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� Trafó – Kortárs Művészetek Háza, Budapest
� 2009. szeptember 16–17.

Ultima Vez / Wim Vandekeybus: 
nieuwZwart

� Trafó – Kortárs Művészetek Háza, Budapest
� 2009. október 9–10.

• Újabban 200% tánc címkével hirdeti a Trafó a befutott nemzetközi sztár-
csapatok és sztárkoreográfusok vendégszereplését, mindazokét, akiknek elő-
adásaiban a tiszta tánc, a stílusbeli érettség és a profizmus dominál. Ennek 
jegyében ősszel két világhírességet láthattunk viszont: Akram Khan együt-
tese a Kínai Nemzeti Balettel, Wim Vandekeybus teljesen kicserélődött tár-
sulatával, a két magyar táncost, Mészáros Mátét és Vass Imrét is sorai között 
tudó Ultima Vezzel mutatta be új darabját. Elementáris élményt vártunk, (ezt 
részben) meg is kaptuk, ám közben borsot is törtek az orrunk alá. 
Mert vajon mi vihet rá egy olyan kiválóan felkészült koreográfust, mint Akram 
Khan, hogy prózai jelenetekkel vattázza ki legújabb táncdarabját? És mi kész-

tetheti a fizikai tánc koronázatlan királyát, Wim Vandekeybust, hogy — szó 
szerint — a teatralitás óarany sztaniolpapírjába göngyölje az extrémitás, a koc-
kázat és keménység idegfeszes koreográfiáját? Az eladhatóság? A közérthető-
ség? A trendiség? 
Mondani se kell, hogy a színház és a tánc összeházasítása cseppet sem 
újkeletű dolog, születtek belőle vitathatlan remekművek, sőt teljes életművek 
is alapozódtak rá, gondoljunk csak Pina Bausch halhatatlanul expresszív mun-
kásságára vagy Maurice Béjart klasszikus értelemben vett táncszínházára.  
És persze születnek ma is ügyes összekapcsol(ód)ások, hogy csak az egyik (szin-
tén nem a puhányságáról híres) kedvencemet, a hiperrealista díszletek között 
szürreális őrületben bukfencező belga Peeping Tomot1 említsem hirtelen. 
Vitánk tehát természetszerűleg nem magával az elvvel van, hanem azzal a 
kortárs táncot újabban eluraló tendenciával, amikor is a testet szóra bírni kép-
telen, botcsinálta koreográfusok mintegy menekülésképpen, pótszerként 
folyamodnak a színházi eszközök, módszerek amatőr ízű hasogatásához és/
vagy magas irodalom címén zagyvaságokat beszéltetnek a hiteles színpadi 
megszólalásra többnyire alkalmatlan táncos szereplőkkel. 
Akram Khan és Wim Vandekeybus persze nem ebbe a kategóriába tartoznak — 
valamiért mégis fontosnak tarják a színházi, teátrális közegben való megmártó-
zást. Tán arra gondolva, hogy ezzel árnyalják, többrétegűsítik a koreográfiát, pedig 
ez — általánosságban fogalmazva — nem feltétlenül van így: a nem jól megválasz-
tott vagy nem jól működtetett színházi tér és/vagy eszköztár ugyanis tompít(hat)
ja, gyengít(het)i, negligál(hat)ja a testkifejezés speciális, öntörvényű igazságait. 
Khannak és Vandekeybusnak alapjáraton nincs szüksége körítésre, töltelékre, 
puffasztott művilágra: a testtel mondanak el mindent. A test náluk az alfa 
és az ómega, a kezdet és a vég. Ha nem benne gondolkodnak, ha nem belőle 
indulnak ki, szinte törvényszerűen szerepzavarba kerülnek, hibáznak. Khan 
bahokja alatt türelmetlenül várja az ember, hogy a csevegős, reálszituáci-
ókra épülő részeket végre megszakítsa a tánc, de Vandekeybus újFeketesége 
(nieuwZwart) kapcsán is megelégednénk, azt hiszem, egy csontra húzott, 
a giccses-apokaliptikus garnírungot nélkülöző verzióval.

Nem Godot-ra várva

A bahok (jelentése vivő, hordozó) tranzitélményt modellez — a köztes és 
módfelett bizonytalan létállapot minden lehetséges velejárójával, amelyben 
a várakozás okozta lelki-pszichikai zavartól az összezártságból adódó egy-

