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arie Chouinard két-háromévenkénti fellépései – önmagával 
szemben is – magasra tették a lécet: felfokozott várakozás

elôzi meg minden szereplését. Ez alkalommal egy csoportos és két szó-
lódarabot magában foglaló, közel két évtizedet átölelô mini-retrospek-
tívvel érkezett. A korábbiaktól eltérôen nem egyenletesen elosztva, ha-
nem növekvô hatásfokú dózisokban kaptuk meg a magunk Choui-
nard-adagját. 

1. PROTÉZIS-TÁNC – A bODY_rEMIX (2005) testképolva-
satok analízise, energikus és brutális visszabontása, majd újrake-
verése egy karcos-fémes hangarchitektúra vázszerkezetére felfe-
szítve. Preparált hangok, preparált testek, preparált balett: provo-

katív, tabutémát is érintô határvidék-kutatás. Stilizált és eklekti-
kus mozdulatok, ösztönös, de mégis precízen kivitelezett moz-
gásszekvenciák: megint az az egyszerre archaikus és minimál,
(poszt)modern törzsi tánc, amelynek jellegét és hatósugarát most
egy speciális szempontok szerint válogatott kelléktár is alakítja.
Az izmos, nemtelenített, de nem vágytalanított androgün testeket
krómozott fém dominanciájú protézisgyûjteménnyel szereli fel
Chouinard: mankókkal, járókeretekkel; eltérô méretû, a test kü-
lönbözô pontjaira – homlok, száj, mellkas, hát, ágyék – erôsített,
többfunkciós (támaszték, fallosz, szarv, kinövés, ütôhangszer)
fémcsövekkel; gumikötél-függesztésekkel; guruló raklappal és szé-
kekkel; balettrúddal és spicc-cipôkkel. (A lista közel sem teljes.)
A táncosokon – „eredetileg” öt férfi és öt nô – a már megszokott,
csíkokból, anyag-szalagokból felépített alig-ruhák: szürke, testró-

zsaszín, fehér és fekete egymáshoz hangolva. A színpad doboztere
a világos padlótól és hátfaltól eltekintve fekete – a fehér, sárgás-
zöld és vörös fények az egyetlen „luxuselem”.

A testkép kialakításának origója határainak és hatókörének fel-
térképezése: mit bír, mire alkalmas a törzsfejlôdésnek ezen a fo-
kán. Az ehhez kapcsolódó tárgy- és eszközhasználatot a veszteség
vagy a többlet igényei határozzák meg. Ha baleset, harc, születési
rendellenesség miatti sérülést, csonkaságot, hiányt ellensúlyoz,
akkor pótlék. Célja a genetikusan kódolt testfelépítés újraalkotása,
körvonalainak újrarajzolása: alapfunkció-rekonstrukció. Ellen-
kezô esetben evolúciókorrekció: toldalékok hozzáadása, kiigazítá-
sok végrehajtása, a hiánytalan test lehetôségeinek „továbbgondo-

lása” (erôátvitel, energiasokszorozás) – általában a végtagok vala-
milyen szempontú meghosszabbítása. Tehát: helyreállítás vagy to-
vábbépítés. Chouinard mindkét lehetséges irányt felmérve egy
harmadikat választ: a mintavételt követô bODY_rEMIXet. Za-
varba ejtôen mély a merítés: a koreográfia lehetséges helyszínei va-
lahol a kórház/elmegyógyintézet–rehabilitációs központ–torna-
vagy próbaterem–szadomazo klub közötti térben oszcillálnak.
Munkavégzés-folyamatok és harcmûvészeti gyakorlatok elemei
vegyülnek a testedzés/szórakozás/szex témakörbôl kiemelt moz-
dulatzárványokkal, miközben folyamatosak az „áthallások” a mu-
tatványosok, a cirkusz és az akrobatika világa felé. A táncosok pil-
lanatok alatt alakulnak át emberállat hibridekké, háton fekvô
bogárként kapálóznak fém végtagjaikkal, óriás tarisznyarákok csa-
pataként vonulnak fel-alá balettcipôbe bújtatott kezükön és lábu-
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bODY_rEMIX: David Rancourt és Lucie Mongrain 
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kon tovakopogva, madár-árnyakként mozognak az ellenfényben,
de ugyanilyen könnyedséggel „alakítanak” asztalt, széket, kisau-
tót vagy éppen egy fémcsôvel szájba tömött félautomata bábut,
amely egyértelmû csípômozdulatokkal navigálja magát ki és be,
egy kiskocsin állva.

