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A különös tehetségû képzômûvész-koreográfus már
a múlt század utolsó éveiben „kinôtte” szülôhazáját, a
térben, múltban, kultúrában kontinensnyi Kínát, és az
Egyesült Államokba települt át, ahol 2000-ben meg-
alapította együttesét. A napjainkban is népköztársasá-
gi államformában élô honfitársai ezért nem haragud-
tak meg rá, bizonyíték erre, hogy meghívták a közelgô
pekingi olimpia látványért felelôs kreatív csapatába.
Úgy tûnik, a world business és a globális érdekek feled-
tetni tudják a Tienanmen téri eseményeket, és hovato-
vább eldöntendô kérdéssé degradálják Tibet ügyét is,
hogy tudniillik szabadságharcosok-e, vagy pedig anar-
chisták a lázadó lámaista szerzetesek. Hogy e kérdé-
sekben Shen Wei hogyan foglal állást, azt nem tudha-
tom, de Sacre du Printemps-ját (Tavaszi áldozat) látva
elámulok azon, hogy ez a Hunan tartományban szüle-
tett, kilencéves kora óta kínai operán nevelkedett fiatal
mester mennyire ismeri Sztravinszkij zenéjének titka-
it, hogyan utal bámulatos eleganciával, leheletfinom-
sággal, de ugyanakkor mély empátiával a Sacre eredeti
történetére, vagyis a zeneszerzô és Nicolas Roerich ba-
lettszövegkönyv-író vizionálta pogány kori Orosz or -
szágra, és hogy milyen otthonos a világ felbecsülhetet-
len méretû koreográfiai Sacre-irodalmában. A látottak
alapján biztosra veszem, hogy Maurice Béjart változa-
tát is jól ismeri. A második részben, a Folding elôadá-
sa közben meg jórészt azon álmélkodtam, hogy jóma-
gam mennyire otthonos vagyok a kínai kortárs mûvé-
szet élvezetében, holott nem emlékszem rá, hogy
valaha is láttam vagy hallottam volna olyasmit, ami
egyszerre volt kortárs, kínai és értékes. Úgy látszik,
Shen Weihez sehol a világon nem kell tolmács, mint
ahogy az amerikai franchise szisztémában mûködô
sanghaji gyorsétteremben is nevetségesen könnyû
kommunikációs feladat csirkefalatokat rendelni. A vi-
lágegyetem tágul, a földgolyóbis közben egyre kisebb,
átláthatóbb lesz, Shen Wei 2003-ban készített Sacre du
Printemps-jában pedig olyan mûalkotást ismerhetünk
meg, amelyet nyugodtan nevezhetünk a world art kü-
lönösen értékes, globális jellege és összegzô tartalma
ellenére markánsan egyedi termékének.

A színpadon megfestett balettszônyeg fekszik. Ízlé-

ses, burjánzó kacskaringók díszítik, látványa visszafo-
gott, kicsit sem hivalkodó. Mégis, már az elsô másod-
percekben tudatosul a nézôben: földre terített, óriási
festményt lát. A táncosok oldalt, sorokban állnak,
egyenként, zenei kíséret nélkül indulnak be a színpad-
ra. Néha mintha útjukkal a talaj absztrakt ábráit követ-
nék, de helyük megtalálásakor (és a késôbbiekben is)
függetlenednek a speciális szônyegmintáktól. A meg-
állapodottak teret engednek az újonnan érkezôknek,
bár hely van bôven, minden újabb érkezô egyén
(késôbb kisebb csoport) parányit átrendezi a felállást:
jöttükre a már a helyükön állók kicsit elmozdulnak. Az
egyszerû, szürkés, „próbatermi” ruhákat viselô egye-
dek között nincs közvetlen, emberi kommunikáció, a
csendes, visszafogott akciók mégis – már a kezdetük-
tôl – alaposan lekötik a nézô figyelmét. Valamilyen or-
ganizmus mûködése figyelhetô meg: a történések
semmit nem jelenítenek meg konkrétan, miközben a
Mindent ábrázolják.

