
Koreografikus mozgóképekről 

A Point Taken (Hollandia)  

1 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola 

Koreografikus 

Mozgóképekről 

A Point Taken (Hollandia), a DV8 és David 

Hinton (Nagy Britannia), az En-Knap és Iztok 

Kovač (Szlovénia), az Ultima Vez és Wim 

Vandekeybus (Belgium), Eric Pauwels (Belgium) 

és Thierry De Mey (Belgium) táncfilm műhelyei. 

Műelemzési kísérletek 
 

SZŰCS RÉKA 

 

 

Témavezető: Dr. habil, JÁKFALVI MAGDOLNA PhD, egyetemi tanár 

Társ-témavezető: Dr. habil, SZEGEDY-MASZÁK ZOLTÁN DLA, egyetemi tanár 

 

2016 
 



Koreografikus mozgóképekről 

A Point Taken (Hollandia)  

2 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A kánon szükséges rossz. A kánonokat le kell rombolni. De nélkülük nem tudunk létezni, 

pontosan azért, mert mindent nem tudunk megismerni. Tehát az értékőrzés így kapcsolódik a 

kánonokon keresztül, a kánonok lerombolásán keresztül az értékteremtéshez.”
1
 

/Szegedy-Maszák Mihály/ 

 

  

                                                             
1  KÁROLYI Csaba: „Amit én csináltam, az megőrzése valaminek.” Beszélgetés Szegedy-Maszák 

Mihállyal in: Élet és Irodalom LX. évfolyam 28. szám 2016. július 15. 
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Előszó 

Friedrich Monroe, Wim Wenders Lisszaboni történetének
2
 rendező(-operatőr)je olyan 

mozgókép létrehozásával kísérletezik, amelyik mentes az előíró és az interpretáló tekintettől. 

Választott tárgyát, a portugál várost nem megmutatni szeretné képeivel, hanem belekerülni, 

eggyé válni vele. „[…] elveszíteni önmagát és belépni egy város életébe […]” E kísérletei a 

céltalan sétái közben kézitáskaként hátára vetett, folyamatosan, kontrollálatlanul rögzítő 

kamerában és „Sosem Látott Képei Tárában” teljesednek ki. Olyan felvételekben, melyekben 

a kép és tárgya közvetlen, tiszta egységet alkotnak, mivel sem megszületésükkor, sem utána 

nem illette őket értelmező emberi tekintet – állítja Wenders szereplője. 

Értekezésem bizonyos szempontból Monroe gondolatmenetének nyomdokain jár. A kortárs 

táncfilm négy nagy európai műhelyét, a hollandot, a britet, a szlovént és a belgát úgy veszi 

sorra, mint e tiszta egységre törekvés stációit. A kép tárgya az általam vizsgált művekben a 

test. A kísérlet célja, hogy a mozgóképkészítés eszközeivel az ábrázolásból a belekerülésbe, a 

narratívából a jelenlétbe fordítsa a rögzített szekvenciákat és azokon keresztül a befogadót. 

Nem iktatódik ki tehát teljességgel a tekintet. Sem az alkotóé, sem a befogadóé. Ahogy Phillip 

Winter, a Lisszaboni történet másik főszereplője is visszatéríti a rendezőt a kísérlet radikális 

végpontjától. Arra biztatva, hogy feszesen kövesse gondolatmenetét, de a puszta filozofálás 

helyett mozgóképi válaszokat adjon saját kérdéseire. Vagyis alkotói tekintettel gondosan 

létrehozott, befogadói tekinteteknek szánt tiszta, közvetlen képi tartalmak létrehozására 

törekedjen. A „belekerülés képeire”. A tekintet nem kiiktatódik, hanem másféle 

érzékenységgel itatódik át. 

Ahogy e meglehetősen személyes kutatás példáin keresztül látni fogjuk, a holland táncfilmek 

többsége interpretáló tekintettel fogja be tárgyát, a (táncos) testet. A mozgókép 

elengedhetetlen strukturális elemének tartja a narratívát. A narratíva talán legfontosabb 

feladata e művekben, hogy megmagyarázza, táncoló szereplői miként kapcsolódnak a 

befogadó hétköznapi realitásának síkjához. Az (táncos) elbeszélés realitását gondosan 

bekeretezi, mint valamiféle „felfüggesztett valóságot”, zárványként helyezi bele a 

hétköznapiba. Így a mozgóképen megjelenő táncot az alkotó – Monroe szándékával 

                                                             
2  Wim WENDERS: Lisszaboni történet (GE 100’ 1994.) http://www.imdb.com/title/tt0110361/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/title/tt0110361/
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ellentétben – megmutatja befogadójának. Olyan befogadásra kínálja fel, mintha színházba 

vinné, s figyelmeztetné a színpad és a nézőtér és az azon kívüli világ működésbeli 

különbségeire. A holland filmek terei – akármennyire is valósak önmagukban – színházi 

kulisszaként, testei teátrális testekként viselkednek, szerepeket játszanak. Nem kerülnek 

közvetlen érzéki, organikus kapcsolatba egymással. Ehhez képest – látni fogjuk – ha a holland 

táncfilm rendezője nem „csúsztatja” dekoratív „képeslap-díszletét” a test mögé, hanem inkább 

sötéten és üresen hagyja, e visszabontással akár közelebb juthat a kísérlet következő 

stációjához. 

A disszertációban tárgyalt brit művek általánosságban elmozdulnak a tánc megmutatásának 

kényszerétől, s inkább a test mozgóképi medializálásának lehetőségei felé fordulnak. A 

mozgó test nemegyszer „ürügy”, adhoc téma a videotechnika által lehetővé tett játékosabb 

felvetésekhez. A képen rögzített test és a mozgókép gyakran képes dialógusba kezdeni, 

viszonyuk valamelyest dinamizálódik. Művenként más-más mértékben, arányban és 

hierarchiában, de közelítenek egymáshoz. Egyes alkotók át tudják fordítani a képen 

megjelenő tánc karakterjegyeit, strukturális elemeit a mozgókép eszköztárára és fordítva. A 

tér vagy továbbra is teátrális, vagy a valóság esszenciájaként jelenítődik meg, jelzi, hogy a test 

nincs leválasztva a világról, annak része, csak ezt a test-tér viszonyt a mozgóképi eszközök 

nem fogják be és adják vissza a befogadó számára.  

A szlovén fejezetben már csupa olyan film szerepel, ami felszámolta a test és a kép 

hierarchiáját, továbbá kielégíti Monroe hipotézisét, azaz a belekerülés képeit tartalmazza. A 

befogadó számára közvetlen érzeteket nyújtó optika nem Lisszabonban, hanem a jugoszláviai 

bányavidéken, Trbovlje „poszt-traumatikus” tájaiban veszíti el önmagát, mégpedig a képen 

megjelenő táncos testeken és rizikóvállaló, repetitív mozgásukon, mint médiumon keresztül. 

A test a múlt teréhez igyekszik közel férkőzni, megnyitni azt, behatolási lehetőséget 

biztosítani az optika, így a nézői tekintet számára. A mozgás a rítusig felfokozott. A tér 

azonban, amelybe a nézői tekintet behatolni képes, amelybe a kép belekerül, amellyel eggyé 

válik, konkrét földrajzi, társadalmi, politikai helyszín. A test az által képes megnyitni, hogy 

kötődik hozzá, viszonya van vele. (Pontosabban a koreográfusnak és az általa létrehozott 

koreográfiának van vele közvetlen viszonya, melyet képes kiterjeszteni az előadói testekre.) 

Vagyis kicsit olyan, mintha Monroe kísérlete odáig jutna, hogy kizárólag Lisszabon életébe 

képes belépni és elveszíteni önmagát. (Amennyiben Monroe-nak, vagy még inkább 
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Wendersnek ehhez a városhoz vannak közvetlen, életre szóló, mással nem felcserélhető 

kötődései.
3
)  

A negyedik, belga fejezetben olyan művekkel találkozhatunk, amelyeknek ugyan nem 

mindegyike jut el maradéktalanul vagy a szlovénokat megközelítő mértékben a „belekerülés 

képeihez”, az aktus azonban egyetemessé válik: nem egy konkrét helyhez kötődik, hanem – 

mondhatni – megfelelő koreográfiával megfelelő térben tetszőlegesen megvalósítható. A 

koreografikus test képessé válik általában a tér megnyitására és belé hatolására. Monroe 

kísérlete tehát nemcsak a portugál városban, hanem a világ bármely pontján elérheti célját. 

Az értekezés Wenders hősének „kontrollálatlanul rögzítő kameráját” illetve ezt a „másféle 

érzékenységgel átitatódó tekintetet” is vizsgálja. Monroe haladása közben hanyagul a hátára 

veti és folyamatos felvételi üzemmódban hagyja kameráját. Ha ezt a „mozgókép-filozófiai” 

hipotézist a táncfilm praxisára fordítjuk, érthetjük rajta azt, hogy az optika az operatőr 

szemének perspektívájából törzsének, teste központjának perspektívájába kerül, s onnan 

szabadabban kereső, kevésbé előre meghatározott snittekben és beállításokban igyekszik 

rögzíteni tárgyát, mellyel együtt, melyben benne létezve mozog, a (koreografikus) történés 

résztvevőjévé válik.  

A négy fejezet során eljutunk a testben rögzített koreográfiától a mozgókép különböző 

szintjein – kameramozgás, plánozás, montázs, hangszerkesztés, fény, több osztatú kép, több 

csatornás szerkesztés – megvalósuló metakoreográfia módozataihoz. Amint a filmi koncepció 

elmozdul attól, hogy a koreográfia primer helyét a kép tárgyául szolgáló testben jelölje meg, a 

kamera és a test viszonya megváltozik, közvetlenebbé válik. A test felett elsikló, értelmező 

tekintetet egy a környezetébe ágyazott testtel együtt mozgó, együtt érző, inkorporáló tekintet 

és a mögötti befogadói test váltja fel. Végső soron a képen megjelenő és az azt befogadó test 

egymásba érő, egymásba forduló együttese. 

