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tek lecsupaszított emberlét-térképét. A túlnyomórészt
most is mozgásokon keresztül „megérzékített” embe-
ri viszonyulások, érzelmek egyre gyakrabban jelennek
meg gesztusok, arcjátékok által, nagyobb teret adva az
összetételét tekintve igen vegyes elôképzettségû (de
egyként kiváló mozgáskészségû) társulat színmûvé-
szetben jobb képességû tagjainak. Az emberek közötti
közlekedések e képsorai sem kevéssé illúziótlanok: dü-
hödt egymásra rontások, véletlenszerû – és sípszóra
változó – párkiválasztások, szeretetlen indulatok, de az
embertestre csupaszított ember képének korábbi sú-
lyosságát a mindvégig különleges és magas szintû ko-
reográfiák ellenére – és néhány kisebb jelenetrészlet-
tôl eltekintve – már nem érik el. Ráadásul az elôadás
utolsó harmadának egyes jelenetei a kezdetek jelszerû
egyszerûségének erejét a show-mûsorokra emlékezte-
tô látványosságéra váltják, ami nem csupán a darab
lendületét, de néhol a minden széttartása ellenére is

megmaradó egységét is megtöri. A mennyezetrôl leló-
gó kampókra felaggatott, megtört testek, az alattuk-
mellettük késszúrást utánzó mozdulatokkal élethalál-
harcukat vívó emberhordák képsorai csupán kissé el-
nagyolt, színes skiccek a korábbi ontológiai mélységû
képek igazságához képest: színház után színek háza.

A dobbanó lábaktól és az egymásnak csúszó testek
bizarr látványától a háttérben a szívverés ritmusára
pulzáló mélyvörös fényekben meredten szemlélt üres
ruhákig tart Vandekeybus Tükörje. A születéstôl a ha-
lálig – ha akarom. Ami az ô dolga – mint retrospekció
–: kissé egyenetlen, helyenként patetikus, ritkán köz-
helyes, de vitathatatlanul élvezetes és helyenként reve-
latív lenyomata húsz év sokszínû munkájának – tü-
körszilánkok. Ami a mi dolgunk: mindenki kezdjen,
amit tud ezzel az idegenségében is ismerôs látvánnyal:
embertelenre törten is törékeny önmagunk – tükörtö-
retekben.

– Mûfaja, a „physical theater” – az emberi test lehetôsé-
geit a végletekig kihasználó színpadi mozgásnyelv – sok-
rétû tudást követel az elôadótól. Mely technikákat tartja
táncosai számára a legfontosabbaknak? 

– A test számtalan technikát birtokolhat, amely
mind adaptálható bizonyos módokon. Engem semmi-
lyen specifikus technika – önmagában – nem érdekelt
sosem. Jómagam többfélét, több mestertôl és alkotótól
tanultam, de egyik technikából sem tanultam olyan

sokat, hogy azt mondhatnánk: ez a specialitásom, ezt
jobban tudom, mint a többit. Bármit alkalmazok,
legyen az tangó vagy harcmûvészet, az a lényeg, hogy
ne legyen konkrétan felismerhetô. Ha nézek egy
mûvet, bárkiét, ott is azt értékelem, ha fölényesen bir-
tokol ugyan egy-egy technikát, de eltakarja azt.
Munkáimban újraalkotok, meglévôkbôl találok ki
stílusokat, ezt a módszert akár eklektikusnak is lehet-
ne hívni.

Fontosak vagyunk 
az univerzumban?
B E S Z É L G E T É S  W I M  V A N D E K E Y B U S S Z A L

Egy belga faluban született 1963-ban. Édesapja állatorvos – 
az állatok ösztönös fizikalitása, reflexeik és reakcióik megfigyelése
közepette szocializálódik tehát. Pszichológiát tanul a leuveni egyete-
men, de a színház és a film kedvéért hamar abbahagyja. Eljár tánc-
kurzusokra, különbözô technikákba kóstol bele. Két évig dolgozik 
az egyik nagy belga színházújító, Jan Fabre társulatában, majd 
1986-ban megalakítja a ma is mûködô formátumot, melynek – 
lévén épp Madridban él akkor – az Ultima Vez (Utoljára) nevet adja.
Elsô bemutatója, a What the Body Doesn’t Remember (Amire a test
nem emlékszik) máris elsöprô siker, 1988-ban meg is kapja érte elsô
Bessy Awards kitüntetését, melyet késôbb más díjak is követnek.
Munkái mûfaji változatosságot mutatnak: ma több mûveiben 
a narratíva, mint régebben, folyamatosan alkalmaz filmet, s nemrég
gyermekdarab gondolata is fölmerült benne.E
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– Elmúlt jó húsz év az elsô bemutatója óta. Mennyire
változott a stílusa azóta?