A benépesülés közben szólal meg decensen a zene:
Sztravinszkij muzsikájának zongoraátirata Fazil Say
ihletett és virtuóz elôadásában hallható hangfelvétel-
rôl. Ahogy a zene terebélyesedik, fokozódik, a színpa-
di akciók is újabb s újabb lendületet kapnak. Az egyik
elsô igen erôteljes, expresszív zenei résznél (Béjart-nál
itt kezdôdik a harc) a táncosok kifutnak a színpadról,
majd szabálytalan alakzatokban balról jobbra lendüle-
tesen áttáncolnak a játéktéren. Nem történik semmi
elmondható vagy leírható, de csöndben épül felfele az
oly sok koreográfus által megtalálni áhított „Sacre-esz-
szencia”. Ahol a Béjart-koreográfiában a kiválasztott
férfi áldozat szólója látható, oda Shen Wei is férfiszó-
lót komponált. Hasonló párhuzamok a második,
„lány”-részben is felfedezhetôk. Lehet, ezek csupán vé-
letlen egyezések, de az is lehet, hogy a koreográfusok
választásait a zene „írja elô” egyértelmûen. A kvázi-
egyezések mellett a két koreográfia között hatalmas el-
térések is mutatkoznak: Shen Wei darabjában híre-
hamva sincs például kiválasztásra, emberáldozatra,
barbár tavaszi rítusra utalásnak (míg Béjart, cselek-
ményszálra is felfûzve, ezeket a tartalmakat absztra-
hálta), de a koreográfiában mégis valahogy mindezek

Kutszegi Csaba

Sacre és tao
A  S H E N  W E I  D A N C E  A R T S  V E N D É G S Z E R E P L É S E

z idei Táncfórumon, a MûPában a Shen Wei Dance Arts együttesének
vendégszereplésén végre felfedezhettem, hogy a globalizáció megter-

mékenyítôen (is) hat(hat) a mûvészetekre. Sôt megkockáztatom: temérdek nem
szeretett következménye ellenére Shen Wei mûvészetében valószínûleg eddig
nem ismert, minôségileg új tartalmak létrejöttét segítette elô. 
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(is) benne vannak. Átértelmezett orosz népi motívu-
mok szintén megfigyelhetôk benne: Shen Wei is
(mint Béjart) többször, mozdulatlan felsôtesttel, apró,
gyors lépésekkel vonultatja a táncosnôit, hasonlóan,
mint ahogy a Mojszejev Együttes „lábatlan” nôi kara
köröz földig érô szoknyákban. Persze ilyen motívum
is csak ott látható, ahol a zene nagyon „kívánja”. Álta-
lában elmondható: Shen Wei igen tiszteli, és rendkívül
muzikálisan követi a muzsikát. Még akkor is, ha pél-
dául az egyik „legmozgékonyabb” zenei tuttira (a férfi-
rész végénél, amelyre Béjart félelmetesen látványos,
mozgásdús képet komponált) egyszerûen két sorban,
szinte mozdulatlanul megállítja a táncosait. Hosszú
másodpercekig csak az arcok beszélnek (mimika nél-
kül, visszafogottan), egy-egy alkar, végtag mozdul meg,
parányit.

A koreográfia mozgásnyelve a klasszikus baletten
alapszik, de összképében csak igen kicsit hasonlít rá.
A csoportban végrehajtott egyéni mozgásvariációkban
felfedezhetô ugyan némi improvizatív jelleg, de ennek
ellentmond (és ezáltal különös, finom feszültséget
okoz) az a tény, hogy minden mozdulatsorozat a leg-
parányibb részletekig elmélyült mûgonddal van kidol-
gozva. Shen Wei az átkötött, nagy ívû mozgások mel-
lett szeret a zene belsô ritmusának minden egyes üte-
mére egy-egy apró mozdulatot bemutatni, és az így
életre hívott testgesztusokat összefüggô, mûködô
struktúrában fonja egybe. Egyebek mellett ezzel a (tu-
datos vagy ösztönös) módszerrel tudja azt a benyo-
mást kelteni, hogy a koreográfiában a zene ismeretlen
titkait tárja fel. 

