
SUSANNE SCHLICHER

A WUPPERTALI KEZDET
PINA BAUSCH VENDÉGJÁTÉKA ELÉ

ina Wuppertalban! Te jó Isten! Amikor a
színházba hoztam, palotaforradalom tört
ki. Támadások kereszttüzébe került. A
táncosok egy része ott akarta hagyni a
színházat. A közönség csapatostul távo-
zott az előadásairól. Akik azért mennek

színház-ba, hogy balettet lássanak, általában a
Hattyúk tava vagy a Giselle álomvilágát akarják
látni és nem Pina Bausch rémálmait" - írta Arno
Wüstenhöfer, aki 1973-ban szerződtette
Wuppertalba Bauscht a balett-tagozat
vezetőjének.

Akkor még senki sem sejtette, hogy Wupper-
tal lesz a német táncszínház megteremtésének
műhelye. Pina Bausch táncszínháza olyan nép-
szerűségre és elismertségre tett szert, amely
addig a tánc világában elképzelhetetlen volt.

Az első években Bauscht főleg a klasszikus
balett előtti korszak művei, illetve a nagy modern
zenés színpadi darabok foglalkoztatták. 1974-
75-ben két Gluck-opera, az Iphigenia Ta-
uriszban és az Orpheusz az alvilágban táncszín-
házi verzióját, valamint Sztravinszkij Le Sacre du
Printemps-ját, 1976-ban Brecht-Weill A kispol-
gár hét főbűnét, 1977-ben Bartók Béla operáját,
A kékszakállú herceg várát állította színre.

Pina Bausch az első wuppertali években olyan
műveket koreografált, amelyekben a színpadi fi-
gurák konfliktusok és érzelmek hordozói, s eze-
ket elsősorban az emberi beszéd és énekhang
fejezi ki. A Gluck-operák táncos verziójában pél-
dául minden szerepet egy énekessel meg egy
táncossal játszatott. Amikor ezek együtt jelentek
meg a színen, a táncosok személyesítették meg
a figurákat, az énekesek „csak" a hangjukat
kölcsönözték nekik. A Sacre esetében viszont
már-már klasszikus balettnek számító mű újra-
gondolására vállalkozott, s ez az előadása kore-
ográfusnő táncos fogalmazásmódjának csúcs-
pontját jelentette. E három produkcióját többnyi-
re elismerés fogadta, nem így az első két évad
többi bemutatóját. Dominique Mercy táncosnő
így idézte fel a stílusváltás időszakát: „Azt hi-
szem, minden A kékszakállú próbái alatt kezdő-
dött, bár ennél Pina még csak jelzésszerűen és
alkalmankint alkalmazta új módszerét. A legtöbb
jelenetet előre pontosan megtervezte, de már
gyakran csináltatott velünk improvizációkat is.
Kérdéseket tett fel, amelyekre rögtönzésekkel
kellett válaszolnunk. A táncosok kezdetben nem
értették e módszer lényegét. Néhányan panasz-
kodtak, mások tiltakoztak. Sokan azt kérdezték,
miért kell órákat azzal elvesztegetni, hogy csak
ülünk és beszélgetünk?" Bausch nem librettót
és zeneileg kötött formákat használ, hanem je-
leneteket, képeket és zenei kollázst hoz létre,
nem koreografál, hanem táncszínházi darabot
alkot, a hagyományos tánccal szemben
előnyben részesíti a mozdulatlanságot, a han-

got, a beszédet, az éneket. Arra ösztökéli a tán-
cosait, hogy megadott témákra vagy szavakra
improvizációkat készítsenek, saját maguk talál-
janak ki történeteket, és ezekbe építsék be a ma-
guk élményeit, tapasztalatait. Provokálja a sze-
replőket, hogy minél többet adjanak ki magukból.
Pina megnézi az improvizációkat, feljegyzi őket,
és a sok-sok egyéni történet közül napok, hetek
múlva néhányat újra megcsináltat. Az így alakuló
mozgásepizódokból mint építőkockákból több
hónapos próbafolyamat során alakul ki az elő-
adás. Bausch és táncosai egyre inkább elvetet-
ték a szerepek és az előre elgondolt, megkonst-
ruált történetek biztonságát - így kristályosodott
ki a Wuppertali Táncszínház specifikus munka-
módszere.

