja a férfi-nô viszonyt,
illetve – közvetetten – talán a romantika „keleti von-
zalmára” is utal.) Az elôadásban a hagyományos fér-
fi–nôi sztereotípiák valóban felborulnak, átértelme-
zôdnek, reflektálva ezzel korunk elbizonytalanodó
nemi szerepeire. Ezt erôsíti az az enyhén frivol bi-
zonytalanság, hogy vajon mind az öt táncosnô a
„gyen  gébb” nem képviselôje-e. Legendák keringenek
ugyanis arról, hogy a legmagasabb, szôke hajú pri-
madonna (Zofia Tujaka) – aki az elôadás végén a fe-
hér hattyú ártatlanságát sugalló, átlátszó fehér musz-
linruhában jelenik meg – valójában férfi. (Nemcsak
ebben a darabban vált nemi szerepet.) Hasonlóan
összemossa a nemi határokat a spicc-cipôs férfi je-
lensége és a férfiduett, amely egyébként egyik csúcs-
pontja az elôadásnak. 

A koreográfia az elsô mozdulattól az utolsóig rend-

kívül dinamikus, gyors, pulzáló. Inkább jellemzi a ke-
ménység, mint a lírai lágyság. Ez utóbbi csak a kifi-
nomult hattyú-karmozgásokban érhetô tetten. Szög -
le tes, absztrakt mozdulatrendszer ez, melybe néha
beúszik egy-egy tudatosan beszerkesztett, érzelmeket
kifejezô mozdulat, arcjáték. A táncosok rendkívüli
mó don koncentrálnak – régen találkoztam ilyen fe-
gyelmezettséggel. A színpadon elsôként feltûnô nôi
táncos, Xuan Cheng sziporkázó technikájú balerina.
A szereplôk néha mintha nem is táncolnának, ha-
nem feladatot teljesítenének. A férfiak bravúros ugrá-
saikkal kápráztatnak el

A pas de deux-ket és a csoporttáncokat a legtöbb-
ször a partner segítségével a tengelybôl kidôlô forgá-
sok szokatlan látványa teszi változatossá. A mesteri
fényváltások más-más perspektívából mutatják az
adott jelenetet, és ez az apró fogás a maga egysze rû -
ségében – nagyszerû. A fényt nem színezik: hideg
fehér fénykör jelöli ki mindig az adott táncteret. A fe-
kete balettdresszben, fekete spicc-cipôben és haris-
nyában színpadra lépô, hibátlan megjelenésû tán -
cosnôk pontos rendben hajtják végre a koreográfus
által pontosan megtervezett mozdulatokat. Lock nem
hagy teret az improvizációnak, koreográfiája erôsen
emlékeztet a klasszikus balett zártságára. Ugyancsak
a klasszika szabályrendszerét idézik fel a jelenetváltó
kezdô- és végpózok, a törzsek merev tartása, a kézfej-
használat, az érzelmeket túlzott mimikával és illuszt-
ratív gesztusokkal kísérô kifejezések.  A férfiak (szin-
tén teljesen fekete) öltönynadrágos-inges, a mai kor-
nak megfelelô viselete némiképp ellenpontozza a
balettdresszek ünnepélyességét. Az elôadás tere, ide-
je absztrakt közegbe kerül, melyet tovább erôsít a
színpadra ültetett kamarazenekar, a vetítések és a
tánc tér szélén észlelhetô diszkrét díszletmozgás. 

Édouard Lock átgondolt koncepciójú, koreográfia-
ilag szépen kidolgozott elôadással állt a közönség
elé. Tartalmilag és formailag is átfogalmazta Csaj -
kovszkij két romantikus nagybalettjét.

A SZÍNHÁZ szerkesztôsége elismerését fejezi ki Baráth
Idának és csapatának, amiért decemberi számunkból a
József Attila Színházban 540 példányt adtak el.

DVD-mellékletet tartalmazó számaink nagy sikerére va -
ló tekintettel ezúton keresünk támogatót, illetve partnert
annak érdekében, hogy szolgáltatásunkat sûríteni és ol-
vasóink kérésére – teljes színházi elôadások felvételének
megjelentetésével – bôvíteni tud juk.
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delkezik, és esztétika, irodalom- vagy mûvészettör-
téneti jellegû képzésben részt vett.

Jelentkezni 2008. március 15-ig az OFIK által ki-
bocsátott jelentkezési lapon lehet. További infor má  -
ciókért forduljon bizalommal a Pannon Egye tem
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