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int arra számos kritika és tanulmány is utalt
már: Frenáknál nincs koreográfia. Frenák

nem mozgásban, hanem képekben, jelenetekben és
szituációkban gondolkodik. Nincs ez másként leg-
újabb darabja, az INSTINCT – Soha. vagy… esetében
sem, amelyet a szigeti bemutatóját követôen a
Trafóban tekinthetett meg elôször a közönség.

A Trafó színpadán egy kettészelt gördeszkapálya
íve lejt a nézôtér felé. A tetején elôször három alsó-
nadrágos, maszkot viselô alak jelenik meg, késôbb
egy zakós is csatlakozik hozzájuk negyediknek, mi-
közben zörejek, zúgás, morajlás, lihegés hallatszik
zenei aláfestésként. A következô képben melankoli-
kus zongoradallam alatt egy öltönyös figura vívódik
egy kék kombinés lánnyal. Majd két álarcos fiú ver-
gôdik egymás mellett magányosan, idônként az ágyé-
kához nyúlva. Egy késôbbi jelenetben két alak erôsza-
kosan és agresszíven ütlegel, rugdos és porig aláz egy
harmadikat, majd ugyanezt két figura játssza el egy-
mással.

Talán felesleges is az elôadás további részletes le-
írása, olyannyira ismerôsek már ezek a képek.
Ismerôsek Frenák közönségének, hiszen a koreográ-
fus évek óta használja e paneleket, és ismerôsek
azoknak is, akik elôször látnak tôle darabot, hiszen
olyan sémákról van szó, melyek a kultúra számos
más szegmensébôl visszaköszönhetnek. Frenák al-
kotásainak visszatérô elemei pedig egy igazán szûk
palettán is elférnek. A férfi magányos, elmerengô
alak ja ismerôs lehet az Angyali párbeszédbôl (de
mennyivel érzékenyebb tálalásban!), kéjes magakel-
letése és halálos vonaglása a Párnakönyvbôl (de mi-
lyen képkompozíciókban!). Az erôszak esztétikája a
Querelle-bôl, a megalázás jelenetei a Salòból, az egé-
szen szürrealisztikus szadomazo játékok Az éjszakai
portásból – e képek mind a nyugati kultúra morális
kérdéseit taglalják.

Az Instinct két-három perces jelenetei azonban a
fentiekkel ellentétben üres képek maradnak; legfel-
jebb csak egymás után következnek – egy dinamiku-
sabb jelenetre egy melankolikusabb, egy erôszakosra
egy érzelmesebb (egy zakós jelenet után egy alsónad-
rágos, egy fekete bugyis után egy fehér bugyis) –, de
nem kapcsolódnak össze. Az elôadásnak így nincs
íve: nincs kiindulópontja, és nem érkezik meg seho-
vá. Nincs történet és nincsenek karakterek, de legfô-
képpen dramaturgia nincs. Az egyes jelenetek frag-
mentumok és üres klisék maradnak, amelyek legfel-

jebb a test puszta felmutatására elegendôek. Nem
mintha ez nem lenne önmagában is elég érdekes –
gondoljunk csak Mapplethorpe képeire –, de persze
ennek is meglennének a maga kívánalmai. A fent
említett mûvek, vagy akár a Teoréma vagy a Halál
Velencében ugyanis amellett, hogy mind a történeten
belül, mind pedig a nézôi tekintet számára deklarál-
tan a vágy tárgyaként kínálják fel a férfitestet, túl is
lépnek a test puszta felmutatásán. Frenáknál kevésbé
egyértelmû ez a gesztus, mégis megragad a testnél.
(A kimondatlan mégiscsak részt követel a szimboli-
kusból? Itt kezdôdne a pszichoanalízis?)

Korántsem arról van azonban szó, hogy a tánc
mûfajában lehetetlen lenne túllépni a testen. Ennek
egyik legkiválóbb – immár talán klasszikusnak is ne-
vezhetô – példája, a Dead Dreams of Monochrome Men
szintén a férfitest igézetében készült, ezen túl azon-
ban rengeteget elárul annak mûködésérôl, mechani-
kájáról és egész jelenvalóságáról. Koreográfia és dra-
maturgia hiányában azonban Frenák darabja(i) nem
hasonlítható(k) a DV8 legendás elôadásához. A suta
jelenetekben különösebb koreográfia és koncepció
nélkül felbukkanó testek ekként esztétikai szempont-
ból és érzékiségüket tekintve legközelebbi rokonság-
ban a tinilánymagazinok poszterként szolgáló közép-
sô oldalaival vannak.

