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De az ember-ültetéshez sötét kell, 
S az éj a nappalnál épp úgy nagyobb, 
Ahogy az ember több minden növénynél.

(Michelangelo Buonarotti, 81.)

A ritmus egységét voltaképpen csak ott találhatjuk
meg, ahol a ritmus a káoszba merül, 
az éjszakába, ahol a szintkülönbségeket 
erôszakosan összekeverik.

(Gilles Deleuze)               

ENTRÓPIA-TÁNC. Egy zongora mély regisztereinek
monoton hullámzására három táncos forogja, nyújtja
és tolja, lélegzi ki magát az alig-láthatóság határvidé-
kérôl a Trafó színpadára. Mintha valami hallatlanul
precízen kivitelezett idôigényes, balettel kombinált
harcmûvészeti formagyakorlatot, félhomályoszlató taj-
csit végeznének. Vezeték nélküli energiaforrások: a
zene és mozgásuk minôsége, ritmusa, dinamikája
összefügg a fényerô változásával. „Feltöltik” a rend-
szert, de a hatásfok és a cél kérdéses: a folyamat nem
az egyensúlyi állapot felé tart. Az egymásra halmozó-
dó módosulások eredményeképpen a rendszerben fô
paramétereit (hang, mozgás, fény) tekintve fokozód-
nak a változások.

Az egyforma, „kombinétunikát” viselô hármasból
összerendezôdô términtázatok hol egyidejû, hol pedig
kis idôeltolódással továbbadott mozdulatokból, gesztu-
sokból épülnek fel. A részfolyamatokat lezáró szögle-
tesebb taglejtéseket az energiagyûjtés pillanatai köve-
tik, amelyek újabb, gördülékenyen egymásba kapcso-
lódó mozgássorozatokba transzformálódnak. A néha
megmerevedô csoportozatok felbomlanak: a testek
tengelyeik mentén tovapörögnek, guggolások és térde-
lések után, lendületbe csavarodó és irányt jelzô kéz-
mozdulatokat követnek. Amikor, majd tíz perc eltelté-
vel, már megfelelôek a fényviszonyok, látjuk a földre
vetülô geometrikus alapsémát, valamint az azon kívül,
jobbra hátul játszó zongoristát. A nemek is egyértel -
mûek már – két férfi, egy nô –, mint ahogy az is, hogy
ez lényegtelen: egyenrangú, ember alakú részecskéi
a mozgásmintázatnak. 

A kritikus szint elérése felé haladó folyamatba egyre
több, az együttmozgás szerkezetét gazdagító mozdu-
latváltozat iktatódik be, miközben a zongora alapvibrá-
lásában is növekvô feszültség érezhetô. A három „sáv-
ból” – elektronikusan gerjesztett háttérlüktetésbôl
(Alexander Fostier & Sebastian Roux), repetitív zongo-

raszólamból (Sammy Ben Yakoub) és kontrollált test-
zajokból (lábcsúsztatások, légzés) – összemontírozódó
hangzóközeg felerôsödése a mozgásban is egyre gyor-
suló tempóval társul. A trió a fokozatosan birtokba vett
bal, majd jobb felsô negyed után bele-belekap a játék-
tér nézôk felé esô felébe is. Térnyerésüket nyomon kö-
vethetôvé teszi a lépések, forgások, irányváltások egy-
mást felülíró „kalligráfiájával” telítôdô, csúszásgátló
porral „lealapozott” felület. Az elôtér bemozgatásával
párhuzamosan egyre több figyelmet követel a zongo-
rista – saját magát is eksztázisba hergelô, de a tánco-
sokat is irányító, sôt néha háttérbe szorító – magán-
performansza. Felülkerekednek a forgásközpontú
minták, a már-már a táncosokat is önkívületbe hajszo-
ló futamok, amelyeket csak egy épp ezért emlékezetes
mozdulatlanná válás szakít meg háttal nekünk, fel-
nyújtott kezekkel, miközben a zene nem lankad.
Ugrások, irányváltások, lendületvételek, combon csat-
tanó kezek sora alatt melegszik be a hátsó reflektor-
blokk, egyszerre gerjed a zongora és az elektronikus
alap. A belassuló trió kontúrjait felpuhítja az egyre va-
kítóbb fény, miközben a zongorahang is az elektroni-
kus háttérbe olvad. Már nincs térbejárás, elpörgés: a
leküzdhetetlen fény- és tömegvonzásba került testek
egy helyben, a lámpák kis szupernovái elôtt, egy is-
métlôdô mozgássorba rögzülve vesznek bele az utolsó
fellobbanásba. 