  

                                                             
3  Vö. BÍRÓ Yvette: Lisszaboni történet. Nyomkeresés a Fehér városban in: Filmvilág 1996/06 52-53. 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=303 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=303
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Előszó #2 

Értekezésem kísérleti szöveg. Sem nem igazán tudományos, sem nem tisztán művészi. Nem 

filmes, de nem is táncos szempontrendszert érvényesítő. A koreografikus mozgóképnek, mint 

hibrid mozgóképirányzatnak, vagy még inkább általában a mozgóképeknek koreografikus 

olvasását célzó látásmód kialakítására és e jelenségeket leíró autonóm nyelvezet létrehozására 

törekszik. Nyitottan, játékosan, kíváncsian. Egy koreografikus mozgóképalkotó teljesen 

szubjektív nézőpontjából. 
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Bevezető 

1. 

A táncfilm jelenségét világszerte számos kutató és alkotó számos szempontból, számos 

megközelítésből igyekszik definiálni, körülhatárolni. Egy-egy elméleti irányhoz gyakran 

egymást átfedő elnevezések, kategóriák társulnak, gyakran önellentmondásokat rejtve. 

Ám nem csupán e következetlenségek okolhatók az elfogadott, kanonizált beszédmód 

hiányáért: az elmúlt negyed- vagy fél század művészettörténeti és elméleti tapasztalatai 

arra tanítanak, hogy a definíciós kísérletek, a műfajok körülhatárolása meddő 

vállalkozások a kortárs művészet megértéséhez (sőt, csupán leírásához) vezető úton – 

ahogy a művészeti kánonok meghonosításához is zsákutcának bizonyultak legalább az 

1980-as évektől kezdve.  

Különféle módokon közelíthetünk a táncfilm jelenségéhez. Az egyik, melyet Stőhr Lóránt egy 

filmelméleti konferencián
4
 maga is javasolt, hogy a táncfilm műfaji filmként tekintendő. 

Éppúgy, mint például a filmmusical. Sajátosságai meghatározzák, behatárolják és elkülönítik 

más filmműfajoktól. Ebben a formában részét képezi, vagy legalábbis képezheti a jövőben 

filmtörténeti kánonunknak. Ha így gondoljuk el, az értekezésben tárgyalt holland Point 

Taken
5
 Projekt filmjei, bizonyos tekintetben a belga Thierry De Mey

6
 alkotásai, vagy sok, 

például az Amerikai Egyesült Államokban készült nagyobb költségvetésű, gyakran modern 

tánc koreográfiát színre vivő munka (, melyeket például a New York-i Dance Films 

Association
7
 támogat, mutat be) tekintendő a műfaj ideális megvalósulásának, mainstream 

táncfilmnek, ha úgy tetszik. Míg a brit vagy szlovén fejezetben elemzett művek, a belga 

fejezetben szereplő Eric Pauwels
8
, Wim Vandekeybus

9
 és bizonyos tekintetben Thierry De 

                                                             
4  Film a poszt-média korban. XIII. Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben, Kolozsvár, 2010. 

október 22–23. 

Vö. http://www.filmtett.ro/cikk/2000/xiii-film-es-mediatudomanyi-konferencia-erdelyben-kolozsvar-2010-
oktober-22-23 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
5  Egy holland interdiszciplináris kezdeményezés. Éves pályázati rendszerben támogat Hollandiához 

köthető filmkészítőket és koreográfusokat közös párperces koreografikus mozgóképtervük megvalósításában. 

Vö. http://pointtaken.nl/en/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
6  Thierry DE MEY (1956- ) belga zeneszerző és filmkészítő 
7  Vö. http://www.dancefilms.org/about/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
8  Eric PAUWELS (1953- ) belga filmkészítő  

Vö. http://www.argosarts.org/artist.jsp?artistid=6deeb96db85246b599b0e111ca51156b (utolsó letöltés: 

2016.07.26.)  

http://www.filmtett.ro/cikk/2000/xiii-film-es-mediatudomanyi-konferencia-erdelyben-kolozsvar-2010-oktober-22-23
http://www.filmtett.ro/cikk/2000/xiii-film-es-mediatudomanyi-konferencia-erdelyben-kolozsvar-2010-oktober-22-23
http://pointtaken.nl/en/
http://www.dancefilms.org/about/
http://www.argosarts.org/artist.jsp?artistid=6deeb96db85246b599b0e111ca51156b
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Mey, de akár a holland Clara van Gool
10

 filmográfiája a műfaj határait feszegetik vagy azt át 

is lépik. Nem képezhetik a kánon részét. Szabálytalanságuknál fogva minduntalan kihullanak, 

kívül rekednek azon.  

Erin Brannigan a Dancefilm: Choreography and the Moving Image
11

 című könyvében a 

filmtörténeti kánonon belül, vagyis a mozgókép kezdeteitől a filmmusicalen és az 

avantgárdon át vizsgálja azokat a műveket, amelyek táncfilmként is értelmezhetőek. 

Egy másik elgondolás szerint, melyet többek közt Claudia Kappenberg
12

 képvisel, a táncfilm 

nem annyira műfajként vagy „részműfajként” vizsgálandó, mintsem a (mozgó)kép és a 

(mozgó) test találkozásában megvalósuló jelenségek együtteseként. Valamiféle 

„karakterjegyként”. Vagy „hangoltságként”. Ami a mozgókép médiumának kommerciális és 

artisztikus területén is tetten érhető. Vagyis jelen van a reklámokban, a műfaji filmekben, a 

videojátékokban éppúgy, mint a kísérleti filmekben vagy a mozgókép-installációkban, a 

mozgóképet díszletként használó színpadi előadásokban. 

Alla Kovgan, David Hinton és mások konferencia-előadásaikban, workshopjaik alkalmával 

valamelyest már ötvözik Brannigan és Kappenberg teóriáját. Kovgan a kommerciális-

artisztikus felosztáson belül tárgyalja a filmmusicaleket, mint a táncfilm egyik fajtáját. 

Felhívja a figyelmet
13

 olyan szerzői filmek koreografikusságára, mint Az orosz bárka
14

 

                                                                                                                                                                                              
9  Wim VANDEKEYBUS (1963- ) belga rendező-koreográfus Vö. http://www.ultimavez.com/en/ultima-
vez-wim-vandekeybus (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
10  Clara VAN GOOL (1962- ) holland filmrendező 
11  Erin BRANNIGAN: Dancefilm. Choreography and the Moving Image, New York, Oxford University 

Press, 2011. https://global.oup.com/academic/product/dancefilm-9780195367232?cc=us&lang=en& (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
12  Kappenberg ’Does Screendance need to look like dance?’ című szövegében a táncnak és a 

mozgóképnek valamiféle dinamikus viszonyt tulajdonít, és inkább azt vizsgálja, hogy a (hipotetikusan) valós 

időben, valós térben valóban jelenlévő test mennyiben és milyen módon medializálódik bármiféle technológia 

révén, melyet egy ún. Screendance Effort Graf-on ábrázol. 

Vö. Claudia KAPPENBERG: Does Screendance need to look like dance? in: American Dance Festival, 

‘Screendance State of the Art 2’, North Carolina, Duke University, 2008. 
http://dvpg.net/docs/CKpaper_DanceasFilm_19May09.pdf (utolsó letöltés: 2016.07.26.) és Claudia 

KAPPENBERG: The Politics of Discourse in Hybrid Art Forms in: Franck BOULÈGUE – Marisa C. HAYES 

(szerk.): Art in Motion. Current Research in Screendance / Art en mouvement. Recherches actuelles en ciné-

danse Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015. 21-29. 
13  Vö. Alla KOVGAN: Choreography: At the Crossroads of Cinema and Dance in: Jessica VOKOUN 

(szerk.): Screendance: The State of the Art Proceedings Durham, American Dance Festival, 2006. 49-51. 

http://www.dvpg.net/screendance2006.pdf (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
14  Alekszandr SZOKUROV: Az orosz bárka (RUS-GE 99’ 2002.) http://www.imdb.com/title/tt0318034/ 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.ultimavez.com/en/ultima-vez-wim-vandekeybus
http://www.ultimavez.com/en/ultima-vez-wim-vandekeybus
https://global.oup.com/academic/product/dancefilm-9780195367232?cc=us&lang=en&
http://dvpg.net/docs/CKpaper_DanceasFilm_19May09.pdf
http://www.dvpg.net/screendance2006.pdf
http://www.imdb.com/title/tt0318034/
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Alexandr Szokurovtól a Soy, Cuba
15

 Mihail Kalatozovtól, vagy mint Szergej Paradzsanov
16

 

teljes életműve. 

Noël Carroll a Kappenbergéhez hasonló nyitó gesztusként javasolja
17 új fogalom, a „Moving-

Picture Dance” bevezetését. Ami így nem zárja ki mindazokat a jelenségeket, amelyek kívül 

esnek a celluloidra forgatott, mozi terembe szánt, nevezzük így, filmművészeti alkotások 

körén
18

. A filmművészetén, melyet – érvel Carroll – az eddig használt kifejezések, úgymint 

„cine-dance”, „film dance”, „video dance”, „camera dance”, és legfőképpen a „screen 

dance” implikálnak.  

E fogalmak, persze, tovább árnyalhatóak. A táncfilm-teoretikus szcéna rendre meg is teszi 

elkülönítésüket. Az egyik differenciálási irány a médium, pontosabban a technikai apparátus 

szerinti – a mozgókép rögzítéséé és bemutatásáé egyaránt –. (Így a „video dance” /vagy 

„videodance”/, a „dance on screen” vagy screen dance /screendance/ kifejezések, ahogy az 

értekezésben is olvasható, erősen kötődnek a kilencvenes évek televízió-gyártásában, vagyis a 

gyakran videokamerával rögzített és mindenképpen televíziós sugárzásra szánt koreografikus 

mozgóképekhez. Melyeknek bázisa a nagy-britanniai British Broadcasting Corporation 

/BBC/, a Channel 4 valamint az Art Council of England /ACE/ volt, megrendelőjeként, 

gyakran producereként, társ-producereként. Erre a területre összpontosít Sherril Dodds átfogó 

kötete, a Dance on Screen
19

, mely alapvető támpontokat adott az értekezés brit fejezetének 

kutatásához.) Egy másik differenciálási irány a földrajzi elkülönítés, ami mögött valójában 

táncfilmes szellemi műhelyek állnak. Vagyis alkotók és elméleti szakemberek, akik 

különböző okoknál fogva teszik le voksukat egyik vagy másik szakkifejezés mellett. (Így 

például francia nyelvterületen, főként Franciaországban és Kanadában a „cine-dance” 

/„cinedanse”/ a leginkább használatos, míg az Amerikai Egyesült Államokban előszeretettel 

illetik a „dance for camera” vagy a „dance on camera” kifejezéssel a koreografikus 

mozgóképeket.)  