Lenyûgöz a testismeret és -kontroll magas foka, amelyet biztos
kézzel és virtuóz módon „hajlít” magához a koreográfia. Mialatt
azonban a test határain túlfutó erôvonalak, továbbszerkesztett
tengelyek és diagonálisok új testarchitektúrákat építenek fel, újra
és újra felmerül a kérdés: mégis mi a tét, miféle hidegvérû esztéti-
zálás, ámde kétségtelenül hatásos ötlet- és gegparádé zajlik itt?
Ép testû, az átlagosnál jobb fizikai állapotban lévô, a mozgástech-
nikák széles skáláját birtokló táncosok tanulnak be és variálnak –
másoknak visszafordíthatatlanul határt szabó – mozgásformákat
és eszközhasználatot. A kellékek és mozgástoposzok másik kitün-
tetett lelôhelyéhez való viszony sem mentes az ellentmondásoktól:
az egész elôadáson végigfutó „balettkritikai” vonalat a zárókép
„táncosnô-apoteózisa” nyomatékosítja. Mennybetáncol(tat)ásá-
nak „partnerei” járókeretek, bot, mankó, kerekes szék és bevásár-
lókosár: közéjük fellógatott marionettbábuként „lebegi el” a finá-
lét. A balett ideálvilága és a protézisekkel megtámogatott lét mint
két, testet, fizikumot deformáló (mozgás)rendszer egymásra
vonatkoztatása minôsít: a látvánnyá szerkesztett test egy nevezôre
kerül egy túlélési technikával. A balett más fénytörésben esetleg
vonzó antigravitációs eszménye – a talaj csak elrugaszkodási
pont, nem hordoz súlyt, az emberi fizikum képes leküzdeni a gra-
vitációt – ebben a kontextusban testidegen esztétika, tudatosan
hamis képet közvetítô mûvészet, mozgásforma: Chouinard füg-
gesztésekkel, aládúcolásokkal, kinövésekkel el- és továbbrajzolt
koordináta-rendszerként teszi láthatóvá ezt az elvont testgeomet-
riával meghatározott mozgásteret – illúziót rombolva ütközteti és
keresztezi a két „metódust”.

Ez a mutáns-koreográfia olyan szétválaszthatatlanul tapad a
hanganyagra, mint a hús és az inak a csontokra. A Chouinard-nál
a látvánnyal legalább egyenrangú hangkulissza már-már fôsze-
replôvé lép elô. A Variations on the Variations egy, a múltba kap-
csolódó interpretációs füzér aktuális tagja: J. S. Bach (1741) →
Glenn Gould (1955, 1981) → Marie Chouniard/Louis Dufort
(2005). Egy revelatív Bach-újraértelmezés, a Glenn Gould-féle
Goldberg-variációk át-, fel- és szétdolgozása. Dufort „színpadi
adaptációja” a mû szövetébe – technós szívdobbanások, elektro-
nikusan gerjesztett alig-dallamok, ipari zörejek, majdnem har-
monikus, elcsúsztatott, érzelmes-groteszk „idézetek”, a táncosok
színpadról érkezô „jelzései” közé – illeszti a szintén határsértô
honfitárs „azonosítóját”, elektronikusan manipulált-torzított
hangmintáját. 

A variációs alapforma ideális konstrukciós váz Chouinard ko-
reográfiájának – egyébként is – szólók, duettek, triók, csoportmu-
tációk és partnerváltások kaleidoszkópszerûen változó színpadi
mintázataiból építkezô szemléletmódja számára. Még egy tôle
szokatlan nagyobb rendezô formát is hajlandó magára kényszerí-
teni a variációk kedvéért: lásd a két „felvonásra” osztást és az ôket
lezáró „finálékat”. Ezen túl azonban egy lerombolt emlékmû táj-
képe tárul a szemünk elé. A Chouinard–Dufort-féle átiratok, mi-
közben egy kaotikus és animális létállapot lenyomatait rögzítik, a
transzcendencia felé nyitott, magasrendû szellemiséget sugárzó
zenemûként kanonizált darabból a lecsupaszított érzékiséget, va-
lamint egy jeges és acélos, pengeéles intellektualizmust kivéve
szinte mindent kisavaznak, kipreparálnak, rácsapják a transzcen-
dencia-átjáróra a fedelet. A groteszk és szürreális test- és koreog-
ráfia-deformációk határozottan a katasztrófák, a negatív utópiák
univerzuma felé mozdítják el az értelmezést: a „normálisok” és
protézisesek egymásrautaltsága, kapcsolataik jellege válhatna az
elôadás érzékeny pontjává. A hektikus mozgással szétszálazódó,
majd egy-egy nagyobb színpadi eseményben alkalmanként össze-
futó történések azonban, az állandó szerepcserékkel együtt, min-