A kékszakállú herceg vára fordulópontot je-
lentett Pina Bausch munkásságában. Míg a
Gluck-operák és a Brecht-Weill-darab táncver-
ziója a sajátos egyéni rendezés ellenére sem volt
több érdekes interpretációnál, a Bartók-mű
önálló alkotássá vált. Az opera zenei menetét
újra meg újra megállítják, félbeszakítják, az
egyes zenei egységeket megismételtetik. A
táncjáték cselekménye nem követi az operáét. A
Kékszakállút alakító táncos egy mozgatható
asztalkára helyezett magnót kezel, ő manipulálja
a zenét, s minden zenei ismétlésre ugyanazokat
az akciókat végzi. Mintha valami belső kényszer
hatására cselekedne. Itt a zene mint
rendezőelv még működött, de már csak
részlegesen. A kékszakállú után keletkezett
előadásokban a zene már ezt a korlátozott
funkcióját is elvesztette, s a produkciók minden
elemét a töredékesség jellemzi.

A Wuppertali Táncszínház a töredékek és a rész-
letek szín háza.

Pina Bausch táncszínházának minőségét döntő
mértékben az határozza meg, hogy miként sike-
rül a táncosok gyakran életrajzi ihletésű improvi-
zációiból nagy formát létrehozni. A darabok
struktúrája és megjelenése soha nem szubjektív,
önkényes vagy véletlenszerű, ellenkezőleg:
olyan világosságot, szigorúságot és következe-
tességet áraszt, amely biztos ítélőképességű, jó
ízlésű és precíz alkotóra vall. A korai darabok
gyakran agresszív csoportrituáléival, önkínzás-
nak ható ismétlődő mozgásaival szemben a ké-
sőbbiekben egyre inkább Chaplin-szerű jelene-
tek, gyerekjátékok vagy féktelen tánccsapatok
jelennek meg a színen. A kellékek és a jelmezek,
az egész látványvilág szinte pazarlóan gazdag-
gá vált. Pina Bausch szegény színháza kiszíne-
sedik. A táncszínházi darabok tartalmilag és for-
mailag komplexebbek és egyben nyitottabbak
lettek. Ezzel a változással együtt járhat azonban
a félreérthetőség, a tetszőleges interpretáció le-
hetősége is. Hiszen minden darab új formát kí-
ván, s fennáll annak a veszélye, hogy a néző ne-
hezen tudja értelmezni a szokatlan táncgesztu-
sokat, avagy a műmegfejtése túlságosan sok tü-
relmet, beleérzőképességet igényel.

A Bausch-darabok az ember hontalanságáról,
bőröndökről, várótermekről, kávéházakról szól-
nak; emberekről, akik sodródnak, vagy egysze-
rűen csak jelen vannak, otthont keresnek. Régi
bútorok és ruhadarabok, hervadt lombok,

Café Müller, középen: Pina Bausch (1978)
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kitépett fák, elfelejtett slágerek - úgy hatnak,
mint rég letűnt világból származó emlékfoszlá-
nyok, amelyekből a színpadi figurák megpróbál-
ják egzisztenciájukat összerakni. Ezekből a
figurákból hiányzik a világ formálásának
képessége. A darabok veszteségekről
számolnak be, az emberiség, a valóság, az
őszinteség, a természet elvesztéséről. A férfiak
mint vágyálombeli lények

Pina Bausch 1940-ben Solingenben született.
Szüleinek vendéglője volt.
„Nagyon sok időt töltöttem az asztalok alatt: min-
dig sok ember volt a vendéglőben, ahol
rengeteg érdekes dolog történt."

