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T Á N C

egyes je le ne tek, sem a kü lön bözô
mé di u mok kö zött nem fe dez hetô
fel ko he ren cia, s ez arra en ged kö -
vet kez tetni, hogy a da rab legfôbb
prob lé mája a kö zöl ni való tel jes hi á -
nya. Csí rá i ban ér zé kel hetô ugyan
az elôadás ban pél dául az írás iránti
ér deklôdés, de ez sincs ki dol gozva.
E téma fôleg a hat va nas évek ben
élte vi rág ko rát, kü lö nö sen a fran cia
te o re ti ku sok kö ré ben. Der rida írás -
ként te kin tett a pik tog rá fi ára, a ki -
ne ma tog rá fi ára, a ko re og rá fi ára (!),
sôt meg kü lön böz te tett at lé ti kai, ka -
to nai, ki ber ne ti kus és ge ne ti kai
írást, ezen kí vül fel for gatta a nyelv,
a szó be li ség és az írás be li ség ha -
gyo má nyos alá ren delt ségi vi szo -
nyait. Nagy And rea is el ját szik e
kér dé sek kel: kal lig ra fi kus írás je lek
test ál tali köz ve tí té sé vel kí sér le te -
zik, mi köz ben mö götte, a ki ve títôn
Lá bán-írás je le nik meg, ami – lé vén
a moz gás le jegy zése – en nek ép pen
a for dí tottja. De ettôl az elôadás
még messze nem te kint hetô a de -
konst ruk ció tánc nyelvi meg je le ní -
té sé nek. (Ez per sze nem kö ve tel -
mény, de az kár, hogy nem tu dunk
meg sem mit a kal lig rá fia, a Lá bán-
írás és a tánc nyelv kap cso la tá ról,
vagy leg alább is ar ról, hogy mi ért
ke  rül nek ezek egy más mellé az
elô adás ban.)

Ér zé kel hetô egy hal vány súly -
pon t el to ló dás a da rab eleje és a
vége kö zött: egy, a nyu gati kul tú rá -
tól (tévé mû sor, Peer Krisz tián szö -
ve gei) a ke leti kul tú rák (kal lig ra fi -
kus írás, taj csi) felé tett bi zony-
ta lan lé pés. De az al ko tók ezt a
mo tí vu mot sem je le ní tet ték meg
ér zé ke nyen, nem vit ték vé gig kö -
vet ke ze te sen (az utolsó je le net nem
il lesz ke dik a kon cep ci óba).

Nagy And rea – ko rábbi mun ká i -
tól el térôen – ezút tal nem ha gyo -
má nyos, tánc cent ri kus elôadást

szán dé ko zott lét re hozni, ha nem na gyobb hang súlyt
he lye zett az egyéb mé di u mokra (iro da lomra, ze nére,

képzômû vé szeti lát ványra). Olyan al ko tó kat gyûj tött maga köré, akik a
szín ház, a zene és egyéb mû vé sze tek te rü le tén kü lön-kü lön már bi zo nyí -
tot tak (pél dául Tóth Eve lin a Hó lyag cir kusz Tár su lat ban, a lát vány ter vezô
Te re bessy Tó biás az Élôkép Tár su lat ban és a Me dence Cso port ban), s ez
iz gal mas kí sér let nek is ígér ke zett. A kü lön bözô hát terû al ko tó kat azon -
ban nem iga zán si ke rült össze fog nia. Ô maga mint ko re og rá fus és tán -
cos nem csak hogy hát térbe szo rult, de koreográfusi teljesítménye ko -
rábbi mun ká i hoz ké pest is ki fe je zet ten hal vá nyabb nak tûn t.

Az elôadás egyet len eré nye, hogy mon da ni való hi á nyá ban bô negy ven
perc után fel adja, és nem tá gul egész es tés na gye posszá.

ÉNEKLÔ ÍZÜ LE TEK (Trafó – Kor társ Mû vé sze tek Háza)

Ko re og rá fia, tánc: Nagy And rea. Ének: Tóth Eve lin. He gedû mû vész:
Gyôr ffy Ger gely. Szí nész: Ri móczi Ist ván. Kon cep ció, lát vány terv: Te re -
bessy Tó biás – Me dence Cso port. Dra ma turg: Ka posi Vik tó ria. Zene: J. S.
Bach, Ma róti Emese. Szö veg író: Peer Krisz tián. Jel mez: Fe kete Dóra.
Vi lá gí tás: Nagy Zol tán.

Falu he lyi Krisz tián

Néma ízü le tek
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