TERRÁRIUM-BUTÓ. A fényrobbanás utáni sötét-
ségbôl egy fokról fokra erôsödô fényû, belógatott vil-
lanykörte „hív elô” négy, a kopár térben elhagyottan
heverô testcsonkot, testcsírát. Embriók? Gubók?
Bábok? Lárvák? Teljesek vagy hiányosak? Nem tudni;
vannak, léteznek, vegetálnak – cél, ok ismeretlen.
Torzak, deformáltak: biomorf energiák alakítják a lágy
és viaszos húst. Lomhán, ráérôsen alakulgatnak: ki
erre, ki arra növeszt testnyúlványokat, keres támaszté-
kot, feszül ívbe, vált pozíciót. Néhány perc után az
egyik az oldalára dôl. A programfüzet szerint „vihar
utáni csend” – legyen. Partra vetett algacsomók, újra
kibomló levelek, homokból elômászó puhatestûek,
csápjaikat, végtagjaikat kicsomagoló állatok. Hossza -
dal mas, hol növényi, hol animális tapogatózás, von-
szolódás, hely- és alakváltoztatás. Az „emberformájuk”
– félmeztelenek, kis testszínû nadrágocska rajtuk – el-
hanyagolható, viszonyuk az egymással való idôleges
összerendezôdésre korlátozódik. (A korábban zongo-
rájával ôket irányító zenész most a közönség elsô sorába

Százados László

Káosz – Újratöltve
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ülve méri az idôt, számol rájuk.) Borulnak, csapódnak,
váratlanul és hirtelen mozdulnak, dermednek idôleges
nyugalmi állapotba. Nem az emberi alkat, mozgás-
készlet, egyensúly és harmónia elvei szerinti haladási
módokat, testhelyzeteket, körvonalakat vesznek fel:
idegen, de legalábbis archaikus törvényekhez alkal-
mazkodnak. Amikor sok eltelt perc után ketten felül-
nek, ez az elsô „emberi” póz; amikor késôbb a másik
kettô is „csatlakozik”, elôször egyformák. Ahogy kivi-
lágosodik, két lábra állnak, de megint a földre kerül-
nek: úgy tûnik, visszatérnek a kiinduló alakzathoz, de
más elrendezésben. A fejlôdés egy újabb lépcsôfoka-
ként „telepet” alkotnak: egész közel húzódnak egy-
máshoz, még kósza érintés is esik talán. Ismétlôdô és

lemásolt mozdulatok jel- és testbeszéde folyik: gyer-
tyaállás és persze homorítás, elcsavart test. V-alakzatba,
csoporttá szervezôdnek – egy következô állomása az
evolúciónak –, s magukhoz képest „begyorsulva” ván-
dorolnak, gurulnak és csúsznak. Újabb etap az egyed-
fejlôdésben: az egyik kar behajlítva az arc elôtt, a má-
sik kitámaszt, miközben szétnyitott lábbal „rákember-
ként” támadnak, majd vonulnak vissza. Megpihennek
gyertyaállásban, amibôl ledôlve – ezek a testek már ké-
pesek rá – egy hídba feszülésen keresztül térdre, majd
talpra lökik magukat. Ezzel a négy guggoló figurával
az elôzô rész kiindulópontjába loopolja bele, akasztja
vissza magát a koreográfia. A mindvégig gerjesztett
hangháttér, elektrosztatikus zörej-zene is fenséges ba-
rokk (?) énekbe és muzsikába megy át, „ünnepelve” az
emberré (?) válást. Visszajutottunk az elôadás kezdeté-
nek mozgásrendszeréhez és koordinátáihoz. Ugyanaz
a tér, ugyanazok a mozgások, ugyanazok a testek, de
most már a deformációk tapasztalatával süllyednek a
sötétbe. 