                                                             
15  Mihail KALATOZOV: Soy, Cuba (SU-CUB 108’ 1964.) http://www.imdb.com/title/tt0058604/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
16  Szergej PARADZSANOV (1924-1990) grúz filmrendező 
17  Vö. Noël CARROLL: Toward a definition of Moving-Picture Dance in: Claudia KAPPENBERG – 

Douglas ROSENBERG (szerk.): The International Journal of Screendance Vol 1. (2010) 111-125. 

http://journals.library.wisc.edu/index.php/screendance/article/viewFile/313/307 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
18  A szöveg első formájában még 2000-ben hangzott el. (Konferencia-előadásként a „Dance for the 

Camera Symposium”-on a University of Wisconsin-Madisonon.) Vagyis még a mozik digitalizálódásának, a 

celluloid technika kiszorulásának, a mobileszközökkel létrehozott mozgóképek ideje előtt. 
19  Sherril DODDS: Dance on Screen. Genres and Media from Hollywood to Experimental London – New 

York, Palgrave Macmillan, 2001. 

http://www.imdb.com/title/tt0058604/
http://journals.library.wisc.edu/index.php/screendance/article/viewFile/313/307
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Douglas Rosenberg, a The International Journal of Screendance szakmai folyóirat egyik 

alapítószerkesztője, a 2016-ban megjelent The Oxford Handbook of Screendance Studies
20

 

tanulmánykötet szerkesztője ellenben Carroll-hoz hasonlóan érvel
21

 egy általa éppen elvetett 

kifejezés, a „screendance”mellett. Azt állítja, hogy a „Dance for the Camera” tágabb 

fogalom. Melybe sok alkategória tartozik. Míg a „screendance”, akár filmre, videóra vagy 

egyéb digitális technikára készül, mindenképp közvetlenül a mozgókép médiumára, annak 

számára jön létre. Ennél is továbbmegy: azt állítja, hogy a képi technológia révén szó szerint 

újrakonstruálja, újratestesíti („recorporealization”) a táncoló testet. Valamint rámutat arra, 

hogy ez az újrakonstruált tánc önmagában nem létezik. Nem egy olyan stabil konstrukció, 

mint bármely élő tánc előadás: a mozgóképalkotói folyamatban dinamikusan változik.  

Bár a törekvés és a teóriák megvannak, az mégsem állítható, hogy a fogalomhasználat 

konzekvens és transzparens volna. A területtel foglalkozó legtöbb szakember sokszor két 

vagy három kifejezést ezek közül szinonimaként használ. Így magam is – bár a 

„koreografikus mozgókép” fogalmát gondolom a leginkább pontosnak, gyakran említek 

„táncfilmet” az egyszerűség kedvéért vagy a szóismétlés elkerülése érdekében, mindenféle 

jelentésbeli árnyalatkülönbség nélkül. (Így, egybeírva, talán a kortárstánc analógiájára, holott 

létezik ez is, s az is külön: tánc film, kortárs tánc.) 

2.  

Nem csupán elméleti megfontolásokból, hanem alkotóként is épp azok a művek 

érdekelnek, amelyek különböző módokon kibújnak, kifordulnak a műfaj-meghatározási 

kísérletek gyufaskatulyáiból, sőt, gyakran az elméleti hátteret nélkülöző, de mégis létező, 

elfogadott kánonból. Amelyek a táncfilm kimondatlan határterületein vagy azokon túl 

helyezkednek el. 

Alkotóként és kutatóként alapvetően három kérdés izgat. Az első: bármely tetszőleges 

mozgókép koreografikussága. Milyen mozgóképi eszközökkel hozható létre a képek 

koreográfiája? Mi az, amit a befogadói tudat koreográfiaként percipiál a mozgóképen? 

(Például efféle jelenségekre mutat rá Kovgan Szokurov, Kalatozov, Paradzsanov munkáiban. 

                                                             
20  Douglas ROSENBERG (szerk.): The Oxford Handbook of Screendance Studies New York, Oxford 

University Press, 2016. 
21  Vö. Douglas ROSENBERG: Essay on Screen Dance in: Dance For the Camera Symposium, Madison, 

Wisconsin, USA 2000. 

http://www.dvpg.net/docs/screendance.pdf (utolsó letöltés: 2016.07.26.)  

http://www.dvpg.net/docs/screendance.pdf
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Vagy Kézdi-Kovács Zsolt Jancsó Miklóséiban. Előbbiről nem, utóbbiról esik szó az 

értekezésben. Mégis, talán a legszélsőségesebb a tárgyalt példák közül a szöveg, mint 

koreográfia és ennek mozgóképi transzformációi, David Hinton Dead Dreams of 

Monochrome Men című filmje kapcsán, a brit fejezetben.)  

A második: a (koreografikus) test közvetlen érzékelésének lehetőségei a mozgókép médiumán 

keresztül. Hogyan tehető mégis közvetlenné a test mozgóképi reprezentációja? (Hasonlót ír le 

Rosenberg, mikor a „screendance-t” szinonímából vagy alműfajból autonóm terminus 

technicus-szá emeli. És ezt a területet vizsgálja Karen Wood a The Oxford Handbook… -ban 

megjelent tanulmányában, a Kinesthetic Empathy. Conditions for Viewing címűben, vagy 

Sophie Walon több szövegében, melyekben a Thierry De Mey filmjeiben tetten érhető 

kinesztetikus szenzációkról ír. Walon szóba kerül a szlovén és a belga fejezetben, De Mey 

filmjeinek elemzésekor.) 

A harmadik: egy Rényi András által nemrégiben idézett gondolat Johannes Odenthal berlini 

tánckritikustól
22

. Melyre Rényi egy kortárstánc előadás
23

 elemzése kapcsán utal. Ennek a 

gondolatnak a táncfilmre vonatkoztatása. Mégpedig az – ahogy Rényi fogalmaz –, hogy  

„[A kortárs tánc] a határátlépésekre törekszik, újra és újra szakít a készen talált formákkal.”
24 

Ahogy Odenthal állítja,  

„[t]udatunkban a tánc sokkal inkább a változás, mintsem a mozdulatok metaforája.”
25

 

A táncfilm összefüggésében mindez annyit tesz, hogy engem a táncfilm kanonizációjának épp 

az ellenkezője érdekel – mondhatni szembehelyezkedem a táncfilm, mint műfaji film 

körülhatárolásával és megragadásával. Ez az oppozíció talán különösnek hat úgy, hogy az 

értekezés alapvető célja, hogy számos példán keresztül keressen és találjon olyan sajátos – 

egyéni, újszerű, más kontextusba helyezett – elemzési módokat, amelyekkel a koreografikus 

mozgóképek szakmai diskurzusba emelhetőek, konzekvensen tárgyalhatóak. Poétikusan: az 

értekezés „határok” és „készen talált formák” minél nagyobb számú megtalálására, 

megnevezésére, leírására törekszik. Annak érdekében, hogy egy-egy olyan mű kapcsán, 

                                                             
22  Vö. RÉNYI András: Versenymű testhangszerekre, érintésre, hangadásra és elnémulásra. Molnár 

Csaba: Az ökör. in: Színház folyóirat online 2016.11.23. http://szinhaz.net/2016/11/23/renyi-andras-versenymu-

testhangszerekre-erintesre-hangadasra-es-elnemulasra/ (utolsó letöltés: 2016.12.03.) 
23  Molnár Csaba: Az ökör, 2016. Vö. http://trafo.hu/hu-HU/molnar_csaba_premier (utolsó letöltés: 

2016.12.03.) 
24  RÉNYI: Versenymű testhangszerekre, érintésre, hangadásra és elnémulásra. Molnár Csaba: Az ökör 
25  Vö. André LEPECKI – Johannes ODENTHAL – John ASHFORD: Changing Time in: Performance 

Research. A Journal of the Performing Arts Vol. 1. Issue 1. The Temper of Time 1996. 103-113. 

http://szinhaz.net/2016/11/23/renyi-andras-versenymu-testhangszerekre-erintesre-hangadasra-es-elnemulasra/
http://szinhaz.net/2016/11/23/renyi-andras-versenymu-testhangszerekre-erintesre-hangadasra-es-elnemulasra/
http://trafo.hu/hu-HU/molnar_csaba_premier


Koreografikus mozgóképekről 

Bevezető 

15 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

amely ezeket feszegeti, amely ezekkel játszik, amely ezeket megsérti, amely ezeket kijátssza, 

képesek legyünk releváns állításokat megfogalmazni. 

Bár a fentiek alapján akár Ingmar Bergman
26

 vagy Wim Wenders
27

 mozgóképeinek 

elemzésébe is foghatnék, mégis, egyfajta közelítésként, egyszerűsítésként vagy 

körülhatárolásként, – önfegyelemmel, ha úgy tetszik –, vizsgálataimat azon a területen tartom, 

amely deklaráltan táncfilmként jelöli meg önmagát. (Fenntartom ugyanakkor a jogot, hogy 

„kiszóljak a saját szövegemből”: finoman jelezhessem, ha valamely művet én magam kevésbé 

tartok táncfilmként értelmezhetőnek. Fenntartom továbbá, hogy ez előzetesen kijelölt 

vizsgálati anyaghoz nem táncfilmként számon tartott mozgóképi példákat hozhassak. A 

vizsgálatot ily módon igyekszem feszesen, de rugalmasan tartani. Lezáró, definitív gesztusok 

helyett próbálok a nyitottan kereső pozícióban maradni.) 

3.  

