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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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zéketlen mechanikai törvényei mentén alakul. Az elô -
adás második jelenetében a földön csúszkáló alakok,
amikor egymáshoz érnek (és csak akkor), egymásnak
feszülô egyensúlyuk mentén megemelkednek, ember-
testekre nézve elképesztô mozgássorozatokon keresz-
tül rajzolva meg az egymásrautaltság statikaira csupa-
szított, már-már botrányos jel/kép/sorait. E jelszerûsé-
gében és elôadásmódjában is kiemelkedôen erôs
jelenet mellett a darab több helyén is a test legprózaibb
fizikai-kinetikus használata szervezi a mozgásokat:
egy férfi zsákként cipeli ki a színre, majd hajítja a föld-
re a nôket; és a páros táncok alapvetô abszurditását is
az adja, hogy az interakciók nagy része azzal a gesz-
tussal lendít a másikon, amelynek súlyon és emberi
formán kívül nincsen köze semmi emberihez. 

Ez a fajta – elsôsorban a darab elsô felére-harmadá-
ra jellemzô – szikár, illúziók nélküli, már-már kegyet-
len embertan éppen abszurditásának saját lendületén
keresztül óhatatlanul, és ebben az esetben ritkán lát-
ható erôvel és következetességgel utal ellentétpárjára:
hiányként arra, ami hiányzik. A hiány e metafizikai-lo-
gikai összetettségének emblematikus jelenete a három
földre dobott, színes ruhás nô tánca. Mozgássoraik
személytelensége eksztázisra hajaz, ám míg a sámán-
vagy boszorkánytáncokban valami (valaki) az egyénnél
hatalmasabb lép az egyes ember helyére, itt most nem
érzôdik semmiféle mozgató. Csupáncsak valamiféle
furcsa automatizmus, mely a legkevésbé sem gép-
szerû, de amely mégis vigyáz mindegyikükre: egzaltált
mozgásíveik az ütközés veszélye nélkül siklanak egy-
másba. Olyan mozgás ez, amely minden emberi és
emberfeletti mozgatót tagadva, mégis a legemberibb

módon emberi. Pontosan kidolgozott, költôi képsora-
in keresztül úgy tudja megmutatni azt, ami nincs,
hogy az nincs: úgy beszél a testrôl mint mozgó-moz-
gatott tárgyról, hogy mindeközben legkevésbé a testrôl
beszél.

Az emberlétrôl mint embertest-történetrôl elmon-
dottak váteszi szigorát a harmadik jelenettôl kisebb-
nagyobb mértékû humorral oldja a koreográfia. A leg-
több esetben ez a fajta ellenpontozás az irónián ke-
resztül kiemeli azt, amin ironizál, korunk jellegzetes
életstratégiája szerint a ránevetés misztériumán ke-
resztül teszi elviselhetôvé azt, ami egyébként nem az.
Máskor szellemes átkötés a színtéri takarítás idejére:
nyílt színi tapsot kap az elôadó, aki egy szál pihével
(ami ha akarom, akár az emberi létezés ikonja is lehet)
perceken keresztül szórakoztatja a nézôteret. Ahogy
egy vörös ruhás nô többször visszatérô, a rivaldán vé-
gighúzott mozdulatsorozata az elsô megjelenés jelen-
téses erejébôl – a sokadszori ismétlés komikumában –
lassan önmaga karikatúrájává erodálódik, úgy hajlik az
elôadás maga is egyre hangsúlyosabban az irónia tá-
volságteremtô reflexivitása felé. Az egyik jelenetben
mindenki a játéktéren kettévágott narancsok fél részei -
vel kezében keresi a másik fél részt, mintha – az antik
androgün-mítosz mintájára – az összeillés alapján ta-
lálnának egymásra a párok, ám a következô pillanat-
ban már változnak a partnerek. Elsô felütésként is
játékosan utal valami kevéssé játékosra, majd a követ-
kezô pillanatban még azt is kineveti.

