
adányi Andrea társulata új, „metacímekkel” ellátott estjének elsô része, a Trio
adaptáció, amelynek elragadóak a terei, a színei és a hangulata. Jorma Uotinen

egy korábbi elôadásának ötletén alapul, amelyet Ladányi szétkoreografált ugyan, de en-
nek ellenére határozottan érzôdik rajta az északi mester – közös munkáikból is ismerôs
– ideges világának bélyege. Ritka a kortárs táncban, hogy az alkotók rövid idôn belül
remake-et csinálnak, illetve újraértelmezik a darabot – ez szép gesztus.

A színpadkép elsô blikkre – talán a
pulzáló, elektronikus zenének köszön-
hetôen is – a Danny Boyle-féle Train-
spotting kevésbé fülledt verziójának
tûnik. Emblematikus a csupasz vécé-
csésze (amely itt ugyan patyolat tiszta)
meg a matrac nélküli, rideg kórházi
ágy. A kulturális paradigmaváltás kel-
lékei közül már csak néhány szétszórt
injekciós tû hiányzik – a díszlet ennyi-
ben ki is merül. Persze lehetünk ugyan-
úgy pszichiátriai osztályon vagy fog-
lalt házban, de semmibe futó gyorsvo-
nat hálókocsijában is, ahol három
ember egymásnak feszül. Hogy min-
denképp a mában játszódik a darab,
arra Lakatos Márk színes jelmezei
nyújtanak végsô bizonyságot. A Mega-
sztár-stylist (ebben is van valami vég-
zetesen korszerû) egyébként ellen-
szenves, erôszakos stílusa itt azonban
az élénk kék színekben, a visszafogott
flitterezésben és a bizarr alsónemûben
megtalálja a helyét. A Trio elôadásán
az agresszió, az önmagukba forduló
vágyak progresszív rövidfilmje pereg a
szemünk elôtt. A három táncos a kü-
lönbözô színpadi terekben és a Ladá-
nyinál elmaradhatatlan, hátsó „tá-
maszfalon” mutatja be lazán és meg-
fejthetetlenül egymásba fonódó moz-
dulatsorozatait. A valamilyen oknál
fogva egymásra utalt társbérlôknek
határozott karakterük van, természe-
tesen Ladányi Andreáé a legerôsebb,
neki elég csupán jelen lennie ahhoz,
hogy a nézôben bent szoruljon levegô.
Nemcsak mozdulatainak vagy vécére
kucorodásának, de az arcrándulásai-
nak is szövegszerû jelentése van. Tes-
tét már rég köztéri szoborba kellett
volna önteni. Hátborzongató, ahogy a
metálbalerinában ott tombol az aláve-
tettség attitûdje és ugyanakkor a szi-
gorú, parancsoló szexualitás is. Ezt a
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L, a metálbalerina
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Ladányi Andrea, Gergely Attila 

és Bánki Zsolt a Trióban

L



fennkölt dermedtséget Bánki Zsolt
nagyon jól oldja a maga lemondásból
induló, majd ki-kitörô harcos figurájá-
val. Amikor azt hinnénk, menten kárt
tesz valakiben, megszakítja mozdulat-
sorozatát, és – mint akit belôttek nyug-
tatóval – fetreng a padlón. Gergely
Attila, Frenák Pál társulatának egykori
táncosa új ember a csapatban, és kelle-
mes meglepetés. Nem akrobatikus tu-
dását igyekszik hangsúlyozni (ahogy
ebben a hármasban ezt várhatnánk
tôle), inkább színészi kvalitásait, a
komplex, tébolyult játékban ezzel mu-
tatja meg magát. De végül nem tudjuk
meg, kicsoda ô, ahogyan egyikükrôl
sem derül ki a meg-megszakadó duók-
ban, triókban, mit keresnek valójában.
Ez a lebegtetés jellemzi a játékot, a lé-
nyeg az, hogy néhány kép bántón
befészkelje magát a nézô tudatába.
A legerôsebb, elképesztô jelenetek: a
két, vaságyon maszturbáló férfi duója,
Ladányi vécészólói, vagy amikor mind-
hárman összegabalyodnak, mint va-
lami gyógyintézeti Laokoón-csoport.

Az est hátralévô részében Ivo Dim-
csev, Gesamkunst-mûvész három rövid
rendezése látható. A bolgár alkotó a
posztmodern blöff és a bloody serious,
mûvészeten túli mûvészet határvizein
evez. Aki látta a Lili Handel címû, ná-
lunk a tavalyi szegedi Thealteren be-
mutatott, kisebb vihart kavart elôadá-
sát, az tudja, mire utalok: Dimcsev röp-
ke egy órában megjeleníti egy transz-
vesztita kokott vég- és aranynapjait –
színészkedik, táncol, áriázik és vért is

ad. Ladányi Andrea ezt az elôadást megtekintve kérte fel egy közös produkcióra;
az est második blokkjában ezt a nem mindennapi performansz-triptichont lát-
hatjuk. Az elôadások nyelve angol, és ennek több funkciója is van azonkívül,
hogy nemzetközivé teszi a produkciót.  