DLA értekezést írva nem hivatkozhatom a társművészetek elméleteinek eredményeire 

bizonyítékként. Ahhoz tehát, hogy e „határsértő” művekről releváns állításokat 

tehessek, szükséges megvizsgálnom olyan művek spektrumát, amelyek deklaráltan 

táncfilmként határozzák meg magukat. Ezek leírása, elemzése mentén alapozom 

gondolatmenetem bizonyítását, a művekben talált olykor közös metszetű, máskor 

teljesen különálló jegyeknek, sajátosságoknak valamiféle rugalmas unióját vázolva fel. 

Az értekezés a kortárs táncfilm négy nagy európai műhelyét, a hollandot, a britet, a szlovént 

és a belgát veszi sorra. A választás önkényes. (Már maga a földrajzi elgondolás is az.) Mivel a 

vizsgálati korpuszt egyfelől „nagy merítésnek” szántam, annak érdekében, hogy a 

„mélyvizsgálatok” révén kimutatható apró, finom egyediségek, „minőségi adatok” mellett 

meggyőző erejű „mennyiségi adatra” is szert tegyek, mindenképp több különböző alkotói 

műhely, elméleti-kritikai irány bemutatására volt szükségem. Többre, de nem beláthatatlanul 

sokra. Így döntöttem amellett, hogy a kontinensen, Európában maradok. Ezzel elvetettem 

például az angolszász irány amerikai áramlatait. (Holott a brazil születésű, New Yorkban élő 

és alkotó André Lepecki táncteoretikus tanulmányait, az azokban rendre visszatérő 

                                                             
26  Ingmar BERGMAN (1918-2007) svéd filmrendező 
27  Wim WENDERS (1945- ) német filmrendező 
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fogalmakat és példákat adaptálom, analógiaként használom sok táncfilmes jelenségre az 

értekezés egészében.)  

Más okból, de elvetettem a francia és német alkotók ismertetését. Leginkább azért, mert nem 

érzékelem olyan markáns jelenlétüket, hatásukat az európai szintéren, mint például azét a 

négyét, amelyeket tárgyalok. (Holott mind Lepecki tanulmánykötete, A tánc kifulladása, mind 

a másik magyar nyelven is megjelent tanulmánykötet, melyből “teória-lehetőségeket”, 

fogalmakat kölcsönzök, a jelenleg Berlinben élő Czirák Ádám szerkesztette Kortárs 

táncelméletek című is bizonyos tekintetben német közvetítéssel jutott el hozzánk, utóbbi több 

német szöveget tartalmaz, illetve Németországban – elsősorban Berlinben – is bemutatott 

darabot vizsgál. Ahogy közben – részben – francia kötődésű szakirodalomra is támaszkodok: 

a Franck Boulègue és Marisa C. Hayes szerkesztette Art in Motion. Current Research in 

Screendance / Art en mouvement. Recherches actuelles en ciné-danse című kötetre is például, 

melynek majdhogynem az összes szerzője vagy francia, vagy Franciaországban tanult, 

kutatott, vagy él a mai napig.) Bizonyára lesz olyan, aki szememre is fogja vetni, hogy 

figyelmen kívül hagytam a német Pina Bausch
28

 vagy a francia Philippe Decouflé
29

 teljes 

munkásságát
30

.  

A földrajzi vagy nemzetiségbeli elkülönítés mellett más struktúrák is szervezik, tagolják a 

szöveget. Így különböző koreográfiai vagy filmes műhelyek, alkotói életművek. Az első, 

holland fejezet az amszterdami Cinedans
31

 fesztivál és a társszervezésében létrejött Point 

Taken filmjeiből válogat,  valamint Arent Weevers
32

 és az Amszterdamban élő francia Manon 

Le Roy installatív mozgóképmunkáit vizsgálja. A második, brit fejezet kiindulási pontjául a 

British Broadcasting Corporation (BBC), a Channel 4 valamint az Art Council of England 

(ACE) produkciós műhelyeiben létrejött televíziós táncfilm-kísérletek szolgálnak, melyeknek 

egy része, David Hinton
33

 filmrendező személyén keresztül, kapcsolódik a Lloyd Newson
34

 

                                                             
28

  Pina BAUSCH (1940-2009) német koreográfus 
29

  Philippe DECOUFLÉ (1961- ) francia koreográfus, pantomimművész  
30

  Vö. http://www.cie-dca.com/fr/films (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
31

  http://cinedans.nl/en/foundation/#about (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
32  Arent WEEVERS (1959- ) holland teológus és vizuális művész http://www.arentweevers.com/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
33  David HINTON brit film- és televízió rendező Vö. http://www.siobhandavies.com/people/detail/david-

hinton/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
34  Lloyd NEWSON (1957- ) ausztrál születésű, Nagy-Britanniában élő rendező-koreográfus Vö. 

https://www.dv8.co.uk/contact-dv8/lloyd-newson (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.cie-dca.com/fr/films
http://cinedans.nl/en/foundation/#about
http://www.arentweevers.com/
http://www.siobhandavies.com/people/detail/david-hinton/
http://www.siobhandavies.com/people/detail/david-hinton/
https://www.dv8.co.uk/contact-dv8/lloyd-newson
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vezette DV8 Physical Theatre
35

 tánctársulat műhelyéhez. A fejezet Hinton három 

mozgóképére koncentrál. Melyek közül egy a televíziós műhelyben, ugyanakkor a DV8 egyik 

alapító társulati tagjának koreográfiájával valósult meg, a másik kettő Newson és a DV8 egy-

egy színpadi darabjának mozgókép-adaptációja. Szóba kerülnek továbbá Victoria Marks
36

 és 

Margaret Williams
37

 közös táncfilmjei. A harmadik, szlovén fejezet Iztok Kovačnak
38

, az En-

Knap
39

 társulat alapítójának és vezetőjének filmográfiáját veszi sorra, ami egyúttal Saso 

Podgorsek majd’ összes táncfilmjét is magában foglalja. Eközben némi betekintést nyújt a 

jugoszláv és szlovén videóművészet alakulásába, melynek egyik bázisa volt az SCCA-

Ljubljana, Center for Contemporary Arts
40

. A negyedik, belga fejezet felvázolja a flamand és 

a vallon műhelyek, alkotók különbözőségeit és kapcsolódásait. Különös, változó hierarchikus 

viszonyaikba enged bepillantást. (Például a filmrendezőként is jelentős Thierry De Mey
41

 

Vandekeybus rendező-koreográfus munkáiban kizárólag komponistaként vagy zenei 

előadóként kap szerepet.) Mivel Vandekeybus mozgóképeket nem csak önálló 

filmalkotásként, de színpadi munkái díszletelemeként is felhasznál, a fejezet kitér a 

filmográfia szcenográfiai kapcsolódásaira. Vandekeybus filmográfiájának vázlatos 

ismertetése mellett De Meyét is tartalmazza a szöveg. Mely átfedéseket jelent a Rosas
42

 

tánctársulatot megalapító és azt a mai napig vezető Anne Teresa De Keersmaeker
43

, illetve 

Michéle Anne De Mey
44

 és a koreográfus nevét viselő társulat, a Cie. Michéle Anne De Mey 

táncfilmjeivel. Tárgyalásra kerülnek továbbá Eric Pauwels mozgóképkísérletei, melyek 

                                                             
35  Vö. https://www.dv8.co.uk/contact-dv8/artistic-policy (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
36  Victoria MARKS (1954- ) amerikai koreográfus  

Vö. http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/About.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
37  Margaret WILLIAMS brit film- és televízió rendező  

Vö. http://mjwproductions.com/inside_mjw/margaret.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
38  Iztok KOVAČ (1962- ) szlovén koreográfus, rendező  

Vö. http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
39  Vö. http://www.en-knap.com/3/5/about.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
40  Az SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts,1993 és 1999 között Soros Centre for 

Contemporary Arts – Ljubljana néven működött, s egyike azoknak a Kelet-és Közép-Európában létrejött kortárs 

művészeti központoknak, melyek a Soros Alapítvány 1985-ben Budapesten elindított kortárs képzőművészeti 

programjának folyományaként és mintájára alakult helyi szakemberek, művészek, intézmények, csoportok 
bevonásával. 
41  Thierry DE MEY (1956- ) belga zeneszerző, zenei előadóművész és filmrendező Vö. 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2122-therry-de-mey (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
42  Vö. http://www.rosas.be/en/rosas (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
43  Anne Teresa DE KEERSMAEKER (1960- ) belga rendező-koreográfus  

Vö. http://www.rosas.be/en/anne-teresa-de-keersmaeker (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
44  Michèle Anne DE MEY (1959- ) belga koreográfus Vö. http://www.charleroi-danses.be/en/site-

content/59-artistes-associes/2126-michele-anne-de-mey (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.dv8.co.uk/contact-dv8/artistic-policy
http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/About.html
http://mjwproductions.com/inside_mjw/margaret.html
http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html
http://www.en-knap.com/3/5/about.html
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2122-therry-de-mey
http://www.rosas.be/en/rosas
http://www.rosas.be/en/anne-teresa-de-keersmaeker
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2126-michele-anne-de-mey
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2126-michele-anne-de-mey
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szintén átfedéseket jelentenek a két koreográfusnő, De Keersmaeker és Michéle Anne De 

Mey koreografikus mozgóképeivel. 

4. 

Továbblépésként szükséges a fogalmak tisztázása: a műfajt körülhatároló definíciós 

kísérlet helyett igyekszem erre összpontosítani. A fogalmak bevezetéséhez sokfelől 

meríthetünk. Talán a legmegtermékenyítőbbnek mégis három irány bizonyul: a 

filmművészet, amely ugyan máshonnan és sokszor másféle céllal, más értelemben, de 

konzekvensen használ egy szaknyelvet. A kortárstánc, amelynek területén az elmúlt 

években megkezdődött új, autonóm fogalmak és elméletek kidolgozása és alkalmazása. 

Ezek közül soknak gyökere filozófiai, esztétikai, társadalomtudományi. Valamint maguk 

a táncfilm alkotók, akik esetenként nevet adnak kísérleteiknek, azt következetesen 

használják, primer műveikkel impliciten, vagy szekunder publikációikban expliciten 

definiálják.  