– Nehéz erre válaszolni, hiszen nem láthatom ma-
gamat és az életutamat kívülrôl, úgy, ahogyan mások
látják. A nézôket kéne errôl megkérdezni. Amit mond-
hatok: leginkább mindig az érdekel, mi is történik ve-
lem a jelenben. Kész „hálózat” vagyok: párhuzamosan
és keresztben ûzök többféle mûfajt, különbözô idôzí-
tésben, különbözô helyeken. Nehéz ebbôl valamilyen
fejlôdési vonalat kihámozni. Fotózom (ismét intenzí-
ven, annak idején azzal kezdtem), filmforgatókönyvet
írok, zenei montázst készítek épp egy musicalhez, és a
Göteborgi Balett számára koreografálok elôadást, ami
megint csak újfajta kihívás, hiszen a göteborgi tánco-
sok balettképzettségûek. Ha mindez a lóugrásban vég-
zett, vegyes tevékenység fejlôdésként is felfogható, ak-
kor hát ez az én pályám fejlôdése. 

– Befolyásolja színpadi munkáit a filmkészítés? Meny -
nyire kell másként gondolkodni a filmezett és a színpadi
mozdulatalkotásban?

– A film egy másik médium, egészen másképpen
kell rá felkészülni, mint a táncalkotásra. Alapjában a
fotózás felôl közelítek hozzá, és így természetes szá-
momra a másféle látásmód. Más módon korlátozza
például a mûvészt a színpad, és másképp a film. A film
végtelen intimitásra ad lehetôséget, nagyon ôszintén,
organikusan lehet csak megmozdulni benne. Egy
táncdarab elkészítéséhez sok idô kell ugyan, de a szín-
padon jelen ideje van csak: minden mozdulat egyetlen
pillanatig él. Szinte fikció. A filmre ennél sokkal több
idôt kell áldozni, hiszen rögzül a mozdulat. A felvéte-
len gyakran harmincszor végig kell menni ugyanazon
a mozdulatsorozaton. Ez az elôadóknak nemcsak a
mennyiség miatt igen nehéz, hanem éppen amiatt is,
hogy repetícióról van szó, vagyis azonos mozgásminô-
séget kell újraprodukálniuk. A táncfilm nem doku-
mentáció. Lényege: a film maga. Kizárólag csak alapo-
san vagyok hajlandó dolgozni rajta: nem vehetnek rá
kompromisszumokra, olcsó megoldásokra. A felvétel-
kor minden trükközés nélkül, élesben végeztetek min-
den mozdulatot.

– Abban a mûvében, amelyben elôször alkalmazott ko-
molyan filmet, vak szereplôk játszottak (Her Body
Doesn’t Fit her Soul – A teste nem illik a lelkéhez, 1993).
Hogyan jutott eszébe világtalanokat alkalmazni?

– Egyszer csak oly mértékben feltört bennem az
igény a belsô látás megismerésére, hogy elkezdtem be-
csukott szemmel dolgozni. Meg akartam tudni, mit
érezhet egy születése óta vak ember, ha mozog; mit je-
lenthet konkrétan az a többszörös érzékenység, amely
a látás hiányában fejlôdik ki a mozgással történô kom-
munikáció során. Feladtam egy hirdetést a megfelelô
orgánumokban, hogy vakokat keresek színházi mun-
kára. Ketten jelentkeztek, nekem ez éppen elég volt: el-
kezdtem velük dolgozni, és azután öt produkciómban
is részt vettek. Rengeteg idôt vett igénybe velük a mun-
ka: nyilvánvalóan hosszabban kellett számukra verbá-
lisan elmagyarázni egy-egy részletet. Ez a tapasztalat
alapjaiban döntött meg egy csomó elôítéletet, ami az
alkotáshoz automatikusan kapcsolódik. Az az alapvetô
különbség, hogy a született vak nem képekben gon-
dolkodik. Óriási hatással volt a munkámra: arra, hogy
honnan, mibôl is jön létre egy mozdulat.