Az elsô szóló címe Thank you. Hosszú, kék lepelbe burkolt test közelít lassan,
de biztosan a színpad hátsó széle felôl, szôke, kócos parókában, bizonytalanság-
ban hagyva a nézôt, hogy melyik a test hátulja, és melyik az eleje. Idáig akár egy
butótánc-paródia is lehetne. A lény a színpad közepére, egy széknek támasztott
gitárhoz érkezik, megrázza magát, felfedi arcát, és belecsap a laza húrokba, majd
rángatózni kezd, mint egy túlhajszolt sztár a koncert végén, az ideg-összeroppa-
nás szélén. Utána szuperköszöneteket mond segítôinek, majd hosszú hajának és
lábainak is. Késôbb a hálaadás Guinness-rekordját felállító alak interjúhelyzetet
imitál, amelyben elmeséli egy szomorú kapcsolata történetét – természetesen
bulvárstílusban. Iszonyúan vicces, de ugyanakkor – ahogy a tüstént-sztárok je-
lensége általában – végtelenül szánalmas is. Ladányi új szerepe egyben színészi
jutalomjáték. A szóló felénél újabb transzfiguráció következik: másik parókát
húz (egy göndör feketét), amelybôl undorító, hajfestékszerû lé folyik, közben,
mint valami mániás álbölcsész, Csajkovszkij életérôl mesél. Mindezt olyan meg-
játszott áhítattal mûveli, hogy a mester nevének puszta említésére görcsbe rán-
dul a teste. Aztán elôadja egy állítólag eredeti mûvét, az „Oh, Susanna, Oh don’t
you cry for me…” kezdetû dalt. Ez természetesen nem az orosz zeneszerzô, ha-
nem Stephen Foster szerzeménye, egy gagyi örökzöld, de erre már a halott bál-
vány is megfordul a sírjában: mennydörgô hangon közli, hogy nem ô az elkö-
vetô. Ám a rajongó addigra már sárba döngölte magát. 

A következô etûd elôtt hosszas felmosás következik, amely feltehetôleg a darab
részét képezi, ezután lép színpadra Kovács Martina, egy újabb, magazinokból, il-
letve a nagyvárosi karakterbibliából kitépett nôalakot formázva. A szó szoros ér-
telmében színes egyéniség, ugyanis tetôtôl talpig bikavadító vörösre fújták, piros
a bôröndje meg a combjára szigszalagozott fésû is. Elegáns stewardess vagy üzlet-
asszony, esetleg európai esélyegyenlôségi képviselô, aki a modorosságig vitt „vi-
selkedésbôl” minden átmenet nélkül képes vásári kofára váltani. Meghágja a
bôröndjét, „a memóriájában turkál”, láthatatlan ismerôsökkel civakodik, aztán
„csilingel kicsit”. Asszony az idegösszeomlás szélén, modern, hajszolt társadal-
munk szimbóluma – nagyjából így summázható a The R címû darab. Kovács Mar-
tinának nem volt könnyû dolga Ladányi után, de állta a (vörös) sarat. 

Gergely Attila és Kovács Lehel Arany duettje elôtt már nem is takarítanak – mi
tagadás, nem is érdemes. A talpig aranyba bújtatott, szédelgô, korai nyolcvanas
évekbôl szalajtott kabaré-, illetve show-figurákat meglátva konstatáljuk, hogy az
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est tartogat még meglepetéseket. De a
két, egymással bénázó férfi tragikomi-
kus jeleneteinek sora nem áll össze
egységgé. Mire kitalálják, mirôl szóljon
a kettôs, már a tapsrendért sóvárgunk,
de hiába – csak a legutóbb halottként
távozott Kovács Lehel tér vissza, és
hajol meg újra és újra gépiesen. Ezen
nevetünk egy darabig, aztán kiszivár-
gunk. Egy estére közönségpukkasztás-
ból Lágymányostól Los Angelesig
ennyi mindenhol elég. 

TRIO; 2 SOLO 1 DUETT (La dance company, MU Színház)

TRIO

LÁTVÁNY: Lakatos Márk. FÉNY: Payer Ferenc. HANG: Kondás Zoltán. ZENE: djsuzi. KOREOGRÁFIA:
Jorma Uotinen – Ladányi Andrea.
TÁNCOLJA: Ladányi Andrea, Bánki Zsolt, Gergely Attila.