1 Ld.: Ivacs Ágnes, illetve Králl Csaba, Balkon, 2008/1. 40-41., 42-42.
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másra utaltságon át a fókuszba emelt kommunikációs gondokig temérdek 
mindenről szó (!) kerül. A kommunikáció több szinten zajlik, így az időközön-
ként beálló kommunikációzavar, -képtelenség és -hiány is különböző szinte-
ken lép fel. Az emberi szint, a repülőtéri terminálon várakozók között létre-
jövő spontán személyes kapcsolatok, illetve mindezeknek a szavakba foglalt, 
ám nem túl eredetien megírt mono- vagy dialogikus formája, ami kevéssé 
érdekfeszítő — fenntartva, hogy többnyire nem a táncosok színészi képessé-
gein csúszik el az ötlet. A virtuális szint viszont, amit egy térbe függesztett 
óriási kivetítő és az azon rendre megjelenő szolgálati információk (Türel-
met kérünk! A járat késik! stb.), később a teljes felület transzcendentális 
üzenőfalként való működése testesít meg, meglepő és hatásos — lenne, ha 
nem társulna hozzá a szükségesnél is több didaxis. 
Khan sok mindent kihoz ezekből a fiatalokból (verbálisan, történetileg), de ez 
ahhoz még mindig kevés, hogy eredeti is legyen. Ezért a darab, amely ilyesfor-
mán kimeríti a még meg nem kreált „kommunikációs balett” fogalmát is, nincs 
többre kalibrálva (verbálisan, történetileg) egy gyereknézőknek szánt ártal-
matlan valóságshownál. Zárt ajtók, sekélyes élethelyzetek, alig feltárulkozó 
szereplők. Várakozás, várakozó álláspontok. 

A néhány széknél és az utaskijelzőnél egyebet nem tartalmazó sivár térben ki-ki 
másképp próbálja elütni az időt. Van, aki újságot olvas, van, aki a mobiltelefonján 
csüng, van, aki ugrásra készen flangál a bőröndjével, vagy a kijelzőre mered cso-
daváron, esetleg alszik, veszekszik, ismerkedik, udvarol, fotóztatja magát — min-
denki éli ki tudja meddig tartó, és ki tudja milyen felismerésekhez vezető tranzit-
életét. Az angolul nem beszélő, “Y Love London” pólós dél-koreai bevándorlót tol-
mács segítségével „faggatják” láthatatlan idegenek. Egy barna hajú srác mindent 
bevállal, még azt is, hogy egy ismeretlen dél-koreai lány álmát őrizze — csak az 
orosz származását nem. A magán és mindenki máson is lelki masszázst gyakorló 
portugál lány úgy vergődik emlékcserepeivel küszködve, mint egy sebzett szárnyú 
madár. Mégis — nyitottságának köszönhetően s zavaradottságával együtt is — ő 
adaptálódik az előadás központi figurájává, aki a darab végén mobiltelefonját táv-
irányítóként használva kap nyilvános égi üzeneteket az utastájékoztatóra. 
Az eleve töredékes előadásban prózai és táncos részek váltakoznak, nagyjából 
fele-fele arányban. Közöttük az átjárás mondhatni automatikus: a táncosok 
minden ráutaló magatartás nélkül fakadnak táncra vagy lépnek vissza a szto-
rikba. A Kínai Nemzeti Balett és Akram Khan saját együtteséből szerve-
zett, indiai, spanyol, dél-afrikai, szlovák, dél-koreai és kínai nemzetiségű tán-
cosokból álló alkalmi társulat sokszínűsége kapcsán a koreográfus értelemsze-
rűen keresgél a multikulturalizmus tájékán, de nem „hatol” elég mélyre, így 
jobbára csak felszínes megállapításokra, közhelyes epizódokra futja tőle. 
Amit prózával nem, vagy csupán villanások erejéig, azt a tánccal, a tánc szemé-
lyessé tételével, egyéni(ségre) szabásával, a kulturális különbségek érzékelte-
tésével viszont könnyedén eléri Khan. S ez vitathatatlanul jobban is áll a tánco-
sokon, mint bármilyen színházi „jelmez”.
A lelkisérült lányt játszó apró termetű spanyol hölgy, Eulalia Ayguade Farro 
félelmetes, hogy mit művel a színpadon: robog, vetődik, pattog, zuhan, cson-
tozata nincs, teste gumiból van. A dél-afrikai Shanell Winlockból mintha 
egy megbokrosodott ló próbálna kitörni, remegteti, rázza, dobálja a test-
részeit. A kínai Zhang Zhenxin beköszönő szólója nem hagy bizonytalan-
ságban afelől, milyen borzongatóan gyönyörűek tudnak lenni a kortárs moz-
dulatok egy klasszikusan képzett testen. A dél-koreai Set-Byeol Lim és a 
művésznevén futó indiai táncos, Saju humorosnak szánt, de kissé erőlte-
tett, élcelődős-fotózós, klasszikus stílusú betétszáma némileg kilóg a sor-
ból, a kínai Cheng-Fang Wu és a szlovák Andrej Petrovic álomittas, az indiai 
kathak-táncot kortársi elemekkel ötvöző lágy kettőse ellenben feledhetetle-
nül szép. A szólókat temperamentumos, szépségesen indázó karmozdulatok-
kal (hommage á kathak) díszített közös táncok egészítik ki — gondolkodom, 
de még megközelítő példát sem találok a klasszikus szókincs és a kortárs tánc 
ilyen léptékű míves kombinációjára a hazai táncpiacon. 
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Nincs kegyelem

