
a én mûvészeti menedzser lennék, eszembe sem jutna 2006-
ban meghívni a Merce Cunningham vezette együttest. Mert

joggal rettegnék attól, hogy a mai közönség elutasítja azt a réges-rég
idejétmúlt, néhai avantgárdot, amelyet Cunningham és társulata
képvisel. 

Ha én mûvészeti menedzser lennék, akkor hatalmas erôfeszítése-
ket tennék azért, hogy ha már az elmúlt ötven évben nem járt nálunk
a tánc-avantgárd legnagyobbja, a Merce Cunningham Dance Com-
pany, akkor legalább most, 2006-ban végre a hazai közönség is lát-
hassa ennek a megkerülhetetlen alkotó személyiségnek a mûveit.

Fenti mondataim ellentmondásossága egyáltalán nem vélet-
len, mert ezzel rögvest azt az ambivalens nézôpontot szeretném
érzékeltetni, ahonnan az utóbbi hónapokban kénytelen voltam
szemlélni a vendégegyütteseket. Ez az évad ugyanis messze ki-
emelkedett a valaha volt hazai szezonok közül, ha ezúttal csakis a
vendégszereplôket nézem, hiszen egészen normálisan európai az,
hogy egyetlen évadon belül fellépett (legalább) Budapesten az
NDT-tôl a Chouinard társulatig, a DV8-tôl a Béjart Balettig, a
Batsheva együttestôl Anne Theresa de Keersmaekerig, Akram
Khantól Nagy Józsefig sok-sok világnagyság. Kortársaink és a kö-
zelmúlt legendás nagyságai tehát, ám a mûvészetben – vagy le-
gyünk pontosabbak: a színházmûvészetként értelmezett táncmû-
vészetben – nincs helye az utólagos kárpótlásnak. Ezért lehet
ugyan, de nagy kérdés, érdemes-e közel fél évszázados késéssel

szembesülni Maurice Béjart vagy Merce Cunningham mûvésze-
tével. A jegyek persze e nagy nevek hallatán nyilván azonnal el-
fogynak, de közben ezek az elkésett találkozások bizony földig
rombolják azokat a mítoszokat, amelyeket saját koruk font e va-
lóban újító és úttörô alkotók köré. A táncmûvészet egy-egy lé-
nyegi aspektusát forradalmian átértelmezô alkotók ugyanis
annyira saját korukba és e kor társmûvészeti kontextusába ágya-
zódnak – hiszen az akkor érvényes kánonokat tették kérdésessé
vagy rombolták le –, hogy valaha revelatív felfedezéseik, drama-
turgiai, táncnyelvi, kompozíciós és szcenikai újításaik évtizedekkel

késôbb már csak történelmileg értelmezhetôk. Az egykor döbbe-
netesen radikális újítások ugyanis sokakat inspiráltak, tovább- és
újragondolásra ösztönöztek, vagyis viharos gyorsasággal beépül-
tek a táncos közkincsbe, a szakmai és kortársi köznyelv és közgon-
dolkodás részeivé, elfogadott megközelítésmódjává váltak.

Merce Cunningham például minden bizonnyal a XX. század
alig néhány igazán nagy táncforradalmára közül is a legje-
lentôsebb, mégis, régi és újabb mûveivel ma szembesülni egészen
komoly megpróbáltatás. Mert mindaz, amit és ahogyan az ötve-
nes és hatvanas években gondolt és tett – s amit máig hirdet, és
alkotóként gyakorol –, legalább három évtizede a kortárs tánc-
mûvészet alapja, hiszen az azóta felnôtt alkotógenerációk tagjai a
saját koruk és tehetségük, ízlésük és szemléletük szerint rég azo-
nosultak gondolataival, s egyben továbbírták ezt a radikálisan
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hagyományellenes hagyományt is. Már az elsô „kortársak”, akiket
akkor még posztmoderneknek hívtak, a Cunningham és Cage ál-
tal szabaddá tett mûvészi utakon jártak,  s máig tetten érhetô min-
denféle kortárs alkotásban az a felszabadító szellemiség, amelynek
gyökerei ugyancsak e mûvészpárosig nyúlnak vissza. Ezt a megke-
rülhetetlen hatást talán a jelenkori balett egyik, az avantgárd gon-
dolkodásmódtól igencsak távoli alakja, Hans van Manen fogal-
mazta meg legplasztikusabban, amikor azt állította: „bárhová is
megyünk, Merce Cunningham már járt ott elôttünk!”