KÁOSZ – ÚJRATÖLTVE. Andy Deneys flamand
származású táncos-koreográfus a brüsszeli P.A.R.T.S.-
ban folytatott tanulmányok (1997–1999), majd egy
Emio Grecóval közös munka után, 2000-ben hozta
létre társulatát. A Mudar (2005) az elsô nagyobb szabású

és egyben máig legismertebb darabjuk. Hordozza a
Deneys-darabok fô vonását: az általános természeti je-
lenségek alapelveit megjelenítô koreográfia igényét,
amely most „a kozmosz és a káosz közötti feszültség
két egymással ellentétes esztétikai elvét” modellezi és
kapcsolja össze. Érvényesül a többi Galothar-produkci-
ót is általában meghatározó alapelv: a feszes és szigo-
rú koreográfia, a matematikai szabályokat is felhasz-
náló, többnyire „egyszólamú” mozgások növekvô in-
tenzitású sorozataiból építkezô szerkezet. Az idôtlen
és univerzális „témakörök” felé forduló alapállásnak
megfelelôen nagy hangsúlyt kap a zenei, matematikai
és mozgásstruktúrák egymásba fordíthatósága, egy -
más nak való „megfeleltethetôsége”. 

A darab elsô részének négyese egy sérülés miatt hi-
ányos (az eredetileg Mariana Garzon Garcia, Vincenzo
Carta és Andy Deneys mellett szereplô Vittoria de
Ferrari Sapetto csak a csökkentett üzemmódú máso-
dik részben tûnik fel): csonka a mintázat, de nem za-
varó az idônkénti aszimmetria. Deneys testeket használ,
de ez az „antropomorfizmus” maximum a mû köd -
tetési lehetôségeik korlátainak felmérését jelenti, hi-
szen már maga a mozgáskészlet is meglehetôsen
„test ellenes”: részecske és balett alapú, mozgássérült
és biomorf. Ez a kombináció a testkontroll magas fo-
kát igényli, folyamatosan teszteli a táncosok fizikai és
intellektuális teherbírásának határait. Maximális erôn-
létet, összpontosítást és precizitást követel meg: teljes
odaadást és alázatot a koreográfia iránt. Ez az elôzetes
„program” szabja meg a haladási irányokat és a dönté-
si algoritmusokat, a testnyelvet, illetve a testek közötti
információcsere mértékét, minôségét. Individuu mok -
ról szó nincs, kölcsönhatások vannak, igazi kapcsola-
tok nélkül. Érzelemmentes a közeg, de mivel a részek
közötti viszonyok jellegét, az egyszerû és az összetett
mozgások egymásba épülését nem azonos szabályok
írják le, a jelentéstartalom eltolódik, s ez a pszichikai
kifejezôerô eltérô vidékeire vezet. Különbözô ritmus-
képleteket közvetítô tér- és idôállandók más és más
testtartást, gesztust, izomtónust generálnak: ugyanaz
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a test, ugyanabban a koordináta-rendszerben eltérô eg-
zisztenciális helyzetek, létállapottípusok megjelenítô-
jévé válik. Ami állandó, az a következetes minimaliz-
mus és redukció az eszközökben: hang, fény, nemek
nélküli testek (az egyendressz, az egyenmeztelenség, a
kidolgozott izomzat semlegesít). És még egy dolog: az
idônkívüliség, a politikai, történelmi-társadalmi szitu-
ációkra való reflexiók teljes hiánya. Ez alól csak az el-
méleti hátteret árnyaló társmûvészeti utalások jelente-
nek kivételt. 

Úgy tûnik, mintha a Mudar a megelôzô munkák
(9 Floorscenes, 2000; Miura Verona, 2002) tapasztala-
tait is szintetizálni kívánta volna: talán épp emiatt is
jött létre ez az egymást ellenpontozó felépítés az értel-

mezés szét-, majd összetartó csatornáival. A társulat
honlapján (www.galothar.be) olvasható szövegek már
a két korábbi darabbal kapcsolatban is szobrászati –
Rodin, illetve Michelangelo – inspirációról tudósíta-
nak, s az utóbbi plasztikai ábrázolásmódjának hatása
ha nem is annyira az elsô rész, mint inkább a „vihar
utáni csend” alakzatai kapcsán ismét felmerül.*

Ezután már nem váratlan a következô viszonyítási
pont megadása: a(z emberi) formáról való gondolko-
dásában Michelangelóhoz is kötôdô Francis Bacon vi-
lágának szereplôi ha nem is azonos, de legalábbis pár-
huzamos univerzumból valók, mint a Mudar második
részének talapzatukról ledöntött, életre keltett alakjai.
Bacon célja – az Alak leválasztása a figurativitásról, az
ábrázoló szereprôl, tehát a test mint az érzékeléshez
rendelt forma megragadása – azonban itt csak ideigle-
nes, kezdeti állapot.** Amíg Bacon az idegrendszert –
a történetek mellébeszélése nélkül – közvetlenül és ag-
resszívan letámadó képeinél az Alakzat torzítása,
„nagy intenzitású” el- és bemozdítása a lényegi elem,
itt épp ellenkezôleg, a nézôk türelmét és koncentráci-
ós készségét is próbára tevô belassítás: az üresség mé-
lyén apránként újraformálódó, testté szervezôdô hús –
szinte szobrászi – lehetôségeinek kibontása. 