A humor mellett – a korábbi hiánydramaturgia köz-
vetettségén túl direkt módon is – a koreográfia az em-
beri kapcsolatok érzelmi oldala felé is kinyitja a kezde-
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tek lecsupaszított emberlét-térképét. A túlnyomórészt
most is mozgásokon keresztül „megérzékített” embe-
ri viszonyulások, érzelmek egyre gyakrabban jelennek
meg gesztusok, arcjátékok által, nagyobb teret adva az
összetételét tekintve igen vegyes elôképzettségû (de
egyként kiváló mozgáskészségû) társulat színmûvé-
szetben jobb képességû tagjainak. Az emberek közötti
közlekedések e képsorai sem kevéssé illúziótlanok: dü-
hödt egymásra rontások, véletlenszerû – és sípszóra
változó – párkiválasztások, szeretetlen indulatok, de az
embertestre csupaszított ember képének korábbi sú-
lyosságát a mindvégig különleges és magas szintû ko-
reográfiák ellenére – és néhány kisebb jelenetrészlet-
tôl eltekintve – már nem érik el. Ráadásul az elôadás
utolsó harmadának egyes jelenetei a kezdetek jelszerû
egyszerûségének erejét a show-mûsorokra emlékezte-
tô látványosságéra váltják, ami nem csupán a darab
lendületét, de néhol a minden széttartása ellenére is

megmaradó egységét is megtöri. A mennyezetrôl leló-
gó kampókra felaggatott, megtört testek, az alattuk-
mellettük késszúrást utánzó mozdulatokkal élethalál-
harcukat vívó emberhordák képsorai csupán kissé el-
nagyolt, színes skiccek a korábbi ontológiai mélységû
képek igazságához képest: színház után színek háza.

A dobbanó lábaktól és az egymásnak csúszó testek
bizarr látványától a háttérben a szívverés ritmusára
pulzáló mélyvörös fényekben meredten szemlélt üres
ruhákig tart Vandekeybus Tükörje. A születéstôl a ha-
lálig – ha akarom. Ami az ô dolga – mint retrospekció
–: kissé egyenetlen, helyenként patetikus, ritkán köz-
helyes, de vitathatatlanul élvezetes és helyenként reve-
latív lenyomata húsz év sokszínû munkájának – tü-
körszilánkok. Ami a mi dolgunk: mindenki kezdjen,
amit tud ezzel az idegenségében is ismerôs látvánnyal:
embertelenre törten is törékeny önmagunk – tükörtö-
retekben.

– Mûfaja, a „physical theater” – az emberi test lehetôsé-
geit a végletekig kihasználó színpadi mozgásnyelv – sok-
rétû tudást követel az elôadótól. Mely technikákat tartja
táncosai számára a legfontosabbaknak? 

– A test számtalan technikát birtokolhat, amely
mind adaptálható bizonyos módokon. Engem semmi-
lyen specifikus technika – önmagában – nem érdekelt
sosem. Jómagam többfélét, több mestertôl és alkotótól
tanultam, de egyik technikából sem tanultam olyan

sokat, hogy azt mondhatnánk: ez a specialitásom, ezt
jobban tudom, mint a többit. Bármit alkalmazok,
legyen az tangó vagy harcmûvészet, az a lényeg, hogy
ne legyen konkrétan felismerhetô. Ha nézek egy
mûvet, bárkiét, ott is azt értékelem, ha fölényesen bir-
tokol ugyan egy-egy technikát, de eltakarja azt.
Munkáimban újraalkotok, meglévôkbôl találok ki
stílusokat, ezt a módszert akár eklektikusnak is lehet-
ne hívni.

Fontosak vagyunk 
az univerzumban?
B E S Z É L G E T É S  W I M  V A N D E K E Y B U S S Z A L

Egy belga faluban született 1963-ban. Édesapja állatorvos – 
az állatok ösztönös fizikalitása, reflexeik és reakcióik megfigyelése
közepette szocializálódik tehát. Pszichológiát tanul a leuveni egyete-
men, de a színház és a film kedvéért hamar abbahagyja. Eljár tánc-
kurzusokra, különbözô technikákba kóstol bele. Két évig dolgozik 
az egyik nagy belga színházújító, Jan Fabre társulatában, majd 
1986-ban megalakítja a ma is mûködô formátumot, melynek – 
lévén épp Madridban él akkor – az Ultima Vez (Utoljára) nevet adja.
Elsô bemutatója, a What the Body Doesn’t Remember (Amire a test
nem emlékszik) máris elsöprô siker, 1988-ban meg is kapja érte elsô
Bessy Awards kitüntetését, melyet késôbb más díjak is követnek.
Munkái mûfaji változatosságot mutatnak: ma több mûveiben 
a narratíva, mint régebben, folyamatosan alkalmaz filmet, s nemrég
gyermekdarab gondolata is fölmerült benne.E

rw
in

 V
e

rs
ta

p
p

e
n

 f
e

lv
é

te
le