Ha csak röviden szeretném összefoglalni, a tánc hányféle
összetevôjét tette kísérletei tárgyává Cunningham, elsôként a
táncról vallott nézeteit kell felidéznem. A tánc szerinte „szerve-
zett mozgás specifikus térben és idôben”, s ezúttal a hangsúly a
mozgás kifejezésen van. Nem a mozgás maga specifikus tehát
Cunninghamnél, vagyis bármi lehet „tánc”, ha a színházi – vagy
késôbb, az eventek periódusában a múzeumi – térben és az
elôadás idejében az alkotó és a nézô mindezt táncként fogja fel.
Cunningham nem támaszkodik sem emocionális, sem intellek-
tuális, sem teátrális pillérekre, s egyben le is mond a preformált
mozgásról, magáról a „táncról”, hogy végül a tiszta mozdulathoz
jusson. De még e mozdulatokat is megfosztja a reprezentáció le-
hetôségétôl, mert mint állítja: „Nem közlésrôl van szó, hanem

bemutatásról.” S hogy saját alkotói reflexióinak lehetôségét is ki-
zárja a kompozíciós folyamatból, a mozdulatok kiválasztásába és
egymásutániságába bevezette a véletlent. Cunningham tér- és
idôfelfogásában Einsteinre hivatkozik – „a térben nincsenek ál-
landó pontok” –, így elveti a színházi kompozíciónak a nézôi de-
kódolást lehetôvé tevô térhierarchiáját is. Az ô centrumát vesztett
színpadán minden mozdulat helye, szintje és iránya egyenlô fon-
tosságú. Kompozíciós metódusa – a tánc, a zene és a képzômû-
vészet egymást nem befolyásoló „kooperatív függetlenségét” hir-
detve – a zenét is megfosztja a tánc feletti sajátos uralmától, így
Cunningham koreográfiáiban a mozgás többé nem analógiája, il-
lusztrációja, ellenpontja vagy kiegészítôje a muzsikának, hanem
viszonyukat a tudatos szeparáció jellemzi. Hangzás és mozgás
Cunningham alkotásaiban legfeljebb bizonyos pontokon, job-
bára a mû elején, és ha pontos az idôzítés, a végén „találkozik”.

A színpad idejében és terében tehát együtt létezik, de nem vonat-
kozik egymásra, mert a mûvet többé nem a struktúra, hanem az
idôtartam definiálja. Cunningham kompozícióiban a személyte-
lenség álarcát viselô táncosok a közös tér ellenére is végletesen
izolált testek, melyek – s nem akik – szimultán, de egymásra nem
vonatkoztatható, nem linerális szekvenciákat, mozgásmorzsalé-
kokat adnak elô. Az elôadó tehát „nem több és nem is kevesebb,
mint »az a férfi, aki táncol« és »az a nô, aki táncol«, és amit éppen
tesz, az maga a tánc” – vallja Cunningham. 

Ezt a radikális életmûvet méltón képviselte az az összeállítás,
amellyel a Merce Cunningham D. C. fellépett a Mûvészetek Palo-
tájában. A mûsor ugyanis az ötvenes években született korai
munkáktól az egyik legutóbbi sikerig fogta át a most nyolcvanhét
éves mûvész alkotói pályáját. Az 1956-os Suite for Five volt az elsô
olyan darabja Cage-nek és Cunninghamnek, amelyben a tánc
megszabadult a ritmus és ütem kényszerítô uralma alól, s amely-
ben így a táncosok saját szekvenciáik megvalósítása során maguk
osztották be a rendelkezésükre álló idôtartamot. A kompozíció
ezért úgy hat, mint egy központozás nélküli szöveg, amelynek
egyenletes simaságában – akár lassú, akár viharosan gyors a frag-
mentált mozgások halmaza, akár alig hallható, akár elviselhetet-
lenül dübörgô a zenekari árokból hallható zajzene – teljesen elvész

