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Aki járt már a Csodák palotájában, ismerheti az
úgynevezett real time videotechnikát, amely a felvett
képet azonnal visszavetíti, s a mozgó testet lenyo-
matként követve, különös hatású képsorozatokat hoz
létre a képernyôn. Szabó Réka és a Tünet Együttes
legújabb darabja ebbôl a technikából indul ki: szem-
mel láthatóan és bevallottan is keresi azokat a szín-
téri helyzeteket, ahol mûködtetni tudja. Az alkotók
mûvészi érzékét dicséri, hogy ezt a képzômûvészeti
értelemben artisztikus technológiát sosem illusztrá-
cióként, hanem minden esetben játszóként, drama-
turgiai ágensként alkalmazzák, aminek következté-
ben látványossága mellett is érvényes darab jön létre.

A legutóbbi Szabó Réka-opusoknál megszokott va-
rázsmondatok helyett a Nincs ott semmi szöveges fel-
vezetôje szabatos, elemzô prózában jelöli meg a da-
rab mondandóját: a valóságra kérdez rá. Alapállítása
szerint, amit valóságként tapasztalunk, saját képzet-
alkotásunk eredménye. Az ily módon egymástól el-
csúszó „van” és „lenni látszik” oka és következmé-
nye eszerint szorongásaink, valamint félelmeink ki-
vetítése, mellyel megpróbáljuk magunk körül és a
magunk irányába értelmessé alakítani a körülöttünk
lévô és ránk való tekintet nélküli létkatyvaszt. Saját
bejáratú démonokat teremtünk, mert érezzük, hogy
a világ nem olyan, amilyennek látszik, és ettôl a világ
tényleg egészen másmilyen lesz, mint amilyen való-
jában. A gondolatmenet e második fele egyrészt nyil-
vánvalóan körben forgó, s így feladja a kiindulópont
logikai lehetôségét, másrészt az alapfelvetésnek csu-
pán kicsinyke szegletét érinti, azt sem túl mély, egy-
fajta pszichologizáló nézôpontból. A valóság ember-
tôl függô voltára vonatkozó gondolatmenet elsô fele
ellenben filozófiai, ismeretelméleti disputák tárgya:
a valóságot intakt adottságnak felfogni igyekvô filo-
zófiai realizmustól a relativizmuson át egészen a
szollipszizmusig (amely a világot teljes egészében az

Én képzeteként értelmezi) bölcseleti iskolák alapvetô
kérdésköre, a világról feltehetô kérdések egyik legiz-
galmasabbja. Mindkettô projekció, belülrôl induló
valóságmódosítás: az elôadáson ebben a „vetítésben”
ér össze videotechnika és mondandó.

Bevett posztmodern gesztus prospektusokban ér-
telmezési kódokat mellékelni mûalkotásokhoz;
ennek hátterében a modern kor – elsôk között
Nietzsche nyelvkritikájában tudatosuló – nyelvfilo-
zófiai válsága áll. A Nincs ott semmi nem igényel
ilyenfajta alkotói sorvezetôt: jól érthetô, világos da-
rab. Csak éppen nem teljesen arról szól, amit alkotói
szándékként megjelöl. Aki az írásos felvezetôt elol-
vassa nem ugyanazt a darabot látja, mint aki ezt nem
teszi meg: azaz a Nincs ott semmi maga is mintázza
azt a projekciót (értelmezés- és érzékelésmódosí-
tást), amelyet mint témát körbejárni szándékszik.

A dramaturgiailag pontosan kidolgozott darab egy
kettôs körszerkezet mentén bomlik ki. A kis keret
Nagy Andrea színtéri figurájából, annak álomszerû,
látomásos félelmeibôl indul, és ugyanoda tér vissza,
vagyis egy (láz)álmot mintáz, amelynek áttételesen
van ugyan köze a valóság-problémakörhöz, azonban:
álom esetében már a „van” és a „lenni látszik”
különbsége is nehezen értelmezhetô, nemhogy ket-
tejük egymástól való elcsúszása. Mivel az elôadás
túlnyomó része ebbe a keretbe illeszkedik, az ígért
problémafelvetéshez képest való elcsúszása jelzés-
értékû.