Ugyanez mondható el a jelmezekrôl is, illetve egyik
alapdarabjukról: a szupermarketekben hármasával
kapható fekete alsónadrágokba a kilencvenes évek
elején még Madonna is elôszeretettel öltöztette tán-
cosait, mígnem az évtized végére a Take Thathez ha-
sonló fiúcsapatok hátsóin végleg kikoptak a popkul-
túrából is. S bár e muzeális darabok – roppant kínos!
– megtekinthetôek még Alföldi Szentivánéji álomjá-
ban is, nem ártana frissíteni ôket, hacsak nem egy
fehérnemûgyártó céggel több évtizedre kötött szerzô-
dés kötelez a használatukra. (Megnyugvásra adhat
okot, hogy az elmúlt évek egyes elôadásainak – A Kék
Madár, Peer Gynt – kollekcióit a körúti fehérnemû -
boltok is megirigyelnék.)

Hogy sokakat mégsem hagy teljesen érintetlenül az
elôadás, az annak a puszta fiziológiai – korántsem
esztétikai – hatásnak köszönhetô, amelyet egy ziháló,
levegôért kapkodó, földön vergôdô és vonagló test lát-
ványa idéz elô, legalábbis a gyanútlanabb nézôben.
Ugyanezt a hatást szolgálja a zene is: a lélegzés, a li-
hegés, a fuldoklás, a suttogás, a sikolyok, a monotó-
nia és a melankolikus dallamok kontrasztja, a dübör-
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gô és a csöpögôs ritmusok váltako-
zása. Mindezek az elemek elô-
adásról elôadásra egyre átlátszób-
bak, s egyre kevésbé hatnak – még
„élôben” sem. Színházban általá-
ban akkor találkozunk élôzenével,
ha dramaturgiai funkciója van. Er re
számos remek példát nyújtanak a
Hólyagcirkusz Társulat vagy a
TranzDanz elôadásai. Egyébként a
puszta látvány kedvéért felesleges.

Frenák darabjainak így az értel-
mezések ellenére sincs semmi kö-
zük a dekonstrukcióhoz, de még
csak a táncnyelv dekonstrukciójá-
hoz sem. Az ösztönökrôl szóló
mondanivalója valahol a népi pszi-
chológia szintjén mozog, apoka-
liptikus víziói pedig leginkább
popkoncertek és videoklipek láto-
másaira emlékeztetnek. „Kegyet -
len sége” legfeljebb abban rejlik,
hogy még ezzel a teljesítménnyel
is a legjobb hazai kortárstánc-ko-
reográfusok közé sorolható. 

A darab végén felhangzó örök-
zöld csak tovább szaporítja a kí-
nos jelenetek sorát. A hol nyúló-
sabb és csöpögôsebb, hol pedig
érdesebb és keményebb könnyû -
zenei elemek fricskaszerû alkal-
mazása a kontraszt kedvéért fil-
mek vagy elôadások végén ugyan-
csak elég gyakori. Ehhez azonban
a megelôzô ötven, nyolcvan vagy
éppen száz perc kíméletlen végig-
gondolása és precíz kivitelezése
szükséges.

INSTINCT – Soha. vagy…
(Frenák Pál Társulat,
Trafó – Kortárs
Mûvészetek Háza)

Koreográfia és látványterv: Fre -
nák Pál. Zene: Helmuth Oeh -
ring. DJ: Gergely Attila. Videó:
Christoph Brecht. Díszlet és
maszk: Majoros Gyula. Kosz -
tüm: Szabó Gergely. Fény: Mar -
ton János.
Közremûködôk: Baranyai Ba lázs,
Lisa Kostur, Nelson Regue ra, Vár -
nagy Kristóf, Zambrzyczki Ádám,
valamint Heather O’Do nnell
(zongora), Hudacsek Lász ló (ütô-
hangszerek).
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