Azt gondolom, a Sacre elkészítésekor Shen Wei alap-
koncepciója igen egyszerû volt. Megpróbált mindent
magába szívni, amit a Sacre du Printemps-ról tudni,
érezni, gondolni lehet, a megszerzett, magáévá tett ja-
vakra ráengedte múltjából, kultúrájából, tanulmányai-
ból származó egyéni hozadékát, és mindezek után
„hagyta” színpadon megjelenni mindazt, amit a Sacre
számára jelent. Shen Wei valóban a saját Sacre-ját al-
kotta meg. Amelyben benne van Kína, az orosz és a
nyugati kultúra, és nem kevéssé – globális médium-
ként – ô maga. 

Az est második darabja, a Folding
(Hajtogatás) megnyugtató, varázs-
latos látványfolyam, amely tenger-
nyi asszociációra serkenti az el bû -
völt nézôt. „Vizes” hasonlataim
nem véletlenek: a horizonton egy
hatalmas, víz alatti világot ábrázo-
ló, kézzel festett kép látható, amely
egy XVIII. századi kínai vízfest-
mény, Ba Da San Ren munkája
alapján készült. A kép nem barok-
kosan zsúfolt, éppen az ellenkezô-
je: ismeretlen világ végtelennek
ható terében néhány élôlény lebeg.
A színpad elején hosszú, vékony
zsinór végén apró halacska inga-

szerûen leng, miniatûr szimbólumként két dolgot jel-
képez: a helyzetével egy szárazföldi, zsákmányszerzô
világ létezését, a mozgásával pedig az idô könyörtelen
múlását (ugyanakkor végtelen voltát is). 

Kettô, majd még egy, majd újabb kettô valószínûtle-
nül mozgó és kinézô táncosnô vonul be. Fel sô tes tü -
kön meztelenség illúzióját keltô testszínû dressz, fe-
jükön bôrszerû fejdísz, mely óriási kontyként nyújtja
meg koponyájukat, alsótestükön földet seprô uszály.
Érkezésük után cikcakkos irányokban haladnak a
színpadon ide-oda úgy, hogy közben (az uszálytól lát-
hatatlan) lábuk mintha nem érintené a földet.
Emlékeztetnek valamennyire a Mojszejev-lányokra, de
egészen máshogy néznek ki, talán a kínai operában
vonulnak hasonlóan néha a szereplôk, de az összkép
ott is egészen másmilyen. A tengeri háttér miatt haj-
lamos vagyok (csikó)halacskáknak gondolni ôket, de a
magyar kortárs mozgásszínház látogatójaként eszem-
be jutnak Goda Gábor ôsi kínai mesékbôl mintázott
rókatündérei. Asszociációimat nemcsak a közös kínai

eredet, a vörös uszályok, valamint „a
fürge rókalábak” és a „surranó kis

Tavaszi áldozat

Hajtogatás
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árnyak” erôsítik, hanem az a tény is, hogy ezek a fur-
csa lények a késôbbiekben gyakran megállnak, és föl-
felé néznek. Márpedig Godától tudhatjuk, hogy a ró-
katündérek ha megállnak, mindig felfelé néznek.
Persze lehet, hogy a tengeri lények is mindig a fel-
színre vágynak (legalábbis metaforikusan), és Shen
Wei két elkülönült közeg vagy világ, vagy kultúra (a
színpadon: víz és levegô) kapcsolatáról „beszél”.
Amely téma a planétánkon együttélésre ítélt emberi-
ség számára manapság igen aktuális, és mindemellett
kimeríthetetlen gondolati anyagot nyújtanak a róla tör-
ténô elmélkedéshez az ôsi kínai bölcseletek. 