1955
Tizenöt évesen kezdi meg táncművészeti tanul-
mányait az Esseni Folkwangschuléban. „A
színház érdekelt, ezért iratkoztam be az esse-ni
iskolába, ahol zenét, színházművészetet, kép-
zőművészetet tanítottak. Kurt Jooss irányításá-
val klasszikus táncot, különböző modern tánc-
technikákat sajátítottunk el, de tanultunk néptán-
cot és koreográfiai alapismereteket is."

angyalszárnyakkal vonulnak át a színen vagy
western-hősök pózában tetszelegnek. A nők
Marilyn Monroe-kópiák. Pina Bausch darabjai az
egyénről szólnak, akinek életét konvenciók és
klisék határozzák meg. Az egyénről, aki magá-
nyának foglya.

Fordította: Szilágyi Mária

Pina Bausch táncszínháza március 1 8- 2 1 között három alkalommal lép
fel Budapesten a Vígszínházban. A Szegfűk és a Café Müller című
produkciókat láthatjuk.

1959
Ösztöndíjjal New Yorkba utazik, ahol a Juillard
School növendéke lesz. Paul Sanasardo és
Donya Feuer társulatába kerül, később a Paul
Taylor Együtteshez szegődik. Antony Tudor, a
Metropolitan Opera-Balett társulat igazgatója
leszerződteti Pina Bauscht. Kurt Jooss társula-
tot alapít Németországban, és hazahívja
Bauscht.

1962
Essenben Hans Zülliggel, Lucas Hovinggal,
Jean Cebronnal kezd dolgozni, valamit Kurt Jo-
oss asszisztense lesz. Ezzel párhuzamosan ta-
nít az esseni iskolában is.

Fontosabb koreográfiái a Folkwang-Ballett-
ben

1968: lm Wind der Zeit (Az idő forgatagában)
Zene: M. Dormer.

1970: Nach Null (Nulla után)
Zene: Ivo Malec;
Aktionen für Tänzer (Akciók táncosok
számára)
Zene: Günter Becker.

1972: Tannhäuser;
Wiegenlied (Bölcsődal)
Zene: Pierre Henry.

Koreográfiái a Wuppertali Táncszínházban

1974: Fritz táncest
Zene: Mahler;
Iphigenia Tauriszban, táncopera
Zene: Gluck;
Ich bring dich um die Ecke (Elteszlek láb
alól), slágerbalett;
Adagio - öt dal Gustav Mahlertől.

1975: Orpheusz és Euridiké, táncopera;
Le Sacre du Printemps

Zene: Sztravinszkij.
1976: A kispolgár hét főbűne (Brecht-Weill),

táncest.
1977: Blaubart beim Anhören einer Tonban-

daufnahme von Béla Bartóks
„Herzog Blaubarts Burg" (Bartók Béla A
kékszakállú herceg vára című operája
magnófelvétele hallgatása közben);
Komm tanz mit mir (Gyere, táncolj velem)
Zene: régi népdalok;
Renate wandert aus (Renate kivándorol),
operett.

1978: Er nimmt sie an der Hand und führt sie ins
Schloß, die anderen folgen (A férfi kézen
fogja a nőt és a kastélyba vezeti, a többiek
követik...);
Café Müller;

Kontakthof (Kontaktusudvar).
1979: Arien (Áriák);
Keuschheitslegende (A szüzesség legendája).
1980: Bandoneon;
1908.
1982: Walzer;

Nelken (Szegfűk).
1983: Kékszakállú (film).
1983-84: Auf dem Gebirge hat man ein Gesch-

rei gehört (A hegyen kiáltást hallottak). 1985:
Café Müller (film);

Two cigarettes in the dark.
1986: Viktor
1987: Ahnen (Ősök)
1987-89: A császárnő panaszkodása (film)
1989: Palermo, Palermo
1991: Tanzabend II. (Táncest) (Madrid)
1992: Tanzabend I. (A hajó)
1994: Tanzabend 1994 (Szomorújáték)

zegfűk (1982)
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