a nézô, hiszen a darab nem kínál felismerhetô struktúrát. És ez
igaz a válogatás majdnem egészére, viszont így a kelleténél is
több ideje marad a befogadónak arra, hogy elmerengjen azon,
milyennek is kellene lennie az ideális Cunningham-táncosnak.
Igaz, ez a korai mû – amely elsôsorban magára az alkotóra, saját
extrém testi és elôadói adottságaira készült – még csak azt a kér-
dést veti fel, tovább lehet-e éltetni a lényeg sérülése nélkül a
konkrét személyekre szabottan érvényes mozgásvilágot. (Elkép-
zelem, amint Bozsik Yvette vagy Gergye Krisztián korai szólóit fél
évszázad múlva fiatal táncosok elôadják majd. Én ezt ugyan már
nem láthatom, de átéltem a jelen legnagyobb balerinájának,
Sylvie Guillemnek a kísérletét, amikor megpróbálta új életre kel-
teni Wigman emblematikus és tudatosan soha másnak be nem
tanított Boszorkánytáncát. Elkeserítô kudarc volt!) A Cunning-
ham együttes táncosainak viharos vagy épp tétova színpadi téblá-
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bolásán is érzem és látom az alapító koreográfus jellegzetes elôadásmódjának, gesztusai-
nak és mozgásdeformációinak visszfényét, ám ez arra kevés, hogy e mai elôadás egy va-
laha volt mû benyomását keltse. A késôbbi darabok – az 1975-ös Sounddance, a bármikori
Eventnek mondott összeállítás – újabb kérdéseket vetnek fel: Cunnigham mozgáskincse
ugyanis egyre inkább egy szinte csak az összekötô lépésekre és néhány pózra redukált, és
közben a testet anorganikusan használó balett benyomását kelti, s ezen a hatáson a ba-
lettôl tökéletesen eltérô logika szerint használt tér és idô sem enyhít. Ehhez azonban az
alkatokat „csupaszon” megmutató trikókban jól képzett és tökéletesen diszciplinált testû
elôadók kellenének, nem pedig az összefüggésüktôl megfosztott, töredezett mozdulato-
kat jól-rosszul megvalósító, egymással felcserélhetô automaták. Amilyen táncosai – s ezt
korábbi élményeim alapján állítom – valaha igenis voltak ennek az együttesnek. Vagy le-
het, hogy a mûvek láttán kialakult lankasztó egyhangúságért mégsem elsôsorban a tánco-
sok technikai felkészületlensége a felelôs? A választ én nem tudom megadni, ezért idézem
a társulat egyik korábbi, húsz éven át ihletô és vezetô táncosának nyilatkozatát egy felújí-
tás és betanítás tapasztalata kapcsán: „Nagy a veszély, hogy egy élettelen, famerev máso-
latot hozzunk létre. A táncot minden táncosnak újra és újra életre kell keltenie. Hûen kell
visszaadniuk a mozdulatot, ugyanakkor a saját egyediségüket is meg kell mutatniuk a
darabban. A mai táncosok mind a balettben, mind a modern táncban hihetetlenül jók
technikailag. Magasabbra ugranak, gyorsabban forognak, és az egekig nyújtják ki a lábu-
kat. Azonban kétségbeesetten hiányolom a színpadokról a fantáziát, azt a szellemi di-
menziót, amely a koreográfia lelkéig hatol, s így jut el a közönség lelkéig.” 

