
– Németországból érkezte-
tek Budapestre. Ott milyen volt
a közönség?

– A németeknek teljesen
más a hozzáállásuk a szín-
házhoz, mint például az an-
goloknak, mert Németor-
szágban magas a mûvészet
állami és magántámogatása.
Ezért nem várják el, hogy
szórakoztassák ôket. Azért
mennek színházba, hogy ta-
nuljanak valamit. Angliában
nincs állami támogatás –
bár felteszem, több van, mint
Magyarországon –, nálunk
a West End üzleti szelleme
befolyásolja az alkotók több-
ségét. Ezért a produkciók
zöme is a hasonló gondolko-
dásúak számára születik.
Ennek egyenes következmé-
nyeként a brit táncban a szó-
rakoztatás dominál, míg a
németek – nos, úgy tûnik –
némiképpen már túl vannak
ezen.

– Ezek szerint a különbözô
országokban nem ugyanolyan
a publikum?

– Amikor a táncosaim le-
jöttek a színpadról Német-
országban, az elsô reakció-
juk az volt, hogy hûha, mi-
lyen intelligens közönség.
Mert érzi az ember, hogy a
közönség együtt gondolkodik-e velünk. A publikum humorérzéke
és a szereplôkkel zajló interakció integritása azonnal nyilvánva-
lóan érzékelhetô. „Tapintható”, hogy milyen ország közönségé-
nek játszunk. Magyarországon utoljára például a némethez ha-
sonló hozzáállással talákoztunk.  

– Úgy beszélsz, mintha a közönségnek el kellene sajátítania valamit,
mintha a mûvészet tanítható lenne. A DV8 elôadásain konkrét jelenté-
seket lehet megragadni?  

– Minden, amit eddig alkottam, a jelentésrôl szól. Amikor
most beléptem ide, az elôtérben egy táncelôadás ment a kivetítôn.
A táncosok hihetetlenül mozogtak, hú, hí, há… Én erre azt mon-
dom: megöregedtem, és rengeteg ilyet láttam. Már egyáltalán nem
érdekel, ha valaki a hajlékonyságát vagy a ruganyosságát, vagyis a
technikai tudását akarja csillogtatni. Ha ez izgatna, az olimpiát
vagy a tornaversenyeket nézném. Az ilyesmirôl tehát teljesen le-

mondtam. Szerintem a mû-
vészetnek célja kell hogy le-
gyen. És számomra ez a cél
egyértelmûen társadalmi jel-
legû. Ez legalizálja. Sok tánc-
elôadás puszta dekoráció.
Persze akad néhány kivétel –
talán itt több, mint Angliá-
ban –, amely felvállalja a tár-
sadalmi témákat. Számomra
tehát az a kérdés, hogy mivel
igazolom a saját létezésem,
mivel igazolom alkotásai-
mat. Azzal, hogy szép, mozgó
tapéta és dekoráció vagyok-e,
tehát táncos, vagy pedig
színházkészítô. A DV8-at
érzékenysége sokkal köze-
lebb hozza a színházhoz,
mint a tánchoz. Azt hiszem,
csapdába kerültem, amikor
táncosnak tanultam. Az em-
berek is táncot várnak tôlem,
miközben a testet pusztán
használom, de amit vele te-
szek, az színház. 

– Miért nem hagyod, hogy
az arcodat takarás nélkül lefo-
tózzák?

– Mert pszichológusként
végeztem, és az a dolgom,
hogy én figyeljek meg máso-
kat. De ha ismerik az arcod,
már máshogy viszonyulnak
hozzád, nem a valódi önma-
gukat adják – „viselkednek”.

Hadd idézzek egy angol közmondást – talán a magyarban is léte-
zik hasonló: annak alapján ítélj meg valakit, hogyan bánik egy
olyan emberrel, aki semmit sem jelent a számára. Sokszor elôfor-
dul, hogy amikor valaki rám ismer – mi több, ha a pozícióm miatt
érdeke fûzôdik hozzá –, teljesen megváltozik a magatartása.
Ilyenkor tudom meg, hogy igazából milyen ember. Ezért nem aka-
rom, hogy megtudják, hogyan nézek ki. Olykor valóban híres ba-
rátaimmal – színészekkel például – elmegyünk vacsorázni. Eleve
a fallal szemben ülnek le, hogy ne kelljen az emberek arcába néz-
niük. Ha valaki odalép hozzájuk, mondjuk, autogramot kérni,
azonnal viselkedni kezdenek – mosolyognak, és úgy tesznek,
mintha valóban érdekelné ôket a rajongó hogyléte. Ezért rendkí-
vül fontos, hogy ne vegyenek észre. Így tudok megfigyelni másokat.