A Deneys-féle dramaturgia „felszabdal” és késleltet:
az elôadás félidejénél beindított „kezdô periódust”

csak az utolsó körülbelül öt perc kapcsolja össze teljes
ciklussá a megelôzô félórával. A rövid és rapid loopolás
feladata az ok-okozati kapcsolat megteremtése a két
rész között, ami ahhoz képest, hogy a dinamikus és ki-
számított „konstrukciójú” fénybe gyorsulás mennyire
antitézise a statikus és földközeli létezésre ébredésnek
– nem könnyû feladat. Más a jelkészlet (mozdulatok,
formák, mintázatok), mások a preferált irányok, síkok
(vertikális vs. horizontális), és más az idôhöz való vi-
szony is. A rendezettség és a szervezettség eltérô szint-
jein zajlanak az események: az elsô részben oka és
szerkezete van a mozgásnak, „csapatmunka” folyik,
míg a másodikban csak késôbb válik célirányossá, cso-
portszervezô tényezôvé a mozgás. Az „ôsállapotot”

specializált érzékszervek nélküli, ösztönös funkcióvál-
tások jellemzik: az animális energiákkal teli formák
sokáig csak (fel)idézik az „emberit”. Egyedfejlôdésük
felgyorsított törzsfejlôdés is: a testtapasztalat-gyûjtés
révén ha nem is megfordul, de legalábbis „tudato-
sabb” lesz a viszony a teret átható erôvektorokhoz,
energia-árapályhoz. Más sebességfokozatba kapcsol-
nak, s a „kozmoszt” modellezô „elkülönült diszkrét tö-
megekként” már hôt és fényt áramoltatnak, adnak át
és/vagy vesztenek. A fény és az árnyék lágy és éles át-
meneteit végigzongorázva az alig-érzékelhetôségtôl el-
jutunk az arcba vakításig, a retinára olvasztva körvona-
laikat vesztett, majd ismét éjszakába merülô figurákig.
A mennyiségi változások egy minôségi átalakulásban
tetôznek, ami egyszerre vég- és kezdôpont. A fô kérdés
az öngyilkos hajlamú részecskék egzisztenciális nye-
resége az általuk (is) beindított folyamat révén. A loo-
polással „láthatóvá tett összefüggés” nem annyira szin-
tézis, mint inkább a rendezetlenség és rendezettség
egymásba kapcsolódó ciklusainak lehetôsége. Rend- és
célteremtés a testben, amely elvezet a szürreális, ma-
teriális és biológiai létbôl, a külsô és belsô erôktôl uralt
animális Alaktól a magát „magasabb rendû törvények-
nek” is alávetni képes humán Figuráig. Az „érzékelés
logikájától” (Deleuze) a „kozmosz törvényéig” való emel-
kedés egy önmagába visszacsatolt, többlépcsôs energe -

K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e i
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tikai és/vagy biológiai evolúciós folyamat részévé tesz.
Ami szervezetlen, az a szervezettségre törekszik, ami
felveszi a ritmust és struktúrába rendezôdik, az pedig
az összeomlás, majd a káoszból felbukkanó újabb
nemzedék lehetôsége felé halad, miközben a fénybe
tartó,  fénnyé és/vagy csillaggá váló – újjászületô – alak
ikonográfiája egy táncelôadástól talán kevésbé meg-
szokott science-fiction/new age verzió lehetôségét is
nyitva hagyja. 

* Izmokból gyúrt, felszín alatti – néha az anatómiai részleteket is fe-
lülíró – energiáktól átjárt alakjai közül leginkább a II. Gyula síremlékének
terveihez készített befejezett (1513–1515), illetve befejezetlen (1530–1534 k.)

Rabszolgák tûnnek lehetséges elôképeknek: az anyagból kibontakozva
emberré formálódó, az erôfeszítéstôl spirálba csavarodó testek öntudatra
ébredése egyben a véges földi lét testi kereteinek megtapasztalását is
jelenti. 