Cunninghambôl persze ma sem hiányzik az alkotói fantázia és a csillapíthatatlan ér-
deklôdés a jelen szellemi és technikai újdonságai iránt. Korábban a videó és a tánc lehe-
tôsége, késôbb a Life Forms nevû háromdimenziós humán animációs komputerprogram
foglalkoztatta, de a hét éve, nyolcvanadik születésnapja környékén komponált Biped egy
újabb technológia, a digitalizáció iránti érdeklôdését mutatja. És egyben azt is bizo-
nyítja, hogy ha a táncosok is részei annak a szellemi közegnek, amelyben a koreográ-
fia készül, és az alkotó is épít a testükben meglévô gazdag tudásra és felcserélhetetlen
személyiségükre, akkor élô és hiteles mû születhet. Olyan, amely nem csupán a va-
laha radikális mûvészeti tézisek kopott illusztrációja, hanem jelenkori mûalkotás a világ
káprázatos voltáról, átláthatatlan és varázslatos összetettségérôl, s benne a test fizikali-
tásának erejérôl és sérülékenységérôl.

portugál VORTICE.Dance együttes 
vendégszereplése nálam negatív re-

kordot dönt meg: az elsô darabjukhoz, Az
ôrült királyhoz hasonlóan pocsék, silány pro-
dukciót magyarországi színpadon még nem
láttam. A jelenség több kérdést is felvet. Pél-
dául azt, hogy a Nemzeti Táncszínház me-
nedzsmentje vajon lábon vesz-e búzát, azaz
látatlanban tûz-e mûsorra darabot, és ha
igen, akkor miért kényszerül erre. Az NDT és
a Merce Cunningham Dance Company eseté-
ben (ôk szintén a Táncszínház meghívására
érkeztek hazánkba) a vendéglátók nem vettek
zsákbamacskát, mert mérget vehettek a ko-
reográfiák kiemelkedô szakmai színvonalára.
De egy nemzetközileg ismeretlen, fiatal portu-
gál táncegyüttest igen kockázatos píáranya-
gaik alapján meghívni. Azt elképzelni sem
tudom, hogy Az ôrült király elôzetes megte-
kintés után került színpadra a Várban.

A másik kérdés az, hogy vajon miért pro-
dukál ilyen rossz minôséget a VORTICE.
Dance. Pedig korábban koreográfiai díjak-
kal is jutalmazták elôadásaikat Helsinki-
ben és Nagoyában. Az ôrült király után azt
gondolom, hogy a két fiatal koreográfus,
Cláudia Martins és Rafael Carriço még ott
tart, hogy mindent, ami kicsit is szokatlan,
izgalmasnak és értékesnek gondol. Ráadá-
sul szokatlannak vélnek olyan dolgokat,
amelyek valójában már egy ideje unalma-
sak. Az egyfelvonásos monotáncdráma
címszerepét maga Carriço adja. Az elôadás
elôtt rokokó kosztümben és parókában je-
lenik meg az elsötétült nézôtéren, levonul
a lépcsôn, közben néhányszor megáll, és a
fejgép fényében reverance-okat mutat be,
majd kézfejével kimérten integet. Amikor
felér a színpadra, felhangzik Ravel Boleró-
ja. A színpadon nagy, színes emelvény áll,
amely óriási asztalra vagy szabálytalan
támlás székre emlékeztet. Erre mászik fel
többször a színlap szerint holdkóros ki-
rály, azért, hogy ott fetrengjen, vetkôzzön,
ledobja a parókáját, gusztustalanul zabál-
jon – és lemásszon, hogy utána újra fel-
mászhasson. A talajon hasonlók történ-
nek, azzal a különbséggel, hogy a fetren-
gések között néha két lábon abszolvált
tánclépések is láthatók, amelyek között
makacsul ismétlôdik néhány lebutított,
könnyû klasszikus elem. Egyszer, amikor a
zenében már igencsak erôsödni kezd a
forte, Carriço kirohan a színpadról, és a
nézôk több taktuson át a mozdulatlan, szí-
nes emelvényt bámulhatják. Amikor a tán-
cos visszatér, kiderül, mennyire értékes
volt az elôzô másodpercek kollektív magá-
nya. A holdkóros király ugyanis a kulisszák
takarásában a bokájára egy kétméteres kö-
telet köt, amelynek végén egy dobot húz
maga után. Aztán nemcsak húzza, hanem
kreatívan lépegetve, mintegy a talpa alatt
lasszózgatva, a talaj fölött néhány centivel

33 88 ■ 2 0 0 6 .  A U G U S Z T U S X X X I X .  é v f o l y a m  8 .  s z á m

Jelenet a Sounddance-bôl K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e i

A