– Tehát nem akarod, hogy az arcod híressé váljon. Gondolom, ez a
nevedre nem vonatkozik. 
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A DV8 jelentést akart
■ B E S Z É L G E T É S  L L O Y D  N E W S O N N A L  ■

loyd Newsonnal, az angol DV8 alapítójával és koreográfusával a Trafóban találkoztam. Szimpatikus, középmagas ember, világító kék 
szemekkel. Kár, hogy csak fekete napszemüvegben és sapkában engedi fotóztatni magát. Melbourne-ben tanult pszichológiát. A londoni

Contemporary Dance Schoolban egy évet töltött ösztöndíjjal, majd az Extemporary Dance Theatre tagja lett. 1986-ban, éppen húsz éve alapí-
totta meg a DV8 fizikai táncszínházat. Most új darabjuk, a Just for Show kapcsán beszélgettünk. 
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– Nem akarom, hogy felismerjenek. Ez
nagyon fontos nekem. Nem szabad fel-
vennem a társadalmi híresség szerepét.
A mostani darabunk errôl, vagyis éppen az
ellenkezôjérôl szól: használd a neved, mu-
tasd az arcod, élj a hírneveddel. A sze-
replôk rengeteget beszélnek benne, ezért a
fotók semmit sem mondanak az elôadásról. 

– Olyan vagy, mint a jó pszichológus, aki
szerint nem szabad „bevonódni”. Praktizáltál
valaha? 

– Igen. Tanulmányaim befejezése után
egy évig gyerekekkel foglalkoztam. Az volt
a gond, hogy állami intézet lévén, a gyere-
kek legfeljebb hat hónapig maradtak ott.
Átlagosan három-négy havonta cserélôd-
tek, és ettôl gépiessé vált minden. Nem
volt idônk rendesen kezelni ôket. Még hat
hónap is kevés lett volna, hiszen ha ennyi
idô alatt a gyerekekkel lehetne is kezdeni
valamit, a szülôkkel való munka éveket
igényelne. Ezért ezt idôpazarlásnak érez-
tem. Mintha valami iparosok volnánk,
akik tettetik a munkát. Nagyon frusztráló
volt. Fiatal voltam akkor, éppen jött egy tán-
cos munka – elvállaltam. Te mit csinálsz?

– Éppen interjút készítek veled, egyébként
egy egyetemen tevékenykedem.

– Sok olyan emberrel találkozom, aki a
tudományos életbôl jön, de úgy tûnik, el-
vesznek a teóriákban. Amikor még fiatal
voltam, egy bárban is dolgoztam. Megkér-
dezték tôlem, meleg vagyok-e. Azt vála-
szoltam, hogy nem vagyok igazán biztos
benne (tizennyolc-tizenkilenc éves lehet-
tem). A csapos megkérdezte tôlem, kit né-
zek meg, amikor sétálok az utcán. És akkor
pontosan tudtam, hogy igen, a férfiakat.
Ez a véleményem az elméletekrôl. Sokszor
nagyon egyszerû gyakorlati dolgok segítsé-
gével többet tudunk meg. Például azzal,
hogy kit néz az ember, vagy hogyan néz.
Talán ezért is táncolok. Mert sokkal gyor-
sabban, sokkal egyszerûbben jutok el így a
dolgokhoz. Az akadémia a mûvészettôl egy
picit mindig elhatárolódik. Sok olyan em-
bert ismerek, akik magasan kvalifikált
táncintézetekben tanultak – és nem lettek
gyakorló mûvészek. Nem tudják, mi a gya-
korlat. 

– De te is gyártasz elméleteket, éppen most
mondtál el egyet.

– Persze, de mi, pszichológusok azért
gyártunk elméleteket, hogy megjeleníthes-
sük a dolgokat az emberek számára. Az el-
mélet általánosítása a baj. A saját darabja-
imról is rengeteg teória született, de sze-
rintem hamisak, és mellé lônek. Miért?
Azért, mert az elméletgyártók nem ele-
mezni akarták ôket, nem az agyukat akar-
ták használni, hanem egy elôre kitalált
teóriát próbáltak igazolni. Ezért a gondo-
lataik csökkent értékûek. Két kitûnôen
képzett londoni tudós nagyon untatott a
minap. Semmit sem értettek meg. Errôl is

szól a Just for Show. Hogy miért van az,
hogy a legtöbb táncegyüttesben tökéletes,
rideg testek, tizennyolc és huszonnyolc év
közötti gyönyörû emberek szerepelnek?
A táncelméletek egyszerûen képtelenek ki-
szabadulni abból a rögeszmébôl, hogy
amire nézünk, annak fiatal, vonzó atléta-
testnek kell lennie. Meg tudod mondani,
hány kopaszodó táncost látsz? Nem ko-
paszt, hanem kopaszodót!

