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Essünk túl elôször Michel Kelemenis produkció-
ján. A francia koreográfus 1960-ban született, és elô -
ször a Centre Chorégraphique National de Mont -
pellier-ben táncolt, amit ma Mathilde Monnier igaz-
gat. 1987-tôl saját társulatot hozott létre, és
Mar  seille-be költözött. Máig több mint ötven koreog-
ráfiát tervezett, a francia kultúrdiplomácia egyik ked-
vence (például nemsokára a Beijing Modern Dance
Companyval lép fel Pekingben – legalábbis a pekingi
Alliance Française honlapjának tanúsága szerint).
Dolgozott a francia Opéra (Garnier), a Genfi Opera

stb. számára, így nem csoda, hogy
1999-tôl már saját stúdiót alapítha-

tott Marseille-ben. India, Japán és Dél-Afrika után
hozzánk is elküldték a mûvészt és koreográfiáját.

Noha Kelemenisnek „neve” van, és elegáns, letisz-
tult, absztrakt stílusa egyedülálló, úgy tûnik, olykor
nem képes megálljt parancsolni az alkotói dühnek.
2005-ös darabja, az Aphorismes géométriques (Geo -
met riai aforizmák) másfél órányi amatôr módon
komponált unalom. A Trafó ajánlója szerint „Michel
Kelemenis koreográfiája tisztelgés a nô elôtt, aki van
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elég bátor ahhoz, hogy a társadalmi elvárásokkal
szembeszegülve egyénisége és vágyai alapján hatá-
rozza meg önmagát”. A koncepció nemes, noha a
tisztelgések általában véve gyanús dolgok. Kelemenis
négy táncosnôt szerepeltet, akik ruhaváltogatással és
egyéb eszközökkel jelképeznék azt a folyamatot,
melynek során – és itt hadd idézem újra a Trafó-anya-
got – „érett, öntudatos és nem utolsósorban rendkí-
vül vonzó nôvé” válnak.

Ha ezt a Cosmo-görlös szöveget teljesítenék be, ta-
lán nem is akarnánk távozni az elsô félóra után. A kez-
det ugyanis ígéretesnek látszik: méltóságteljes, letisz-
tult „danse pure”. A négy táncosnô fekete ruhában
egymással/egymás ellenében mozog, félhomályos
háttér elôtt, olykor körbefutnak, mintha játszanának,
olykor azonban – mintegy férfiszerepet játszva – ba-
lettemeléseket végeznek. Majd ravasz ötlettel mind-
egyik kap egy szólórészt, késôbb egy variációt, végül
újra négyen táncolnak, és közben röpke másfél óra
telik el. Kelemenis elképzelése az lehetett, hogy a
táncmozdulatokat megtörô torz
pozíciók vagy állóképek majd
lekötik és magával ragadják a
nézô figyelmét. Ez azonban
nem sikerül – hiába az abszt-
rakció gyönyöre, ha áthatja egy
nagyon is konkretizáló, már-
már szájbarágós eszme: a nô
társadalmi neme, biológiai
neme és saját személyisége kö-
zött feszülô viszony.

A koreográfus öt kortárs ze-
neszerzô (Olivier Stalla, Inge
Morgenroth, Patrick Portella,
Stephan Dunkelman, Georges
Boeuf) nem éppen könnyed al-
kotásait használja fel. Noha jó-
magam nagy rajongója vagyok
a sötét zenéknek, valami disz -
szonancia megakadályozta, hogy
a táncmozdulatok meditatív,
süppedôs területet kínáljanak
az affektusokkal teli tételeknek.
Azon emblematikus pillanat,
amikor egy helyes táncosnô
összegubbad és eltorzítja arcát,
szája hangtalan üvöltésre nyí-
lik, miközben lassacskán min-
den, mi emberi, kivész belôle,
eminens példája a koreográfus
túlbuzgóságának. Az önmagá-
ban rendkívül hatásos jelenet
akár az elôadás igazán súlyos pontja lehetne, mire
azonban eddig eljut a nézô, már csak ritkán figyel
oda, helyette a mellette ülôvel cserél pajkos pillantá-
sokat. Kelemenis megbukott Pesten.

Nem úgy a Peeping Tom társulat, melyet közönsé-
ge lelkesen ünnepelt, jelen sorok szerzôjével együtt (a
Peeping Tom egy angol botrányfilm címe egy nôket
gyilkoló fotósról, aki kamerával rögzíti áldozatai ha-
lálgrimaszait). A belga együttes, illetve „csapat” a cir-
kusz, a tánc és a gesztusszínház kevercsét szürreális
és olykor absztrakt elemekkel önti le. Tudatosan épít-

kezve három év alatt három darabot készítettek el,
melyek mind a családról, a házról, az öregségrôl és az
idôrôl szólnak. Trilógiájukat láthattuk a Trafóban: a
Le Jardin (A kert) 2005-ben, a Le Salon (A szalon)
2006-ban (a SZÍNHÁZ-ban Faluhelyi Krisztián írt
róla kritikát), míg a Le Sous sol (Az alagsor) 2007 de-
cemberében érkezett hozzánk.

Úgy tûnik, a változó szereplôk egyetlen házat és
egyetlen teret laknak be. Az alapító belga házaspár,
Gabriela Carrizo és Franck Chartier a színpadra is
magukkal viszik a gyermeküket, ahogy azt a Le Salon -
ban láthattuk. A továbbiakban Samuel Lefeuvre, a gu-
minyakú artista, majd az emblematikus Euridike de
Beul szegôdött melléjük. Mindhárom elôadásukban
torz tereket, torz viszonyokat és torz mozgásokat mu-
tatnak be, miközben a mûveket átlengi a család utáni
vágy és az öregek kissé aberrált szeretete.