Gyakran visszatérô motívum a darabban a belsô fé-
lelmekkel való viaskodás. Az alkotók hol a technoló-
giát alkalmazva, hol „hagyományos” táncdramatur-
giával hoznak létre poétikusan komponált jelenete-
ket: Dózsa Ákos szellemesen bizarr harcát az egyre
növekvô, egyre potensebb vetített fekete emberkével,
aki ellehetetleníti szerelmét; Vadas Zsófia Tamara
küzdelmét hús-vér, láthatatlan fekete emberekkel;

Török Ákos

A semmi valamizik,
vagy valami semmizik?
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február 15-i elôadás után szervezett beszélgetés egyik élô vitapontja az volt, hogy vajon Szabó
Réka és a Tünet Együttes pályáján a Nincs ott semmi… abba a „színházibb” vonulatba tartozik-e,

amely a Karc címû darab környékérôl indul, és tart a legutóbb bemutatott Alibiig, vagy sokkal inkább el-, 
illetve visszatérést jelent a hagyományos értelemben vett modern táncszínház felé. Azt gondolom azon-
ban, nem a színház és/vagy tánc a legérdekesebb kérdés, amely a Nincs ott semmi kapcsán feltehetô.
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Góbi Rita és félelmes alteregója ötletes és
érzékletes sziámi kettôsét; valamint a kis
keret zárójelenetében a fehér padlózaton
egyre nagyobb számban megjelenô apró,
fekete emberkék rémisztô, démoni nászát
Nagy Andreával. Az emberi démonképzés
és az ezzel összefüggô szorongás (pszicho-
logizáló nézôpontból) valóban értelmezhe-
tô valóságtorzításként, projekcióként, de –
az álomhoz és látomásokhoz hasonlóan –
igazából csak kicsiny részét adja a valóság-
képzô, „világteremtô” automatizmusnak,
amit a darab általános érvényû alapelvként
tételez. 

A Nincs ott semmi nagy kerete a hatos
osztatú padlózat szabályos téglalapjaiban
fekvô hat, mozdulatlan fekete emberalak-
ból indul ki, akik egy finoman kaotizálódó,
mégis szabályszerûséget sugalló koreográ-
fia szerint kezdenek el mozogni. A darab
végén egy érzékletes és megrázó jelenet-
sorban emberen kívüli erôket mintázva,
majd egymással és egyre inkább láthatatlan
ellenfelekkel csatázva a hat személyiség a
szabályos téglalapokban lassan morzsáló-
dik-csiszolódik hat szabályosan elrendezô-
dô fekete alakká. A személyiség születésé-
nek, saját démonaival való küzdelmeinek
és elbukásának látványos és ihletett moz-
góképeit, érzékletes történetét láthatjuk,
amely csak nagyon áttételesen és az alkotói
sorvezetés figyelembevételével értelmezhe-
tô a hat mozdulatlan figura mesterségesen
manipulált (lásd Mátrix I–III.) vagy éppen
spontán képzeteként. Eszerint puszta lát-
szat mindaz, ami történik, a valóság teljes
egészében vetített kép: kiméra. A valóság-
gal szembeni bizalmatlanság legszemléle-

BALRA: Dózsa Ákos,
Góbi Rita és Vadas
Zsófia Tamara

LENT: Góbi Rita 
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tesebb és egyszerûségében talán legbájosabb jelene-
te, amikor a padlózatra vetített fénynégyszögrôl sen-
ki nem tudja biztosan eldönteni, hogy vízzel telt me-
dence, vagy csak a padlózatra vetített fénynégyszög,
míg Vass Imre bele nem veti magát, és ki nem derül,
hogy az víz (és természetesen a Trafó padlózata).

A Nincs ott semmi jó sodrású, ötletgazdag, költôi vé-
náról és dramaturgiai érzékrôl egyaránt tanúskodó
produkció. Az ember külsôvé tett belsô félelmeirôl,
világba böfögött démonjairól és az ezek okozta csen-
des, hétköznapi tönkremenetelérôl szól. Amikor
mindebbe – elsôsorban a címválasztás, néhány jele-
net és az írásos felvezetô révén – belekerül a valóság
projektív alakításának ismeretelméleti mélységû fel-
tevése is, a gondolatmenet pongyolává és követke-
zetlenné válik. Az álmok, látomások, szorongások
befolyásolják ugyan a közérzetünket, és bizonyos
mértékben a valóságról alkotott képünket is módo-
síthatják, de vajmi kevés közük van a valóságra
vonatkozó szép számú kérdéseink bármelyikéhez is.
Ezekhez – bár utal rá – maga a darab sem jut el.
A Nincs ott semmit Szabó Réka pályáján visszatérés-
nek érzem a hagyományosan modern táncszínház-