** Ennek a „mozgási szekvenciákból” és „akkumulált” érzékletekbôl
összeálló testnek pontos természetrajzát adja Gilles Deleuze Bacon-
elemzése: „az érzékelés határozza meg az ösztönt, s az ösztön pedig át-
térés az egyik érzetrôl a másikra, a »jobb« érzékelés keresése (nem a kel-
lemesebbé, hanem azé, amely kitölti a testet a maga görnyedéseiben,
összehúzódásában vagy kinyúlásában). […] Az érzékelési szintek a moz-
gás pillanatai vagy fázisai, amelyek szisztematikusan újrakomponálják a
mozgást a maga folyamatosságában...” Mindezt pedig az „érzetek ritmi-
kus egysége” fogja össze, „amely beleviszi az érzékelésbe az összes szin-
tet és szférát, amelyeken áthaladt”. (In: Francis Bacon, az érzékelés logi-
kája. Enigma, 1995/3. 32., 34., 35.) 

t férfi, három nô a mennyezetrôl hosszan lelógó
kampókra akasztja ruháit, alájuk rendezi cipôit, és

meztelenül, a befejezés rendezetlenségének egymás-
utánjában kivonul a hátsó takarásba. Ez a vége az elô-
adásnak: ahogy egy nô fekete-szürkében áll a játéktér
hátsó részén, és nézi a kiürült kelméket, a testek hiányát. 

Míg mi a Trafó nézôterén ülôhelyünket, a színtéren
egy kicsiny nô alvópozíciót keresgél. Így kezdôdik.
Körülbelül egyszerre találjuk meg, amikor is ritkán lát-
ható nagy lábú férfi trappol be a játéktérre, állmagas-
ságból indított léptei csak úgy döngnek a padlón,
ahogy odaveri. A konfrontáció nyilvánvalóan elkerül-
hetetlen, de egy pillanatig sem tûnik úgy, mintha a fér-
fi a nôt célozná meg: egyszerûen csak sétál. Ô így sé-
tál. A találkozás nem a megszokott, és így joggal elvárt
filmes-színházi „éppen mellélépdelésben” artikuláló-
dik: a kiforgások, a csattanó bakancsok, a páros lábú
ugrások és elrántott emberszervek koreográfiájának
alapszabálya az, hogy ha éppen arra jár, a láb mindig
testre irányul. Ha nem húzódik el, rajta döndül a sú-
lyos lépés minden energiája, aminek kimenetele nem
lehet kétséges. A zajokból és zörejekbôl komponált bi-
zarr, éteri-földmélyi atmoszférájú akusztikus háttér-
ben egyre több játszó érkezik, a szerepek folyamatosan
cserélôdnek, aki fekszik, feláll, aki állt, földre kerül. Így
sétálgatnak – nézni is rossz. 

Wim Vandekeybus belga koreográfus Tükör címû
munkája visszatekintés, összefoglalása mindannak,

amit két évtizede alapított társulatával – az Ultima
Vezzel – mind ez idáig létrehozott. Jelenetelegynél
messze több, elôadásnál kevesebb: tükör – önmaguk
elôtt. Amelynek tétje számunkra legfeljebb kortárs-
kultúrtörténeti, ám helyenként lélegzetelállító ecce ho-
móként mégiscsak tükör ez mindnyájunknak. Hal -
szem optikás, igaz, de semmiképpen nem hazug.

A kezdô jelenet ontológiai mélységû, érzékletes lét-
térképe és a záró képsorok pátoszuk mellett is igaz
gesztusa között nem könnyû dramaturgiai ívet húzni
– ha egyáltalán kell manapság, amikor a létezés töre-
dékessége kulturális közhely. Amikor fizikai színház-
nak (is) nevezzük Vandekeybus darabjait, nem csupán
legfôbb eszközeként gondolunk a fizikai test konkrét-
ságára: az emberi test mondandójának antropológiai
fundamentumaként is mint puszta fizikai tárgy jele-
nik meg. Olyan dologként, ami elsôsorban – és min-
denekelôtt – törékeny. Egyszer körülötte dobbanó lé-
pések láthatók, máskor vékony láncon függô széken
fejjel lefelé lógó „ülô” alak, majd a játszókkal zsúfolt
térben keresztül-kasul dobált súlyos téglák utalnak
erre a fajta bizonytalan léthatárhelyzetre. Nem eljátsz-
szák, hanem a legkonkrétabb módon rámutatnak arra
a pontra – magára az embertestre –, ahol egyik pilla-
natról a másikra a legbanálisabb módon reccsenhet el
az emberi létezés. 

Ezzel összefüggésben és ettôl függetlenül is a test
olyan dolog, amely a hatás–ellenhatás humánumra ér-
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