A művészek, társulatok, műhelyek alkotta szerveződések mellett újabb strukturális építkezést 

jelentenek a főként a szöveg elején bevezetett, de aztán annak egészén konzekvensen 

végigvitt fogalom-kísérletek. Igyekszem az értekezésben hangsúlyozni, hogy a táncfilm-

elméleti vizsgálatok nem talajtalanok: az irányzat kutatói – ahogy ez másutt is szokás – 

merítenek a különböző tudományterületek elméleteiből és fogalomkészletéből. Adaptálni, 

integrálni próbálják azokat. Ezzel, természetesen, a táncfilm integrálására, tudományos 

diskurzusba helyezhetőségére törekednek. (Kérdés, hova és milyen áron történik ez az 

integráció. – Gondolok például a táncfilm, mint műfaji film kanonizációs kísérleteire, 

filmtörténetbe ágyazására.) Ahogy más egykorú művészeti területeken, úgy a táncfilm-

elméleten is „áthullámoznak” bizonyos aktuálisan népszerű vagy (újra)felfedezett 

gondolkodók és elméletek. Közülük Gilles Deleuze-re és Felix Guattarira utalok az 

értekezésben, Sophie Walon tanulmányai kapcsán. André Lepecki fogalmainak értelmezése 

érdekében Homi K. Bhabha, Martin Heidegger, C. Nadia Seremetakis egy-egy fogalma, 

gondolata vagy szöveghelye is bekerül a törzsszövegbe vagy a jegyzetek közé.  

Az értekezés újító szándéka e tekintetben abban áll, hogy egyrészt megvizsgálja a mások által 

már adaptált elméletek, fogalmak - természetesen csak egy részének - érvényességét és 

esetleges kiterjesztésük lehetőségét. Kiterjesztésüket más művekre. Így például Walon 



Koreografikus mozgóképekről 

Bevezető 

19 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

kinesztetikus szenzációkról szóló elemzését Thierry De Mey filmjei mellett akár egészen más 

karakterű táncfilmekben (vagy nem táncfilmekben) jóval rejtettebben megbúvó, de létező 

jelenségekre. És kiterjesztésüket a koreografikus mozgókép más szintjeire vagy összetevőire. 

(Úgymint az optika helye, a kamera mozgásának minőségei, a montázs- vagy a hangstruktúra 

felépítése etc.)  

Újító szándék másrészt további fogalmak kipróbálása, bevezetésük lehetőségének felvetése. 

Az értekezés – szándékosan – ebben a vonatkozásban sem kíván komplex egész 

megoldásokkal élni. Nem azt állítja, hogy Gabriele Brandstetter vagy André Lepecki 

kortárstánc elemzései tartalmaznák feltétlenül és/vagy kizárólag azokat a fogalmakat, melyek 

a (kortárs) táncfilmekre adaptálandóak volnának. Ellenben azt állítja, hogy, lám, léteznek 

olyan autonóm fogalmak, elemzési módok, melyekkel leírhatóak a (kortárs)tánc jelenségei. 

Leírhatóak anélkül, hogy azokat akár a balett vagy a prózai színház hagyománya felől vagy 

azokhoz képest kellene megértenünk. És ha ez így van, akár ezek a fogalmak és elemzési 

módok, akár újabbak alkalmasak lehetnek a koreografikus mozgóképekben jelenlévő 

koreográfia leírására. 

De mintaként kínál fel a szöveg olyan példákat is, amelyeket nem elemző kutató, hanem 

alkotó kíván autonóm fogalomként bevezetni. Így kerül a brit fejezetbe Marks és Williams 

több munkájának vázlatos ismertetése a „koreo-portré”, vagy Pauwels kísérleti mozgóképei a 

„félfilm” fogalmának bevezetése érdekében.  

5. 

A doktori kutatás és az értekezés létrejöttének egyik legalapvetőbb motivációja, hogy 

valamiféle átfogó képet nyújtson a koreografikus mozgóképekről. Ez a képalkotás 

egyúttal mélyebb szövegszervező elvek működtetését implikálta.  

Ilyen a szándékos heterogenitás: az értekezés véges számú példájának sokfélesége, 

egyenértékű, de különböző megvalósulások egymás mellé helyezése. Emiatt is különbözhet 

egymástól a négy fejezet felépítése, tartalma, stílusa, ritmusa. Mint egymással egyenértékűen 

releváns megközelítési módok.  

És ilyenek a folytonos léptékváltások, vagy zoomolások, ha úgy tetszik: a szöveg egyes 

egységei eltérő ráközelítésben mutatkoznak meg, vagy különböző sűrűségűek. Például ennek 
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mentén (is) nyújt az egyik fejezet sok szerző munkájába közel egyféle betekintést - a mintázat 

lehetőségét kínálva fel -, egy másik fejezet egy szerző kevés munkájába, aztán megint másik 

egy szerző teljes, vagy több szerző teljes életművébe.  

A szöveg megtervezetten cikázik vagy bolyong a koreografikus mozgókép térképe felett. 

Mozgásának egyik tengelyében eljuthat egy-egy műhely kialakulásának társadalmi, politikai, 

kulturális környezete pásztázásától egy-egy alkotó életrajzán, filmográfiáján át akár 

filmrészletek snitt-töredékéig. Egy másik mozgásirányban azonos formák különböző 

megvalósulásait veheti sorra. Mindezt a törzsszöveg folyamán keresztül, idézetek 

fragmentumain, zárójeles megjegyzések mellékszálain, lábjegyzetek adalékain, filmrészletek 

csatolt tartalmain át. Nem kerül minden kifejtésre. Nincs teljes íve minden gondolatmenetnek: 

az értekezés különböző sűrűségű és mélységű szövegegységek, egymás mellé helyezett, 

egymással dialógusba kezdő képek és mozgóképek együttese. Egyfajta transztextuális 

kísérlet. Vagy másképp: az értekezés maga is egyfajta koreografikus írás. 

Fő gondolati íve a szabálykövető, sőt defenzív alkotói magatartásoktól az egymás területe – 

tánc, filmkészítés – felé nyitó, kérdező, kísérletező, lépésről-lépésre mind inkább 

kockázatvállaló attitűdön át vezeti olvasóját a szabálytalanságok, az öntörvényű autonóm 

táncfilm-készítés felé. 

Ez az ív – természetesen – egy modell. Az értekezés írójának közel tízéves kutatása 

eredményeként megismert számos táncfilm alapján konstruálódott. Annak érdekében szervezi 

az értekezés négy fejezetét, hogy olvasója valamelyest tagolva kerüljön közelebb a 

koreografikus mozgóképek (egy részé)hez és a disszerens személyes alkotói, kutatói 

viszonyulásaihoz a területen. 

Ennek alapján az első fejezet bemutatja, hogy a holland táncfilmek jelentős szelete nem hisz a 

dialógus, történetmesélés nélküli táncoló, mozgó test ábrázolásának létjogosultságában. 

Ezekben a művekben csak akkor táncolnak a szereplők, ha ezt a hétköznapi valóságban, civil 

emberként is megtehetnék. Vagy úgy, hogy a mozgókép tere színházi kulisszaként működik, 

benne az előadó deklaráltan szerepet játszik. Vagy a táncos és nem táncos (prózai) jelenetek 

más-más realitássíkra kerülnek a mozgóképi fikcióban: a tánc az álom, a „másvilág”, „felsőbb 

szellemi dimenziók”, a mese, a fantázia világának lakója. A vizsgált filmek mindegyike azt 

sugallja, hogy az ember csak bizonyos határhelyzetekben fejezi ki magát tánccal beszéd 

helyett. 
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A holland filmek e szerint speciális kisjátékfilmek. Melyek így nagyobb közönségre 

számíthatnak. Befogadójuknak ugyanis nem kell megbirkóznia a test koreográfiájának 

olvasásával. A holland trend nem kimozdítja, hanem kiszolgálja nézőjét. De azt 

professzionális módon. 

A második fejezet bemutatja, hogy a brit televízió-gyártás a kilencvenes évektől 

szisztematikus lépéseket tett annak érdekében, hogy koreográfusok, táncművészek és 

filmkészítők közösen gondolkodjanak, kísérletezzenek olyan művek létrehozásán, 

amelyekben dialógus helyett jelenhet meg a koreografikus test. A közös kísérletek során a 

táncosok a mozgókép, a filmkészítők a tánc működése sajátosságainak megértéséhez 

kerülhettek közelebb. 

A harmadik fejezet bemutatja, hogy a kilencvenes években létrejött szlovén videó-művészet 

egyik alapmatériája volt a szintén éppen akkor formálódó kortárstánc. A két irányzat együtt, 

folyamatos aktív, dinamikus dialógusban állva kockázatvállaló, kis költségvetésű 

mozgóképkísérletek sorát eredményezte. Csupa olyan művet, amelyben eleve, kizárólag és 

abszolút joggal volt jelen a koreografikus test. A szlovén kortárstánc a színpad vagy a balett, a 

szlovén kísérleti videó-művészet a narratív játékfilm hagyományától teljes mértékben 

leválasztva vett részt ezekben az együttműködésekben. 

A negyedik fejezet bemutatja, hogy a jelentős belga kortárstánc műhelyek mindegyikében a 

kezdetektől kísérleteztek a mozgókép lehetőségeivel. Ezeknek a műveknek mindegyike 

evidenciaként számol azzal, hogy a befogadó képes a koreografikus test olvasására. A 

kísérletek széles skálán mozognak, és az alkotók megkülönböztetés nélkül, habitusukhoz, 

lehetőségeikhez, az adott projekt koncepciójához mérten használják őket: a kézi kamerás, 

táncstúdiós felvételektől a hatalmas technikai apparátust mozgató, extrém helyszíneken 

forgatott szuperprodukciókig, a 16-os, Super 8-as anyagoktól a videotechnikán át az új 

generációs digitális képrögzítésig. Van, aki koreográfusként, van, aki antropológusként, más 

komponistaként kezd el a táncfilmmel is foglalkozni. 

Még két megjegyzés 

Az értekezésben két fogalom, a „narratíva” és az „adaptáció” időről időre szóba kerül. 