2 SOLO 1 DUETT 

LÁTVÁNY: Lakatos Márk. FÉNY: Payer Ferenc. HANG: Kondás Zoltán. RENDEZÔ: Ivo Dimcsev.
ELÔADJA: Ladányi Andrea (Thank you), Kovács Martina (The R), Gergely Attila, Kovács Lehel
(A Golden duett).
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szintén bevallom: Frenák Pál
legújabb darabjáról kritikát

írni igencsak gyötrelmes foglalatosko-
dás. Nehéz ugyanis megítélni, hogy
egy új korszak kezdete vagy egy fan-
tasztikus karrier vége a TRA-CE cí-
mû alkotás. Egy bizonyos: szólóról
van szó. A koreográfus a Mil-An ta-
vaszi fiaskója után új alkotását me-
gint nem társulatra írta. Ez a tény
annyit mindenképpen jelez, hogy ne-
vében ugyan létezik a társulata, de
nem igazán inspiratív. Ilyenkor mit is
tehetne egy mûvész? Magába fordul.

Frenák Pál magába nézett, és
amit talált, az nem más, mint a
magyar tánctörténet egyik leg-
szebb szólója, a MENnOnNO cí-
mû, 2000-ben bemutatott mûve.
Ennek a motívumrendszerét fel-
használva igyekszik egy új szólót
alkotni. Ez volna a TRA-CE, mely
cím ugyan megtévesztôen hasonlít
a sarki kínai étterem étlapján talál-
ható egyik mártáshoz, de a mûvelt
fô számára csakis a francia „trace”
villanhat be. Ez a szó nyomot, le-
nyomatot és emléket jelent. Fre-
nák igazi dekonstruktôr: mindkét
jelentést egyszerre kívánja meg-
ôrizni, miközben egy új struktú-
rába illeszti be a szót. A nyom fizi-

kalitását az emlék mentális mintázatával szövi át a test terében: testemlékezetet
alkot, egy izzadságszagú szuvenírt.

A MENnOnNO egy helyben zajló mozgásanyagát a mûvész a TRA-CE-ban kiter-
jeszti. Legalábbis ez lenne a szándéka. A spirálmozgást szétteríteni a térben. Ezen-
kívül jellegzetes frenáki elemekkel zsúfolja tele a MU Színház színpadát: erôs zené-
vel, ordításokkal, az úszósapka-úszószemüveg összeállítással (az utóbbi legalább
tíz éve állandó kelléke), a színpad jobb oldalán kinyíló ajtószerû fénysávval, mely-
ben valaki szinte meztelenül jön a közönség felé (az „ajtó-effektus”). Frenák azon
alkotók közé tartozik, akiket igen jól lehetne parodizálni, hiszen állandó saját esz-
közöket használnak. Nyugodtan nevezhetjük ezeket paneleknek.

A TRA-CE kezdôképében Várnagy Kristóf, az est fôszereplôje – egy igen nagy
tehetségû, már-már akrobata balett-táncos – békatalpakon ugrál. A békatalpak
esetlenségén a táncos egy idô után úgy segítene, hogy nôi fürdôruhát vesz fel. Im-
máron teljesen úszáshoz öltözve, fenekén olykor némileg igazítva beáll a színpad
közepén kijelölt nagy téglalap szélére, mely pusztán ettôl fürdômedencévé változik.
(A téglalapban egyébiránt az elsô jelenet közben francia szövegrészletek jelennek
meg, de inkább csak háttérként, semmint jelentéshordozó elemként.) Ebbe aztán
beleugrik a táncos. Az ugrás pillanatában megváltozik a zene, és átalakulnak a fé-
nyek. Kissé kényelmetlenül érzem magamat, mert ennél azért rafináltabb színvál-
tást vártam. De Frenák absztrakt iránti érzéke az Apokalipszis (2005) táján szabad-
ságra ment, és nem is nagyon akar visszatérni.

A megdöbbentôen lapos kezdést azonban felemelôbb folytatás követi. A darab
második felében Frenák rég bevett témáját, a gyermekkori szexualitást, az öngyöt-
rést, egyfajta sajátos testi pszichológiát elevenít fel. Az úszómedencében való víz
nélküli úszás-vergôdés után képek sorát láthatjuk, többek között a már említett
„ajtó-effektust”, vagyis az immár meztelen táncos keskeny fénycsíkon jön elôre, és
üvölt. Üvöltését mikrofonok erôsítik fel. Majd az elôadás legszebb jelenetében mez-
telenül, saját testrészeivel kötözi meg önmagát. Mintha egyre beljebb kúszna a sa-
ját testébe, végül már nem is emberi módon kicsavarodva. Mintha egy óriási, fehér,
meztelen rovar csapkodna kétségbeesetten a földön. 

Ezek a mozzanatok mutatják meg „képekként” a frenáki fizikai emlékezetet.
A TRA-CE a cím ígérete szerint a testi nyomokat, a testi helyzeteket mint emlékeket
jeleníti meg. Vagyis a testet mint olyan komplexumot, mely lényegében a múltból
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Az emlékezet úszni megy
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