– Nagyon keveset. 
– Persze, mert az ilyen nem számít von-

zónak. Sokáig még a kopasz se számított
annak. Amikor elkezdtem táncolni Ang-
liában, egyedül én borotváltam le a feje-
met. Ma már mindenki leborotválja a fejét.
Persze minden arról szól, miképpen tudjuk
elrejteni a hibákat.

– Szóval téged nem érdekelnek a színpadon
látható szép, atlétatestû táncosok?

– Elismerem ôket… Csak nekem nem
számítanak. Mert mi a szépség? Adhat-
nánk egy rövid meghatározást. Mi a szép-
ség a táncban? Nyilván a test. Az elôzô
darabunkban egy hetvennyolc éves nô
meztelenül ült egy talapzaton, kezében egy
táblával: „Kérem, érintsenek meg!” Szerin-
tem sokkal gyönyörûbb volt, mintha egy
szép balerina ült volna ott meztelenül.
Mondhatom úgy is, hogy sokkal inkább
megérintett. Egyszóval számomra a szép-
ség az igazság. Az új darabunk semmi más-
ról nem szól, csak megmutatja azt, amirôl a
fiatal, szép testek szólnak: a kép (image)
hatalmát. Egy híres angol focista, Paul
Gascoigne nemrég jött ki az elvonóról, és
írt egy könyvet a leszokásról. Aztán kide-
rült, hogy összesen harminckilenc napja
volt kint, és ezalatt harminchétszer találták
berúgva. Na, errôl beszélek. A hazugság és
a csábítás hatalmáról.

– Ezért alakítottátok meg éppen húsz éve, a
Thatcher-kormány idején a DV8-et?

– Igen, sok darabunk direkt visszajelzés
volt az akkori kormány politikájára és tör-
vényeire. Azt hiszem, Margaret Thatcher
olyan társadalmat szeretett volna, amelyben
nagyon könnyen és gyorsan meg lehet gaz-
dagodni – vagyis a piaci erôk irányítanak.
Abban az idôben a kormány befolyása
mindenre kiterjedt, az értékek, a mûvészet
világára is. Elindítottak valamit a nyolcvanas
években, ami a kilencvenes évekre egyre in-
kább az eladható, kommersz mûvészet pre-
ferálását eredményezte. Minden érték ál-
dozatul esett a kommercializálódásnak.

– Változtak azóta a DV8 céljai?
– Nem, a céljaink nem változtak. Persze

bolondok lennénk, ha nem vennénk észre
a változásokat magunk körül, és nem rea-
gálnánk. A DV8 fô tevékenysége a jelentés
nélküli szép formák, szép testek, szép ru-
hák elutasítása. A DV8 jelentést akart.
Amikor megalakultunk, nagyon sok düh
volt bennem, és ezért az elôadások is na-

55 00 ■ 2 0 0 6 .  F E B R U Á R X X X I X .  é v f o l y a m  2 .  s z á m

A
 p

o
rt

ré
k

a
t 

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 k

é
s

zí
te

tt
e



gyon dühösek, erôteljesek lettek. De hát
nem lehet az ember állandóan dühös. Így
hát a kilencvenes években változtunk mi is.
Sokkal költôibbek lettünk. 2000 óta pél-
dául jóval több beszédet használunk. Ahogy
öregszem, egyre fontosabbak számomra a
szavak. Talán azért is, mert szavakban be-
szélgetünk. Megértenél-e bármit is, vagy
ugyanazt értenéd-e, ha most mindezt el-
táncolnám neked? Hiszek abban, hogy
vannak dolgok, amelyeket a test tud kife-
jezni, és vannak olyanok, amelyeket a
nyelv. Egyiket sem akarom kizárni a darab-
jaimból. 

– Úgy tûnik, mintha a háttérben volna egy
ideád a jelentésrôl, amely mindenki számára
közös. Ezt kell a színháznak kommunikálnia,
hogy az emberek ráébredjenek az illúzióikra.
Mégis, a Just for Show Rankétól származó
mottója szerint az embernek szüksége van az
illúzióra ahhoz, hogy élni tudjon. Fel akarod
ébreszteni az embereket?