Mégpedig mindkettő különböző jelentéstartalmakkal, más-más értelmezési szinteken. Így a 

narratíván értem egyfelől a mozgóképi elbeszélést. S annak kapcsán használom, hogy a 



Koreografikus mozgóképekről 

Bevezető 

22 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

vizsgált táncfilmet szervezi-e illetve kiolvasható-e belőle valamiféle hagyományos értelemben 

vett szüzsé vagy fabula. Praktikusan: kíván-e a táncosokkal, mint szereplőkkel valamilyen 

történetet elmondani. Másfelől említek ún. „koreografikus narratívát”. Aminek történetként 

való artikulálása már sokkal nehezebb. Pontosabban igen szikáran fogalmazható meg. 

Úgymint „haladás”, „bejárás”, „repetíció”, „behatolás az anyagba” etc. És végül, saját 

szóalkotásként, kifejezetten a tárgyalt holland filmek bizonyos tekintetben hasonlóan 

funkcionáló mozgóképi elbeszélésére használom a „magyarázó narratíva” kifejezést. 

Praktikusan arra, amikor a filmalkotó valamilyen módon megindokolja a néző számára, s ezt 

az indoklást beágyazza a mozgóképi elbeszélésbe, miért láthat az táncoló szereplőket a 

mozgóképben. 

Az adaptáción értem bizonyos esetekben egy teljes színpadi táncdarab mozgóképre történő 

átdolgozását. Adaptálásról (másutt transzformációról) beszélek ugyanakkor egy-egy kisebb 

mozgásegység mozgóképre rögzítésekor is. A két eljárás annyiban különbözik egymástól, 

hogy az első esetében biztosan, hiszen épp erről van szó, a táncfilm kamerájának optikájától 

tökéletesen függetlenül létezik egy kész koreográfia, míg a másodikban ez egyáltalán nem 

feltétel. 
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Arent WEEVERS: Josephine’s Well 
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I. A Point Taken (Hollandia) 

Tánctörténeti előzmények 

Az értekezés nyitó- és zárófejezetében ismertetett táncfilm műhelyek, noha vizsgálataim 

szerint meglehetősen különböző irányokba futnak, tánctörténeti szempontból szinte azonos 

pozícióból indulnak. Vagyis, miként Fuchs Lívia is rámutat
45

, Hollandiában és Belgiumban 

„csak a huszadik században kezdtek kialakulni a tánc előadási és képzési bázisai.” Nincs 

tehát hosszabb, jelentősebb, a társadalom egésze által ismert és elismert tánctörténeti 

hagyományuk. A holland és a belga balett az 1950-es, 1960-as években jött létre. Ám ezzel 

párhuzamosan vagy akár ezt megelőzve formálódtak az első modern és kortárstánc műhelyek 

is. Így Belgiumban az 1930-as években, melyeknek többsége a német modern táncot 

tekintette mintának, s a test és a mozdulatok expresszivitására fókuszált. Míg Hollandiában 

például a Koert Stujf és Ellen Edinoff alapította, 1964-től
46

 1975-ig működő Stichting 

Eigentijdse Dans (Kortárstánc Alapítvány) tevékenysége nyomán a tánc, mint vizuális 

művészet aspektusai kerülhettek előtérbe: a mozdulatokban megmutatkozó test képisége vagy 

a test, a mozgás és a tér viszonya, a darab közvetlen tárgyi környezete, azaz kellékei és 

díszletei.
47

  

Koert Stujf és testvére, Bart az Amerikai Egyesült Államokban a brit Anthony Tudortól
48

 és 

Merce Cunninghamtől
49

 tanult
50

, továbbá Martha Graham
51

 és Alwin Nicolais
52

 munkái 

inspirálták. Később a Stujfék féle törekvésekhez csatlakozott a szintén az Egyesült 

Államokban tapasztalatokat szerzett Pauline de Groot, aki a kontakt improvizációt igyekezett 

                                                             
45  FUCHS Lívia: Száz év tánc Budapest, L’Harmattan Kiadó 2007. 325-326.  
46  Fuchsnál 1967 szerepel alapítási évszámként. 
47  Vö. Janny DONKER: Netherlands. Music Theatre. Dance Theatre in: World Encyclopedia of 

Contemporary Theatre: Volume 1: Europe 1. kötet 608. 
48  Anthony TUDOR (1908-1987) Angliában született, az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő 
koreográfus, táncművész, tanár Vö. https://www.britannica.com/biography/Antony-Tudor (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
49  Merce CUNNINGHAM (1919-2009) amerikai koreográfus, táncművész, az amerikai avantgárd vezető 

egyénisége Vö. http://www.mercecunningham.org/merce-cunningham/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
50  Vö. FUCHS: Száz év tánc 326. 
51  Martha GRAHAM (1894-1991) amerikai koreográfus és táncművész, a modern tánc egyik alapítója Vö.  
https://www.britannica.com/biography/Martha-Graham (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
52  Alwin NICOLAIS (1910/1912(?)-1993) amerikai koreográfus, zeneszerző, formatervező Vö. 

https://www.britannica.com/biography/Alwin-Nikolais (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.britannica.com/biography/Antony-Tudor
http://www.mercecunningham.org/merce-cunningham/
https://www.britannica.com/biography/Martha-Graham
https://www.britannica.com/biography/Alwin-Nikolais
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Hollandiában meghonosítani.
53

 A Stichting Eigentijdse Dans tagjai koreografikus mozgásként 

értelmeztek minden mozdulatot, beleértve a közönség mozgását. Fuchs hozzáteszi, hogy 

Koert Stujf  

„határozottan elutasította az akadémikus technikát és a színpadi tánc hagyományos kánonját. 

Műveit a tiszta mozdulat elkötelezettjeként jegyezte[.]”
54 

Ezek az újító kísérletek akár odáig is jutottak, hogy a tánc képes volt kikerülni nemcsak a 

színházi térből, de általában véve a beltérből: 1969-ben a Stichting Eigentijdse Dans egyik 

eseménye egy múzeum (Stedelijk Museum) előtt, azaz szabadtéren valósult meg.
55

  

Ugyanakkor – miként erre Janny Donker is rámutat
56

 –, ez időszakban egészen más 

megközelítés is megjelent a holland táncban a pantomim modern újragondolásával. Úgymint 

a Will Spoor vezette 1963 és 1973 között működő Dutch Mimetheater Will Spoor vagy a Frits 

Vogels alapította amszterdami School vor Bewegingstheater (Mozgásszínházi Iskola) illetve 

Vogels 1965-ben megalakult társulata, a Bewth. 

Vogelsék, akárcsak a Cunninghamék nyomdokain járó Stichting Eigentijdse Dans, nagy 

hangsúlyt fektettek a mozgás, a fény, a hang és az épített tér viszonyulási lehetőségeire. 

Közösen létrehozott műveiket szándékosan nem színházi terekben, hanem például 

gyárépületben vagy templomtérben mutatták be. 

A képzőművészet irányába történő kísérletezés mind a tánc, a pantomim, mind a zenés 

színház felől végbement: Bart Stujf Multimedia társulata, Vogels egy másik formációja, az 

1975-ben alapított Griftheater vagy a Justa Masbeck vezette, 1973 és 1983 között működő 

Beeldend Theatre (Kifejező Színház) törekedett a mozgás, a tér, a hang és a formatervezés 

egységében megvalósuló kifejezőerőre. Míg az 1967-ben induló hágai zenés színház, a 

Scarabee esetében épp fordítva történt mindez: Adri Boom, a társulat vezetője festő és 

grafikusművész volt, aki előadásaikat képek sorozatának megszerkesztésében látta, melyben a 

színész teste vagy az elhangzó szöveg ennek a vizualitásnak alárendelt szegmense – egyfajta 

mozgó objektumként, illetve a narratíva hordozójaként. 

                                                             
53  De Groot 1968-ban hozta létre első tánciskoláját a saját stúdiójában, majd 1976-ban megalapította a 

School for New Dance Developement (SNDD) nevű intézményt, mégpedig az Amsterdam School of Higher 

Education in the Arts (AHK) részeként, melynek több mint húsz évig volt vezetőtanára. 
54  FUCHS: Száz év tánc 326. 
55  Vö. DONKER: Netherlands. Music Theatre. Dance Theatre 608. 
56  uo. 
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Donker két olyan, a fentiek nyomán végbement színház- vagy tánctörténeti jelenségre hívja 

fel a figyelmet, amelyek – úgy hiszem – a kétezres években létrejött holland táncfilmek 

megértéséhez is közelebb visznek. Az egyik, hogy ezek a határátlépések a különböző 

művészeti ágakon belül – drámai színház, zenés színház – vagy az egyes művészeti ágak 

között – színház, képzőművészet, tánc – megmaradtak, sőt, egyre inkább magától értődővé 

váltak a későbbi holland alkotók tevékenységében. 

A másik, hogy az újító-kísérletező hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek utáni generáció 

igyekezett a korábbi tapasztalatokat mainstream művek létrehozásában hasznosítani. 

A holland modell, avagy a Cinedans Festival és a Point Taken projekt. 

„Magyarázó narratíva”, „új pantomim”, multimediális művek.  

Jól látható tehát, hogy a 2002-ben alapított és 2003 óta mostanáig évente új programmal 

jelentkező Cinedans fesztivál nem előzmény nélküli kezdeményezés. Miként a 2003-as 

katalógusukban
57

, Janine Dijkmeijer és Hans Beenhakker alapítók köszöntőjében olvashatjuk, 

a kezdetektől nemcsak holland, de nemzetközi szemle egy a kétezres évek elején újnak, 

feltörekvőnek bizonyuló irányzat, műfaj (genre) szélesebb körű megismertetését tűzte ki 

célul. A katalógus szövegében többször előkerül a gondolat, hogy a tánc film (dance film) 

három művészeti ág vagy médium, a film, a tánc és a zene keverékeként ragadható meg 

leginkább. Melyben a tánc és a zene univerzális nyelve, valamint a film szélesebb körű 

hozzáférhetősége biztosítja, hogy az irányzat bárki számára befogadható legyen – állítják a 

szervezők.
58

 

Nyilvánvaló, hogy egy fesztivál mindig törekszik a profilja, a programja népszerűsítésére. 