A Le Sous sol nem annyira alagsorban, mint inkább
egy talajszint alá süllyedt nappaliban játszódik,
amelynek ablakán beömlik a föld. A földbôl ki- és be-

bújást, az áskálódás mozzanata-
it, a föld alatti lét egészét hang-
súlyozza a „fent”, a felszínen lát-
ható fatörzs és az annak dôlô alak háta (egy idô után
gyanússá válik, hogy mûanyag baba). „Lent”, vagyis
magán a színpadon Samuel Lefeuvre jutalomjátéká-
val kezdôdik az elôadás, aki az elsô tíz percben kizá-
rólag a nyakán átfordulva közlekedik. A már a ko-
rábbi darabokban is megcsodált Lefeuvre életveszé-
lyes gyakorlatai azonban egy idô után kissé bornírttá
válnak.

Aphorismes
géométriques 
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Éppígy lejáratódik egy másik, ugyancsak már az
elô zô elôadásokban is alkalmazott saját stílusjegy –
két vagy három szereplô egyes testrészeinek összeta-
padása és annak komikuma/bravúrja, hogy a moz-
gást és táncot így összetapadva is megoldják. A har-
madik produkciót is erre az ötletre építeni talán kissé
merész. Viszont az eddig nem említett szereplô:
Maria Otal, egy igencsak idôs hölgy a játék központi
alakjaként minden tapsot learat. Énekel, táncol, meg-
kínoztatik, halálra puszilják, és mindig valami finom,
törékeny öregséggel figyeli a közönséget. Ezért meg-
lehetôsen sokkoló, amikor Lefeuvre egyszer csak
smá rolni kezd vele.

Közös táncuk furcsán viszolyogtató, de ugyanakkor
akad benne szépség, fájdalom, veszteségérzés is.
A Peeping Tom nem akar tabukat dönteni, nem avat-
ja a gerontofíliát normává – egyszerûen egy különös
szerelmet ábrázol, és az öregség gyermeteg vonását
mutatja meg. A világ ilyen és nem más – hamiskás.
Az alagsor-nappali olykor óvodává alakul át, több öreg
gyerekként „rohan” az ajándékért. A fiatalabb szerep-
lôk a porhanyós földben ugrálnak, testükkel vájják ki
az ösvényeket. Az angyalszárnyakat viselô, fehér, egy-

re koszosabb ruhában táncoló Gabriela Carrizo ki
akar menni a lányáért, de a dominát alakító testes,
kombinét viselô Euridike nem engedi. A valós szere-
pek összekeverednek a megteremtett színpadi lét ká-
oszával. Az alagsorból nincs igazi kijárat.

A Peeping Tom társulat a trilógiával kétségkívül sa-
ját világot és nyelvet alkotott. Bár a Le Sous sol jócskán
épít az elôzô két darab „találmányaira”, azért semmi-
képpen nem nevezhetô fáradt munkának. A díszlet, a
terek, a fények és a zenék egyedileg komponáltak, az
elôadások színvilága külön tanulmányt érdemelne.
A természetes és a mesterséges anyagok együttes al-
kalmazása a rituális színházakat idézi. A színpadi tör-
ténések miniatûr történetek, melyeket értô dramatur-
giai kéz simít össze. A gegek, például a Le Sous solban
elhangzó Stille Nacht dallamai és az erre kitalált fals
vezénylet bármelyik magyar produkcióban is helyet
kaphatna. Úgyhogy én már csak azon töprengtem,
hogy a hasonló világú, az abszurdra fogékony magyar
rendezôk és koreográfusok (például Szabó Réka) va-
jon kapnak-e ihletet az efféle daraboktól, hiszen a
mozgáskészlet már készen áll, csak a körítést kellene
elkészíteniük. 

harminc éve halott Charlie Chaplin kótyagossá-
gában is bölcs szellemét színpadra idézni vak-

merô tett. A figura képletesen és valójában is ráégett a
celluloidra, neve elválaszthatatlan a némafilmtôl.
Egy korszakot, egy idolt és egy géniusz mûvészetét
kellene az alkotóknak újra- és átértelmezniük. Önálló
mûvet alkotva egy nyelvet lefordítani egy másik nyelv-
re. A Gyô ri Balett elôadása nem lépi át a határt, amely
az igényes skiccek sora és az önálló érdemekkel bíró
mûalkotás között húzódik. Így kedélyes revüvé lesz a
tiszteletadásnak szánt, de Charlie Chaplin misztiku-
mát és zsenijét meg nem idézô balett. Mivel a történet,
a karakter és a mûfaj adaptációja nem egyedi és meg-
gyôzô, a figura szerepeltetése puszta utánzás, illuszt-
ráció, s a produkció a Charlie-figura ürügyén alkotott
jelenetek hosszú és mélységekbe nem hatoló sorának
tûnik. Chaplin esetlensége, kacskaringós lépései olyan
elmaradhatatlan kellékek lettek, mint a keménykalap
és a sétapálca. Improvizációnak tetszô bukdácsolása

míves tánc. Csavargójának humora megismételhetet-
len – filmjeire a sokszor fanyar kacagás mellett rá-
ereszkedik a tragikum komor felhôje is. 

A Keep Smiling sírrablással kezdôdik: Chaplin (vagy
a holttestet eltulajdonító gonosztevôk) utolsó, minden
eddiginél groteszkebb tréfájával 1978-ból. Mindvégig
megokolatlan, hogy miért esett a választás – indító
gesztusként – erre az aktusra, ám kétségtelen, hogy a
nyughely kifosztásával a földi maradványok mellett a
mûvész szellemi kincsei is idegen kezekbe kerültek.
És a „hódolat” lényegében maga is sírrablás – ameny-
nyiben minôsége nem közelíti meg az életmûét. A je-
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