denféle állandóságot, hierarchiát érvénytelenítenek: lehetsz ez is,
az is. Pedig vannak közös, illetve egymást ellenpontozó, egyidejû
színpadi jelenlétek, és akadnak zavarok a status quóban: hol egy
járókeretes, hol egy pókjárásban közlekedô, a szájába rekedt
mikrofonba hangokat kiadó „páciens” zökkent ki, zilál szét majd-
nem szép zenére – igaz, sikongatva, nyögdécselve – majdnem
szép balettet járó csoportozatokat. Mégis: az eltérô mozgásképes-
ségû, különbözô „töltésû” és energiaszintû testek az idônkénti
találkozások, ütközések, állapotváltozások ellenére egyszemélyes,
végtelenül magányos univerzumokként pörögnek el egymás mel-
lett. Ezek a minimáltörténetek azonban nem érvényesülhetnek
teljes reménytelenségükben: a szétboncolt-szétbombázott Gold-
berg-variációk szikár, beültetéses szerkezetébôl is levezethetô
alapstruktúra feldíszítôdik, további jelentésmezôk idôigényes egy-
másba/egymásra csúsztatásával terhelôdik. A korábbi elôadások-
ban megnyíló idôtlen emberi mélységekre, „radikális és elementá-
ris ürességre” (Rényi András) csak pillanatokra nyílik rálátás.
A színpadi montázs elemeinek asszociatív villódzása, perfektül ki-
vitelezett tûzijátéka, a kontextusváltások és megközelítésmódok
halmozása egymást is semlegesítve-kioltva állapotról állapotra, je-
lenetrôl jelenetre hajszol. Nem üresít ki annyira, hogy el is juttas-
son valahova (© Erdély Miklós).

2. VÁGYPRÉS – Az Egy faun délutánja (1987) már a Les Solos
válogatásának is a része volt mint az 1978–1998 közötti „szóló-
korszak” egyik kiemelkedô darabja. Egy újabb, több korszakváltó
klasszikust összefûzô interpretációlánc ideiglenes végpontja:
Stephane Mallarmé (1875) → Claude Debussy (1894) → Vaclav
Nizsinszkij (1912) → Chouinard (1987). A sorban Nizsinszkij ko-
reográfusi bemutatkozása a fókuszpont: a maga korában megle-
hetôsen nagy port felvert – klasszikus balettet és a közerkölcsöt
sértô – darab „újraolvasása” személyes ügynek tûnik Chouinard
részérôl. Nizsinszkijt – legalábbis ez látszik kirajzolódni felesége,
Pulszky Romola visszaemlékezéseibôl – az antikvitásértelmezések

Marie Chouinard az Egy faun délutánjában 
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század eleji zuhatagában, a többséggel ellentétben, inkább az ar-
chaikus, mintsem a „klasszikus” görögség eszményei vonzották:
Dionüszosz vs. Apollón. A Faun fotóit nézve mintha egyiptomi,
krétai vagy kora görög ábrázolásokat „megmozgató” kiterített
vázarajzot, freskó- vagy relief-táncot látnánk. Stilizált mozdulato-
kat a színpaddal párhuzamos síkokba szorított térrétegben: a fel-
sôtest a nézô felé csavarodva szembefordul, míg a lábak és az arc
oldalról, illetve profilból látszanak. A bonyolult mozgásokat kizáró
testtartást, a tört és szögletes, könyökben, illetve térdben behajlí-
tott, testtôl eltartott mozdulatokat Chouinard csakúgy „aktuali-
zálja”, mint Leon Bakszt elhíresült foltos, csavart szarvú jelmezét.
Ezenkívül meglépi azt, amit Nizsinszkij nem: elhagyja Debussyt és
általában a zenét. Nizsinszkij alapötletéhez – s ezzel ô maga is
tisztában volt – érzelmi hangulatában még csak simul a Debussy-
prelûd, lassú és lágy áradása azonban szembehalad az elképzelt
mozgás karakterével. Nem így a Chouinard-féle változat zsigerbôl,
mélyrôl jövô, elektronikus rengeteg-zsongásba vegyülô, fogcsikor-
gató vágyakozása, amely megfelelô hullámhosszon képes közvetí-
teni az ösztönök ébredését, a visszafojtott vágyak, a kielégítetlen-
ség kudarcát kísérô érzelmek hullámzását. A kiiktatott narratív
zenei kíséret magával rántja a bukolikus-mitologikus színpadi
környezetet, s a nimfák is a káprázat fénnyel telített határvidékére
számûzetnek: a vágyakozó test magára marad a díszletek nélküli,
sötét és idôtlen színpadi térben. Szembôl és hátulról vagy mindkét
oldalról érkezô színes – vörös, narancs, sárga, zöld – fények relie-
fesítik a bicsaklott szarvú figurát. Teljesen egyedül van, illetve
majdnem: egy felülrôl érkezô, hosszú és vékony, vakítóan fehér
fénysugár elnyújtott gúlája kis kockát rajzol a talajra. A faun ker-
geti, megpróbálja becserkészni, de az el-eltünedezik, nem hagyja
magát. Végül mégis megszelídíti, megérinti, egyik kezébe fogott le-
tört-letekert szarvával belehatol, felszúrja rá a fénysugarat, ütemes
mozgással döfködi. Az immár ágyékára felcsatolt szarv vörösre
vált: minden fénynimfát a magáévá tenne, de vágya titokzatos tár-
gya meghétszerezôdik, míg az ô ereje lankad, az utolsó fénysugár
kitágul, magába fogadja, fényfátyolt borít a már fekvô testre. 