Úgy hiszem, itt mégis többről van szó. Főként, ha figyelembe vesszük, hogy a Cinedans 

elindítása után hét évvel létrejön egy másik, immáron a táncfilm gyártását célzó 

kezdeményezés, melyben a filmfesztivál szintén vezető szerepet vállal: 

A 2010-ben alapított Point Taken
59

 ismertetője szerint egy interdiszciplináris táncfilm projekt. 

A Dutch Cultural Media Fund és a Performing Arts Fund NL alapításában, a holland nemzeti 

műsorsugárzó NTR-ral és a Cinedansszal, mint együttműködőkkel éves pályázati rendszerben 

                                                             
57  Vö. http://cinedans.nl/2007/documents/programmebookcinedans2003_small.pdf (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
58  uo. 
59  http://pointtaken.nl/en/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.)

  

http://cinedans.nl/2007/documents/programmebookcinedans2003_small.pdf
http://pointtaken.nl/en/
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támogat Hollandiához köthető filmkészítőket és koreográfusokat közös párperces 

koreografikus mozgóképtervük megvalósításában. 

A Point Taken céljai közt szerepel, hogy népszerűsítse a holland táncfilm-termést 

Hollandiában és külföldön. Forgalmazói partnerei a francia Arte vagy a brit Channel 4 

profiljához hasonló NTR tévécsatorna, mely zenei koncertek, opera – és táncelőadások 

felvételeinek sugárzása mellett szemezget a táncfilmből – és a Cinedans, melynek éves 

négynapos amszterdami fesztiválprogramját jelentős részben holland munkák teszik ki, külön 

szekcióban bemutatva a Point Taken legújabb produkcióit. Emellett Cinedans on Tour néven 

egy kisebb válogatás partner fesztiválok speciális szekcióiban debütál aztán Európa- és 

világszerte.  

A Point Taken 2010 és 2015 között létrejött eddigi húsz filmjéből az első tizenhatot 

vizsgáltam. Továbbá a Cinedans 2011. évi
60

 holland programjának filmjeit, illetve az ott 

megmutatkozó szerzők életművét, valamint a fesztivál offline
61

 film archívumának a 2011. 

évi rendezvényén közzétett tartalmait. 

Elsősorban erre a vizsgálati anyagra alapozok, de más fesztiválok programjain megjelent 

holland művekkel kapcsolatos észrevételeimet is igyekszem összegezni az alábbi néhány 

példa segítségével.  

Egészen leegyszerűsítve háromféle alkotói stratégiát vagy formai megoldást találhatunk 

ezekben a filmekben: az első, és talán a legmarkánsabb gesztus a nagyközönség irányába 

történő nyitás. Ennek egyik formája lehet, mikor olyan kisjátékfilm jön létre, melynek 

epizodikus eleme a tánc. Vagyis van egy „hagyományos” filmi történet, melybe beágyazódik, 

vagy ágyazódnak táncos jelenetek. Ezek a táncok azonban nem ruházódnak fel primer, 

önmagában létező, koherens jelentéssel/tartalommal, illetve nem bomlanak ki primer 

jelentésükben/tartalmukban. Csupán közösségi cselekvések, miként azok (volnának) a filmen 

kívüli mindennapjainkban. Vagy a történet realitásán túli táncos síkok ágyazódnak be: álom, 

túlvilág, fantázia, mese, módosult tudatállapot. 

                                                             
60  Ebben az évben voltam szakmai meghívottja az eseménynek, a Nemzeti Kulturális Alap Táncszakmai 

Kollégiumának és a Cinedansnak a támogatása révén.  
61  A Cinedans évek óta tervezi az eddig hozzájuk nevezett összes alkotás katalogizált online archívum 

formájában történő megosztását. Ennek legutóbbi tervezett időpontjául 2016-ot jelölik meg.  

Lehetőség van ugyanakkor ennek az anyagnak a helyszíni megismerésére: a fesztiválok ideje alatt külön 

helyiségben biztosítanak komputereket bármely látogató számára, de szakemberek számára előzetes 

egyeztetéssel az archívum az intézmény irodájában is látogatható. 

Vö. http://cinedans.nl/en/archive/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://cinedans.nl/en/archive/
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Ha nem is tánctörténeti, de befogadói oldalról éppígy a nagyközönség felé való nyitásnak 

gondolom a pantomim elemeket tartalmazó filmek létrejöttét, melyekre szintén szép számmal 

találhatunk példát. Értelmezésemben a nyitás annyit tesz, hogy ezek a filmek a (mozgó) 

testnek és a mozgóképnek a narratív jellegét hangsúlyozzák. Vagyis arra biztatják a 

befogadót, hogy valamilyen történetet olvasson ki a koreografikus mozgóképből. Sőt, 

továbbmegyek: a táncfilmben a testnek azért szükséges a pantomim formájában mozogni, 

mert meg van fosztva a beszédtől. Ha a film segíti történetként olvasni önmagát, 

gördülékenyebb befogadásra számíthat. 

De megfigyelhető nyitás a képzőművészet esztétikája és eszköztára felé. Az ilyen munkák 

nem narratív struktúrájúak. Bennük a (mozgó) test, illetve a mozgás képi objektumként 

jelenik meg. Populáris nyitást érzékelek itt is: a sztereoszkópikus képalkotás vagy a high 

speed kamera eljárása nyújtotta lassított felvétel (slow motion) lebegésig fékezett-nyújtott 

szekvenciái vonzzák és lenyűgözik a befogadót. 

A táncfilm, mint közönségfilm 

A holland Cinedans fesztivál nem kisebb rendezvény, mint egykor a Magyar Filmszemle volt: 

a Pathé Tuschinskiban
62

 és számos más helyszínen egyszerre több mozi teremben zajló 

párhuzamos vetítések, közönségtalálkozók, szakmai kerekasztalok, workshopok holland 

kulturális és filmszakmai események összességét jelenti. Rendezőiket, táncosaikat ünneplik. 

A producerek, a támogató cégek képviselői büszkén állnak emelvényre két bemutató közt, 

hogy a munkák mögött álló pénzügyi háttérről tájékoztassák a vendégeket. Figyelemre méltó 

az irányzat presztízse: fel sem merül, hogy a kortárstánc, vagy a táncfilm a kortárs művészet 

parányi szegmensét, kevesek érdeklődésére számot tartó határterületét jelentené. A teltházas 

vetítések azt igazolják, hogy a művek széles közönség számára dekódolhatók, élvezetesek. 

Láthatóan van rájuk kereslet. Nem csak a kulturális tárca vagy a nemzeti filmalap, de piaci 

alapon működő szakvállalatok is pénzt fektetnek beléjük. Ezzel szoros összefüggésben áll a 

filmek tematikája, narratívája, hossza, technikai apparátusa. Hogy tudniillik igényesen 

elkészített, látványos munkák ezek, melyek szélesebb réteget igyekeznek megszólítani, 

könnyebb olvashatóságra törekszenek. Kiszolgálják az ízlést, ha úgy tetszik.  

                                                             
62  Vö. https://www.pathe.nl/bioscoop/tuschinski (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.pathe.nl/bioscoop/tuschinski
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Majd’ minden holland táncfilm tehát olyan speciális kisjátékfilm, esetenként kreatív 

dokumentumfilm
63

, melyben különböző okoknál fogva – kivételesen – táncolnak a szereplők. 

Úgy értem, nem magától értődően. A koreográfia nem szervesül a mozgóképnyelvbe. Nem 

tétje annak. Az alkotók formailag nem kísérleteznek vele, hanem inkább óvatosan „kikerülik.” 

(Ezt nevezem „magyarázó narratívának”.) Nézzünk néhány példát ezekre a „kivételesen 

táncoló helyzetekre”! 

A Joost van Krieken rendezte, Guy Weizman és Roni Haver (Club Guy and Roni társulat
64

) 

koreografálta Modern Love az Alpha Boys
65

 című színpadi koreográfiájuk filmváltozata. A 

mű tehát egyfelől adaptáció. Másfelől „magyarázó narratívájú” speciális kisjátékfilm. A 

mozgásanyagot a darabban nők, a filmben férfiak táncolják. Utóbbiban úgy, mint a musicalek 

táncbetéteiben: a prózai (értsd: hétköznapi mozgású) jeleneteket – egy esküvői parti 

történéseit – táncbetétek (az eredeti színpadi koreográfia egyes részei) szakítják meg. A 

táncbetétek vagy a parti műsorszámaiként, s mondhatni egy arra kijelölt színpadi térben, vagy 

a mulatozó, italozó, mámoros társaság cselekvéseiként vannak jelen a filmben. Ily módon a 

Modern Love egy esküvői parti kulisszái közt, szürreális jelenetekben mossa el a határt egy 

játékfilm és egy mozgóképen rögzített táncelőadás között.  

A 2010-ben készült Joris Hoebe rendezte, Boukje Schweigman
67 koreografálta Val

68
 (Esés) és 

a 2014-es Michiel Vaanhold rendezte, Jaakko Toivonen
70

 koreografálta Zwemmen of 

                                                             
63

  Kreatív dokumentumfilmen az ún. „beszélőfejes”, alapvetően szövegközpontú mozgóképpel szemben 

az esztétikus képekkel komponált, formailag kiemelten igényes, gyakran fiktív elemeket, játékfilmszerű 

jeleneteket is tartalmazó dokumentumfilm-készítői irányt értem. Az eljárás maga nem, csak az elnevezés új, 

miként erre Szekfű András is rámutat A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar 

dokumentumfilm című doktori értekezésében, mikor például Robert J. Flaherty 1922-es Nanook of the North 

című filmjét elemzi. 