hoz: a darabban a „táncosságnak” sokkal inkább a
mozgássorozatokon (és a videotechnikán) keresztül
történô jeleléshez van köze, mint a radikálisan le-
csökkentett mennyiségû szöveghez. Az érdekes kér-
dés az, hogyan illeszkedik a darab abba a Karccal
kezdôdô sorba, amelyet drámai súlyú színpadi mun-
kák jellemeznek (a Priznicet csak kis zárójelben em-
lítve). Azt gondolom, a Nincs ott semmi ettôl a vonal-
tól is eltér: könnyed, jól emészthetô, jó értelemben
véve látványos darab.

NINCS OTT SEMMI – 
AVAGY ALSZANAK-E AZ ÁLMOK
(Tünet Együttes, Trafó)

Dramaturg: Peer Krisztián. Fény és tér: Szirtes Atti la.
Kosztüm: Nagy Fruzsina. Zeneszerzô: Márkos Al -
bert. Rendezô-koreográfus: Szabó Réka.
Elôadja: Dózsa Ákos, Góbi Rita, Nagy Andrea, Szász
Dániel, Vadas Zsófia Tamara, Vass Imre.

éged mi inspirál?” – tette fel a kérdést a február
1-jei Inspiráció-esten szereplô három koreográ-

fia alkotóinak egy bizarr, „ismeretlen” médiaprima-
donna, Ladjánszki Márta, ciklámenszín zokniban,
magassarkúban, a Kéretlen kérôimbôl kölcsönvett vi-
rágmintás egészdresszben, fejhallgatós mikrofon-
nal, bubi parókában – hol állva, hol félig fekve.
„Szituációk, élethelyzetek, a közeg, a világ” – így a
válasz a Mûhely Alapítvány ez évi három kiválasz-
tottjától, akik lehetôséget kaptak, hogy új ötleteiket,
darabjaikat a Trafó színpadán bemutassák.

A finn Riina Saastamoinen munkája a kidolgozott
ívû, majd szétvágott s újra összeragasztott, a tér más
pontján megismételt mozdulatsorozatokkal való já-
ték, melynek dinamikáját elsôsorban a „sietve” – ta-
lán innen a Rushes cím – cserélôdô táncosok két-, há-
rom-, öt-, illetve hatfôs csoportjai adják, szigorúan
geometrikus formákba rendezôdve. A tánctérre vetí-
tett, V alakú, a konstrukció elsôbbségét hangsúlyozó
fénycsíkok együttes képe mégis mintha óriás szilán-
kokat rajzolna ki, azaz a rend egyben magában fog-
lalja a széttöredezettség állapotát is, akárcsak egy
kollázs, amelynek ez esetben szerves része a néma-

ságot, testhangokat és csettintéseket felváltó zene, a
projektorral vetített orchideakép, valamint a video-
film, amely papírból különféle alakzatokat óriás olló-
val vágó kezet, majd celofánba csavart virágokat
mutat. Hogy a tisztán strukturalista, kísérletezô da-
rab a mozaikkockákból többnyire egységes matériá-
jú, a formán kívül jelentéssel, feelinggel is rendelke-
zô alkotássá legyen, jóféle kötôanyagra lenne szük-
ség. Ám hiába bontakozik ki a puzzle-darabokból, a
vetített virágfejbôl, egy fiú s egy lány ülve összefonó-
dó, hajladozó tagjaiból, a deltoid virágszirmot for-
mázó lábakból s a felcsendülô I’m in love, azaz
„szerelmes vagyok” dalból valamiféle „többlet”, mely
a struktúrán túlra igyekszik mutatni, s mely által ér-
telmet nyernének és életre kelnének a táncosok zörgô
virágcelofánra emlékeztetô áttetszô ruhái – a szerke-
zet nem képes mûködni.

A MU Terminállal dolgozó vendégkoreográfus
nem volt könnyû helyzetben, hisz koncepciójának
megvalósítása – a struktúrában felragyogó, majd a
részbôl az egészre kisugárzó gondolat – hibátlan, fi-
nomra csiszolt munkát követelt volna az elôadóktól,
önmagától pedig még pontosabb szerkesztést. 

Szoboszlai Annamária

Inspirált aspiránsok
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