Chouinard radikális redukciója minden felesleget lehántó
esszenciális Nizsinszkij- és/vagy Faun-olvasat. A mindent át-
transzformáló (és épp ezért egy nemet váltó fauntól – Carol Prieur
– hiteles), önbeteljesítô és önpusztító vágyról. Hommage.

3. METÁL – Az Étude No. 1. (2001) mintha munkafázisokat rög-
zítene: valaki dolgozik egy gépen, újra és újra nekikezd, fúr, farag,
rögzít, lezár, ismét bekapcsol, felpörget, áramtalanít, megint neki-
lát, módosít, finomít… A végeredmény egy precízen kialakított,
mindig másként tükrözô forma: mozgékony, egyszer kristályos,
máskor meg tömbszerû fémalakzat. Egyes elemei ismerôsnek tûn-
nek, az egészrôl mégis lepattannak a szavak. Idônként próbate-
rem-hangulatunk van, máskor meg mintha egy torna- vagy tánc-
verseny nézôterén ülnénk. Elôttünk a kijelölt „játéktér”, zajlanak
a szônyeg körüli, gyakorlat elôtti kis szertartások: terepberende-
zés, összpontosítás, bemutatás elôtt „végigfutott”, elmutogatott
koreográfia-zanza. Szólósorozat következik, nehézipari sztepp: öt
formagyakorlat, öt kûr, öt variáció, amelyet a „szônyeg” rituális
körbejárása választ el egymástól. A gyakorlatok végrehajtására
szánt teljes idôtartamot a „segéd” által leejtett-elgurított fémgo-
lyók koppanásai, illetve egy két kézzel terített golyózápor méri.
Ezek nyitnak és zárnak, indítanak el, majd kapcsolnak ki: fényt,
táncosnôt, mindent. Ugyancsak a „segéd” adja a szimmetriát te-
remtô keretjáték másik elemét, a táncosnô ölbevételét, karban
hordozását, majd törökülésben, „meditációs” kiinduló pózban a
„táncparkettre” helyezését. Az így elôkészített, „felhúzott” játék
baba a darab alapszíneit viseli: fekete sortot, kék trikót, csillogó-
villogó megvasalt sarkú, talpú fémcipôt, copfját csúcsos, kúp alakú
fémtüske rejti. Színpada feketével bélelt doboztér, semleges színû
elôterében a kék fém (?) tatami négyszögével, amelyet mikropor-
tok vesznek körül: ezek erôsítik fel, közvetítik ki a lépéshangokat.
Az útjukra engedett koppanások, dobbantások, felületkarcolások

kíséretként, a ritmusszekció elemeiként térnek vissza. Átala-
kítva, visszhangszerûen megsokszorozódva, elektronikusan
generált hangmintákkal kombinálva lövôdnek vissza a térbe.
Zörejzenébe, hangkollázsba épülnek be, amelyhez csak a kép-
zeletünk kínál támpontokat: vastag fémlemezek „lebegtetése”;
gépmoraj: sajtolás, adagolás, zúzás – fémkongás, súlyos tár-
gyak lassú gördülése, köszörülés, magasfeszültségû zúgás. 