A Folding elôadása közben az a benyomásom, hogy
Shen Wei folyamatosan az anyanyelvén (is) beszél, de
mûalkotását globálisan fogyaszthatóvá teszi. Az általá-
nos értékben (az elvont tartalomban) ott érzem a helyi
értéket (az átérezhetô kínaiságot), és e kettô együtt te-
szi hitelessé az üzenetet. Hogy mi az üzenet? A Folding
esetében jogos megint pufogtatni az elcsépelt frázisvá-
laszt: nem lehet szavakkal felelni a kérdésre, ezért al-
kot a koreográfus-dizájner mozdulatokból, hangokból
és látványelemekbôl. A surranva cikcakkoló magányos,
de közösségi lények után (mélytengeri?) ikerképzôd-
mények népesítik be a színpadot: egy-egy férfi és nô
közös uszályba bújva vonszolja, tartja, emeli egymást.
Hátul egy rövid szóló erejéig megjelenik egy fekete
dresszbe öltözött sötét alak, aki csúszó-mászó mozdu-
latokat mutat be. Minden jelenet finom érzékkel, gon-
dosan kidolgozott, és ugyanakkor nagyon különleges.
Késôbb megjelenik egy tízes csoport (férfiak, nôk ve-
gyesen), majd egy alak kiválik közülük, és hideg, fehér
megvilágítást kap. A többiek meleg, sárgás-vöröses
fényben maradva néznek felfelé. A tenger mélyén élôk
is érzékelik a Nap és a Hold sugarai közötti különbsé-
get? Lehet, az az üzenet, hogy az emberiség olyan tá-
volságban van az élet lényegének a megértésétôl, mint
a mélytengeri lények az égitestektôl?

A napimádók csoportja olyan kitartóan néz felfelé,
hogy az elôadás végén, a sûrûsödô homályban együt-
tesen (mondhatni: globálisan) felemelkedik néhány
méter magasságba. A látvány érthetetlen és kápráza-
tos, de nincsen benne semmilyen Uri Geller-trükk.
Az történik, hogy a háttérfestmény a sötétben eltûnik,
mögötte lépcsôzet vár a táncosokra, amelyre ügyesen,
kimódoltan felmásznak, miközben sötét leplekbe bur-
kolt testük nem látszik, csak a „felfelé szálló” arcuk vi-
lágít. A nézô számára sem a távolság, sem pedig a fel-
emelkedés módozata nem érzékelhetô, a meghajlás-
kor pedig már visszakerül az eredeti háttér. 

A Folding történéseiben kortárs színházi nyelvre
fordított taoista miszticizmus lappang. A Shen Wei
ábrázolta színpadi lényeknek nincs önálló egyénisé-
gük, egyszerûen csak léteznek, mintha legfôbb céljuk
csak az lenne, hogy kiemelkedjenek a világból, amely-
ben élnek, hogy átjuthassanak a tao igazi világába,
ami tulajdonképpen a valós lét. Lao-ce szerint miszti-
kus élmény útján lehet eljutni oda. Shen Wei két egy-
felvonásosa mantraként segíti a célba érést: képes a
mai ember felesleges információktól hemzsegô, túl-
pörgô agyát lecsendesíteni és a nézô figyelmét –
mûvészi és misztikus élményt nyújtva – más dimen-
ziók felé fordítani.             

itkán adatik meg nekünk (de bárki színházsze-
retônek), hogy egy igencsak távoli vidéken szüle-

tett s bonyolult térbe íródott alkotást hiteles eredeti-
ben, csonkítatlan pompájában tekinthessünk meg.
A gazdag díszletanyag fuvarozása egy turné során igen
komoly költségtényezô, ezért a gyakorta kifejezetten
turnéztatásra született darabok-mutációk teljes szceni-
kai anyaga általában elfér néhány bôröndben (talán
erre is utalt a szintén kanadai José Navas 2006-ban,
ugyancsak a Trafó színpadán látott estjének fanyar
címe: Portable Dances, azaz Szállítható táncok). Ginette
Laurin tengerentúli társulata azonban egy komplett ar-
chitektúrában (három fal, mennyezet, padló) játssza
végig a La Chambre Blanche (A fehér szoba) hetven

Halász Tamás

Pompás 
bódulatban
O VERTIGO: LA CHAMBRE BLANCHE
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