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▼ PINA BAUSCH ▼

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)

A PÁLYA TÉNYEI