Az öt „gyakorlat” az egyensúlyvesztés és az egyensúlyba való
visszatérés alapkategóriái között oszcilláló mozgásállapotok
katalógusa. Az egyik helyzetbôl a másikba átvezetô geometri-
kus pályákat, mozdulatsorokat, lépéskombinációkat hol a
testben támadó energiazavarok, hol a környezetbôl érkezô
erôhatások módosítják, térítik el, billentik ki. Váltakozó siker-
rel hajtják uralmuk alá a testet: a fej, a törzs, a végtagok sok-
szor ellentétes erôknek hódolnak, máskor viszont a feszítések
és lazítások az egész testen végighullámozva, görcsbe rándítva
mozdítanak, léptetnek, gördítenek odébb, bicsaklás–botlás-
koreográfiát vezényelnek le, szétdobálva a testet. A táncost
távvezérelt masinaként egy lemezhullámzás „elengedettsé-
géig” lassítják le, vagy halálpontoson szegecselô lábfunkcióra
gyorsítják fel. Máskor a testbôl kiszakadó nevetés, elszaba-
duló sikoly tér vissza begyorsulva: ütemkövetô mozgásra, ki-
fulladásig-szteppelésre kényszerítve a testet. A harmadik rész-
ben váltakozó sikerrel zajlik a test feletti küzdelem: egy hang-
effektus térben ide-oda verôdô, megsokszorozódó, majd
egyetlen hatalmas amplitúdóban összeolvadó energialöketeire
érzékien disszonáns balettbetét a válasz, amelyet azonban fo-
kozatosan felülír az energialüktetés. A marionettbábuként
rángatott táncos végtagjai, majd egész teste felett dominanciát
szerzô erô vitustáncszerû „rohamát” a nagy erôfeszítéssel
visszaszerzett testkontroll csendesíti le végül. Vannak az ellen-

Chi Long az Étude No.1. címû koreográfiában 
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állásnak ilyen sikeres pillanatai: pantomimszerû mozdulatokkal
erôvonalak, megnyugvást adó síkok tapintódnak ki; egy kézmoz-
dulat megállítja a hang- és energiaáramlást; csillapodik a reme-
gés, az energiahiányos, megroggyant, elernyedt végtagok ismét
kiegyenesednek, „lábra áll” a test; a gyors, szögletes, aprózó gé-
pies mozgások lassú, félköríves, csúszó vagy sikló mozdulatokba
– óvatos jégen járásba mennek át. A groteszk mozgássérült-ba-
lett „kisimul”, visszatér a „téröntudat”. Sôt az Étude lineárisan
egymásra épülô vagy éppen a kiindulópontba visszacsatoló, egy-
mással is kommunikáló történettöredékei közé beiktatódik egy
csökkentett üzemmódú, más energiaállapotban zajló „gyakorlat”
is. Egy partvonalon kívüli történet: cipô le, szemüveg fel, a fények

eltûnnek, nincs más, csak a lassan és folyamatosan egymásba
áramló mozdulatok nyugalma. Másvilági tajcsi a félhomályban:
léteznek más viszonyítási pontok is. Utána ismét folytatódik a
beszorítottság, szerkesztettség kontra elengedettség, féktelenség
történet. Testanalízis-karcolatok: a részekre bontás, beindítás,
kontroll és kontrollvesztés körforgása, ritmikai és dinamikai vál-
tozatai. Diszharmónia és disszonancia: a feszültségkeltés újra és
újra végigfutó, fokozódó, a végletekig felpörgetett, majd elhaló
menetei. Olyan intenzitással, amely saját teret, idôt tágít: alig hi-
szi el az ember, hogy huszonöt perc mindössze a futamidô. Lucie
Mongrain fantasztikus táncteljesítménye újra feljuttat a Choui-
nard-féle magaslatokra.

Jelenet a Le Salon elôadásából

gy tûnik, a kortárs belga színház- és táncélet a számvetések, értékelések, összeírások és katalogizálások korát éli az új évezred elején,
legalábbis a Trafó vendégelôadásainak egy jelentôs hányada errôl tanúskodik. Anne Teresa de Keersmaeker Joan Baez zenéjén keresztül

6́8-hoz való viszonyát boncolgatta. A Needcompany Isabella szobája címû darabja az egyéni életet – illetve azon keresztül a XX. századot
– összegezte, katalogizálta, és alakította múzeumi tárlattá. A Le Jardin után Peeping Tom Le Salonja a polgári világgal néz szembe. A darab
egyik jelenetében – mely akár az egész darab összegzésének is tekinthetô – a nagyapa a tárgyakon keresztül veszi számba, értékeli, becsüli fel
az életét: 5–8 euró egy-egy ruhadarabért, 25 euró a tükörért. Mennyit taksál egy egész élet?
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Egy szebb napokat látott 
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