– Ki vagyok én, hogy azt mondjam bár-
kinek: állj, csak illúzióknak élsz? A pszi-
chológiai kutatások megmutatták, hogy
két ember boldogsága sokféleképpen értel-
mezhetô. Van, hogy hasznosak az illúziók,
és van úgy, hogy nem azok. A kérdés tehát
az, hogy miként lesznek az illúziókból de-
lúziók. (Angolul: illusion–delusion, azaz csa-
lódás. A Szerk.) Sokakat ismerek, akik
mindent megkapnak, amit az élet csak kí-
nálhat: hírnevet, pénzt, vagyont, egészséget,

szexet. Aztán mégis boldogtalanok lesz-
nek. Ez nagyon bonyolult kérdés. 

– A darabjaidban határozattan meg aka-
rod különböztetni az igazságot a hazugságtól?

– Ne hazugságokról beszéljünk, hanem
inkább virtualizációról… Hogyan döntjük
el egyáltalán, hogy mi a hazugság? A bosz-
niai háborúban sokaknak azért kellett ha-
zudniuk, hogy életben maradjanak. Akár
saját magunknak is hazudhatunk így. Pél-
dául néha sok táncos vár arra, hogy dönt-
sek valamiben, és én látom, hogy rossz,
ami történik. Ilyenkor legszívesebben lefe-
küdnék és sírnék. De nem teszem. Ez ha-
zugság? Talán nem. Talán csak tagadás.
Megtagadom másoktól, hogy lássák az ér-
zelmeimet. Amikor fiatal voltam, azt gon-
doltam, hogy mindig és tekintet nélkül
bármire igazat kell mondani. Ma, ahogy
öregszem, egyre kevésbé gondolom így.
Nagyon naivnak kell lenni ahhoz, hogy az
ember folyton azt hajtogassa: mondd meg
az igazat, és csakis az igazat! Persze ha
több sérülést okoz azzal, hogy elhallgatja,
akkor kötelezô megmondania. És mi az én
igazam, és mi a másoké?  Ha te bizonyos
igazságokat meg akarsz tartani magadnak,
nekem jogom van azt mondani neked: mu-
tasd meg. Mondd el, mik a hazugságaid!
Victoria Beckham, miközben folyamato-
san csalja David Beckhamet, gyönyörû kö-
zös fotókat csináltatott magukról. Miért?
Mert a tökéletes pár képét, egyfajta tökéle-

tes igazságot (valójában hazugságot) akar
sugallni… 

– Kiábrándult vagy? 
– Huszonhat évesen nagyon pozitívan

gondolkoztam a világról. Aztán jött a láb-
mûtétem, amelynek során egy orvos súlyos
mûhibákat követett el. Akkor azt hittem,
hogy ilyen nincs. Nem tudtam elhinni, hogy
valaki ennyire gondatlan lehet. Sokan meg-
akadályoznak másokat abban, hogy szép-
nek lássák a világot. Ha valaki szépnek
akarja láttatni magát, biztosan rejteget va-
lami hibát. Nem vagyunk olyanok, mint
amilyenek lenni szeretnénk. Ezért hazu-
dunk. Amit mutatunk, nem azonos azzal,
ami a háttérben van. Az emberek félnek,
nehogy megérintsd ôket, mert akkor kide-
rül a hiba.

– Olyan így ez a világ, mint egy kiállítás.
Egyetértesz ezzel a meghatározással?   

– Igen, ott sem lehet a képekhez nyúlni.
A divat világában sem lehet a másikat meg-
érinteni. Mintha az emberek kifutón jár-
kálnának. Félünk attól, hogy megérintse-
nek. A fizikai kifejezések egyfajta nyelven
mind a védelmet szolgálják. Például „fedezd
a hátad”. A Just for Show az érintésekrôl
szól. Pontosabban arról, hogy mi van a ké-
pek mögött.  

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: 
MESTYÁN ÁDÁM

2 0 0 6 .  F E B R U Á R ■ 55 11X X X I X .  é v f o l y a m  2 .  s z á m

KERESSE A HÍRLAPÁRUSOKNÁL VAGY FIZESSEN ELÔ!

Kedvezményes éves elôfizetési díj 15.500 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1089 Budapest, Rezsô tér 15.

Tel: 06–1 210– 5149, 210–5159, Fax: 303–9241 
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