Wim Vandekeybus új darabjában totális támadást intéz az érzékszervek ellen. 
Az élőben játszó, Mauro Pawlowski vezette flamand rockegyüttes, a dEUS 
szinte elviselhetetlenségig kurblizott dübörgése, a színpadkép nyomasztó, 
ugyanakkor rémgiccses világégés-hangulata, az előadásba itt-ott bepréselt, 
Kylie Walters tolmácsolta Peter Verhelst szabadvers parttalan, szürrea-
lisztikus lírája és a vele kibékíthetetlen viszonyba kerülő, a test fizikai teljesítő-
képességének határait feszegető, dinamikus és kegyetlen testi létezés (tánc?) 
drámai virtuozitása elsőre olyan tömény koncentrátumot képez, amit se 
lenyelni, se kiköpni nem lehet. Időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az ember rájöj-
jön: ez a szándékosan apokaliptikusra húrozott színpadi világ a tánc kivételével 
(!) mennyire híg és modoros artisztikum csupán. 
A világos nadrágkosztümben járkáló Kylie Walters bármennyire is igyekszik 
fizikailag bedolgozni magát a darabba, színészileg és szövegileg végig kívül 
reked azon. Zihál, sipog, még a táncosokkal is felöklelteti magát. Ám a vers 
kissé automatikus cirkulációja legfeljebb hangzó elem ebben a közegben, az 
pedig, ahogy Walters előadja, sokszor affektált és túldramatizált. A zenésze-

ket (Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Jeroen Stevens) egy felfüggesztett 
dobogó tartja lebegésben a tánctér felett. A zene azonban lebegés helyett 
inkább szaggat és roncsol (például a hallást), zúzós alternatív rockstílusban. 
Az előadás első negyedórája egy harmadosztályú katasztrófafilm képsorait 
kelti. A nézőtérről eleinte őszi avarnak tűnő, az egész színpadot beborító gyűrt, 
zizegő, csillogó fóliák alól mint valami világkatasztrófa túlélői kászálódnak elő 
a táncosok csupaszon. Kimért mozgású, rideg, egyenruhás helyszínelők érkez-
nek, elemlámpákkal pásztázva a holdbéli tájat. Nehéz eldönteni, hogy erősza-
kot tesznek-e a kiszolgáltatva hempergő (emberi) lényeken, vagy éppenség-
gel az életbe hozzák vissza őket, mindenesetre a megmaradtak lassan maguk-
hoz térnek, civilizált(abb) külsőt öltenek — és rövidesen új történelmet írnak: az 
agresszióról, az extrémitásról, a testi-lelki megaláztatásról szóló újFeketeség 
korát. Ahol nincsenek győztesek és vesztesek, uralkodók és elnyomottak, óri-
ások és törpék, vagy csak pillanatokra, a szerepek ugyanis forgandók. Ami 
állandó, az a harc, a küzdelem, az erőszak. A testi erő és hatalom szenvtelen 
parádéja. Mindegy, hogy férfi vagy nő, gazdag vagy szegény az illető, nemre, 
fajra, vallásra való tekintet nélkül kötelező életcél a brutalitás.
Vandekeybus megint szinte a végsőkig feszíti a húrt. A táncosok lazán bele-
gyalogolnak, vagy bombaként robbannak a másikba, szinte több időt töltenek a 
levegőben, mint a földön. Röpködnek, esnek, csapódnak, zuhannak, kézen átfor-
dulnak, szaltóznak, letarolva mindenkit, aki az útjukba áll. A test test ellen viselt 
fizikai hadjáratnak ez a foka már-már az ókori gladiátorokat idézi. Vandekeybus 
táncosai (Tanja Marín Fridjónsdóttir, Dawid Lorenc, Bénédicte Mottart, 
Olivier Mathieu, Mészáros Máté, Ulrike Reinbott és Vass Imre) bátran 
néznek farkasszemet a veszéllyel, bár ez nem vak vállalás: vannak ők annyira 
profik, hogy az igazán csínyes helyzeteket szakszerűen kivédjék. 
Őrülten vágtázó vad energiagócok és önfejű kamikázék fékezhetetlen tivor-
nyája zajlik. Nincs megállás, nincs kímélet. Néha állatias szexuális gerjedelem 
löki egymáshoz, préseli egymásba a testeket, máskor a nyers erő(szak) kiüté-
ses győzelme rogyasztja egymásra őket. Nincs vezeklés, nincs bocsánat. Ki-ki, 
amit és akit lát, azt rohamozza meg és teperi le a földre — válogatás nélkül, de 
válogatott eszközökkel. Egyszerre támadó fél és mozgó célpont itt mindenki, 
míg a lankadók keményen inzultálva rántódnak vissza a táncba. 
És mégis: mennyi gyönyörűséget lel az emberi szem és lélek a szenvedésnek,  
a fizikai gyötrelemnek e ritmikus, szakadatlan és szenvedélyes, sikoly nélküli  
háborgásában. Az emberi test teljesítőképességében. A kockázatvállalás 
netovábbjaiban. A brutalitás művészi illusztrációjában. Abban az esztétikai 
csodában, amit a selymes bőr takarta nyers hús, feszülő izom, kemény csont 
egymáshoz csattanása okoz. Igen, szép. Rettenetesen szép.
Kedves Olvasó, nem vagyunk mi egy kicsit deformáltak? 
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