– Carlo Verano német varietémûvészt idôs korában is-
merte meg, barátságukra nem egy színházi alkotása épült
(Immer das Selbe gelogen – Mindig ugyanazt hazud-
juk, 1991; Alle Grössen decken sich zu – Minden méret
egybevág, 1993). Miért lett fontos önnek a kapcsolatuk?

– Fotózás közben érdekes emberekkel találkozom.
Carlo Veranót nyolcvankilenc éves korában ismertem
meg, amikor éppen egy új fényképezôgépet tesztel-
tem. Hihetetlenül megfogott a személyisége, kocs-
mákba kezdtünk járni, felkerestem a lakásán, mesél-
tettem ôt. Akkortájt két-három évet is fordítottam arra,
ha valaki a számomra érdekes volt. Ma már ez luxus
lenne, nem engedhetném meg magamnak.

– Miért érezte úgy, hogy eljött a visszatekintés pillanata,
azaz retrospektív elôadást kell készítenie?

– Ezt elôször a táncosok igényelték. Az indulás,
1986 óta többszörösen kicserélôdött az Ultima Vez
gárdája, miközben elkészült huszonnégy alkotás, me-
lyek közül az elsô idôk termését a maiak nem is is-
merték. Amikor 2002-ben megrendelésre felújítottam
a legelsô darabunkat (What the Body Doesn’t Re -
member, 1987), videózás közben a táncosokban feltá-
madt az igény arra, hogy többet is megismerjenek a
kezdeti korszakból. Az akkori darabjaim fizikálisab-
bak, „táncosabbak” voltak, mint a kilencvenes évek
egyre több narratívát alkalmazó, majd egyre több szín-
házi elemmel telített mûvei. Tehát a fiataloknak tá-
madt kedvük a régi alkotásokhoz, engem kevéssé iz-
gatott a dolog. Aztán, ahogy újranéztem a DVD-ket,
lassanként inspirálni kezdett a dolog, de úgy, hogy
mindebbôl valami újat akartam készíteni. A munkafo-
lyamat stimulálta a változtatásokat. Vannak a
Tükörben olyan részek, melyek pontos idézetek, olya-
nok, melyek „klasszikusnak” számítanak a repertoáro-
mon – ezeken nem akartam változtatni. Voltak viszont
olyanok is, melyeket nem bírtam volna ugyanúgy vi-
szontlátni. Egészen másképp bánok ma már például a
nem táncos részekkel, a régebbiek némelyike idô-
szerûtlenné vált. Viszont nagyon érdekes (és talán ez
gyôzött meg arról, hogy érdemes felidézni a kezdete-
ket), hogy mennyire aktuális lett mindaz, ami az erô-
szakot jeleníti meg. Akkoriban a katasztrófák izgattak,
de most, amikor a terrorizmus lett az aktuális problé-
ma, újra életre lehet kelteni ezeket az eszközöket, mert
ugyanazt sugallják. 

– Mi a véleménye az európai kultúráról, amelyben a
mindennapjainkat éljük?

– Félelmek közepette élünk, talán éppen ezért is tör-
ténik, amit az elôbb említettem: a keményebb, ütôsebb
elemek felidézése. Túl sokan éheznek ma a Földön, s
a sokkalta kisebb számú, túltáplált népesség használja
fel messze a legtöbb energiát. Az élet lehetôségei
ugyanakkor kitágultak, nincsenek határok, minden le-
hetséges, eklektika jellemzi az életünket. Jó lenne
mást nézni: csendet, romantikát, jó lenne elvonulni.
Amit tehetünk, az talán az, hogy több alázattal, öniró-
niával és humorral állunk hozzá a kérdéshez: mennyi-
re vagyunk mi, emberek fontosak az univerzumban.
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