Vö. Dr. SZEKFŰ András PhD: A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar 

dokumentumfilm. doktori disszertáció. Színház- és Filmművészei Egyetem Doktori Iskola 2010. 6, 9-10. 
64  Vö. http://www.clubguyandroni.nl/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
65 Roni HAVER – Guy WEIZMAN: Alpha Boys, 2010. 

http://www.clubguyandroni.nl/en/repertoire/#slide-5 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
66  Vö. http://www.imdb.com/name/nm1085600/?ref_=tt_ov_dr (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
67  Vö. http://www.imdb.com/name/nm4242078/?ref_=ttfc_fc_cr38 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
68  Joris HOEBE - Boukje SCHWEIGMAN: Val (NL 9’30” 2010.) https://vimeo.com/87879764 (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
69  Vö. http://www.imdb.com/name/nm5174965/?ref_=ttfc_fc_dr1 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
70  Vö. http://www.imdb.com/name/nm5800105/?ref_=ttfc_fc_wr1 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/name/nm1085600/?ref_=tt_ov_dr
http://www.clubguyandroni.nl/
http://www.clubguyandroni.nl/en/repertoire/#slide-5
http://www.imdb.com/name/nm1085600/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm4242078/?ref_=ttfc_fc_cr38
https://vimeo.com/87879764
http://www.imdb.com/name/nm5174965/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.imdb.com/name/nm5800105/?ref_=ttfc_fc_wr1
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Verzuipen
71

 (Elsüllyedni vagy úszni), mint speciális, táncot tartalmazó kisjátékfilm színpadi 

térként használja a filmi teret. 

A kilenc és fél perces Val egyszerű animációs és filmes trükköket alkalmazva, azt színházi, 

koreografikus konvenciókkal ötvözve az emberi testet, mint növényi részt igyekszik 

bemutatni. Szólótáncok és csoportos mozgások révén egy növényi organizmus fejlődését tárja 

elénk. A narratívát alátámasztandó valós(ágos) helyszínt (termőföld) és egy elképzelt, animált 

világot (világűr, égbolt, „felsőbb régiók”?) láthatunk – egészen vázlatosan, jelképesen, 

nagyjában három színben: földre zuhanás, kibújás, növekedés a talajban, megfagyás, 

visszahúzódás, s végül lebomlás a talajban. 

Ha úgy vesszük, a pantomim és fizikai színház karakterjegyeinek ötvözetét mutató
72

, de 

mindenképp figuratív mozgásanyag színpadi műként ültetődik mozgóképbe. Mégsem 

beszélhetünk egyszerű kreatív adaptációról, hiszen a film alapötlete, nevezetesen, hogy a 

főalak (Kenzo Kusuda), mint egy növényi mag, a világűrből a termőföldre zuhan, színpadon 

az egyszerű greenbox-animáció híján nem, vagy legalábbis nem így volna megvalósítható. 

Schweigman alighanem erre utal
73

, mikor a forgatáson megtapasztalt közvetlen fizikalitást, 

mint új élményt hangsúlyozza. 

Hoebe viszont úgy fogalmaz ugyanebben a Point Taken-interjúban hogy a koreográfus erős 

vizualitású színpadi munkáinak ismeretében a saját filmes tudásának hozzáadásával Kenzo 

figurájára fókuszálva készítették a Valt.  

(Én ezzel szemben azt gondolom, hogy mindaz az az absztrakció és többolvasatúság, mely 

Schweigman színpadi műveiben tetten érhető lehet, a rendező Hoebe materiális vizualitásával 

túlontúl egyolvasatúvá, zárttá, triviálissá, sőt banálissá teszi a Val koreográfiáját. Megfosztja 

azt a tánc közvetlen érzékiségétől. Narratívát ácsol köré és farag belőle, mintha a filmnek 

mindenképpen valamiféle történetet kellene elmondania. A megkomponált mozgásból így 

balett lesz, nem kortárstánc.) 

                                                             
71  Michiel VAANHOLD - Jaakko TOIVONEN: Zwemmen of Verzuipen (NL 9’49” 2014.) 
http://www.imdb.com/title/tt3055328/?ref_=ttfc_fc_tt és https://vimeo.com/98851221 (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
72 Boukje Schweigman 2003-ban végzett a Theatreschool of Amsterdam pantomim szakán, egyik 

kurzusleírásában szerepel, hogy Jetse Batelaan-hoz, Bambihoz és Lotte Van den Berghez hasonlóan a pantomim 

és a fizikai színház valamiféle elegye jellemzi munkáit. 
73 https://vimeo.com/89149231 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/title/tt3055328/?ref_=ttfc_fc_tt
https://vimeo.com/98851221
https://vimeo.com/89149231
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Bár a valós táj üres, azaz a föld göröngyein és a horizont távlatán túl nincs más fogódzónk a 

méretarányok megállapítására, látható, hogy speciális effektust nem használ a rendező annak 

érzékeltetésére, hogy e növényi részek jóval kisebbek lennének az emberi testnél. 

Nem kívánja annak illúzióját teremteni, hogy amit látunk, nem ember (vagy ember méretű 

organizmus) és környezetének érintkezése. A kosztümök egyértelműen, a mozgásanyag, 

stílusjegyeit tekintve azonban csak részben, minimalitása, szikársága okán utalja a 

koreográfiát inkább a kortárstánc irányzatába. 

A valós és virtuális, teátrális tereket váltogató jelenetek megtartják a narratíva 

szimbolikusságát – táncosok által előadott, megkoreografált mozgást látunk, mely megidézi 

egy növény fejlődését. A kamerakezelés is e szimbolikus dimenzióban marad: tárgyilagos, 

távolságtartó, szenvtelen, ugyanakkor plasztikus – mindig a leginformatívabb plánt választja 

egy mozgásegység, „történés” megmutatására. Közelijei, a mozgó testtorzókhoz, 

bőrfelületekhez közelférkőző objektív eléletlenedéseivel a természetet fürkésző makrók 

benyomását keltik. 

Ebből a leíró nézőpontból, nem túlságosan bántóan, de egy-két snittben kiesik: a főalak 

mögüli, őt is a képbe komponáló, ám mégis az általa érzékelt látványt megmutatni kívánó 

szubjektív beállításokra, és ezek közt is elsősorban arra gondolok, amelyben az „organikus 

testből” néz kifelé a kamera, félig szubjektív beállításként. 

A testet hol kísérő, hol követő, máskor elegendő, s ismét megtaláló objektív nemcsak a 

nézőpont helyével, a képkivágással, a kameramozgás megválasztásával, de e mozgásnak a test 

mozgásához képest megvalósuló sebességével is befolyásolja a mozgó testről, mint 

objektumról kialakuló érzetünket. p31i1 A legtriviálisabb példa erre a címadó földre esés 

képsora, melyben Kusuda az animált világűrben, csillagok, bolygók között, erős széltől 

lobogó ingben zuhan a glóbusz felé. Majd ráhasal a feltört, nedves, göröngyös termőföldre. 

Például az által hogy a kamera egy ideig kompozícióban tartja Kusudát, majd a zuhanás 

közben felfelé tartott kezeit, fejetetejét levágja, ráerősít az egyébként egy helyben, a greenbox 

háttér előtt álló táncosnak zuhanást imitáló beállítására. Vagy amikor felső gépállásban látjuk, 

alatta a vetített (madárperspektívájú) földdel, előbb Közeliben a képmezőt a koponya tölti ki, 

majd egy nyitás következik, melynek végén az optika a hason fekvő (a vetített háttér felé 

zuhanó) alak teljes egészét befogja. De hasonló másutt is tetten érhető. 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p31-i1
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p32i2 Az áttűnésekkel a vágás helyenként a történés időbeliségét húzza alá. (Akárcsak egy 

növény fejlődésének time lapse eljárással rögzített mozgóképi dokumentációjában.) Nem a 

koreográfia, hanem a kamerának a testhez való dinamikus viszonya és a vágás teremti meg az 

organikus objektum érzetét. 

A Point Taken támogatásában 2014-ben létrejött, Michiel Vaanhold rendezte, Jaakko 

Toivonen koreografálta, kilenc perc negyvenkilenc másodperces Zwemmen of Verzuipen 

(Úszni vagy elsüllyedni) kizárólag gyerekszereplőkkel dolgozó film. Helyszíne egy uszoda, 

melyben a két főalak alól épp vízi csúszdázás közben eltűnik a víz. A játéktér ezek után egy 

üres medence, melyben – fürdési lehetőség nem lévén – olykor pantomimbe hajló játékos 

táncot járnak a gyerekek.  

A pantomim, a koreográfia helyenként utal a megváltozott közegre: úszást vagy vízbeugrást 

imitálnak a szereplők. Sőt, mintha ez volna a mű felvetése: mit teszel, ha a valóság körülötted 

irracionálisba vált? Alkalmazkodsz, vagy nem veszel az érzékelhető változásról tudomást? A 

gyerekszereplők, gyerekek világa indokolja a hétköznapi felfüggesztését (játék, képzelgés, 

mese), normalitásként értékeli a szavak nélküli, grimaszokkal, szemkontaktussal, 

testbeszéddel végrehajtott kommunikációt.  

A film képi világa, a snittek, a vágás, a világítás, fényelés, profi és teljességgel kommerciális. 

A leglátványosabb képek felső gépállásban vagy a mozgó testet hátulról követő steady-vel 

éppúgy lehet kelléktára egy jól kimunkált reklámnak, mint egy szerzői filmnek. A koreográfia 

erőtlen és fantáziátlan. Nincs valós probléma, a mű tulajdonképpen nem szól semmiről. A 

támogatandó célt – úgy értem, a Point Taken zsűrije vagy a producerek számára – alighanem 

a gyerekszereplők jelenthették. Vagyis az a lehetőség, hogy a táncfilm célcsoportja 

kiterjeszthető a felnőttekről a kiskamaszokra. 

Hasonló a Quirine Racké, Helena Muskens rendezte, Nicole Beutler koreografálta 2010-ben 

készült kilencperces Diamond Dancers
74

, azzal a különbséggel, hogy ennek célcsoportja az 

idősek. A film finom lírai Közelikkel indul. Csupa lassításban kapunk érzékeny, sejtelmes 

képeket jómódú hollandok mindennapi otthoni cselekvéseiről – kávé és cigaretta, 

szobabiciklizés, takarítás a három gyors alternatíva –, majd eljön az idő – falióra Közelijével –

                                                             
74  Quirine RACKÉ - Helena MUSKENS - Nicole BEUTLER: Diamond Dancers (NL 9’2010.) 

https://vimeo.com/87893237 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://pointtaken.nl/films/sink-or-swim (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p32i2
https://vimeo.com/87893237
http://pointtaken.nl/films/sink-or-swim
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, mikor fel kell venni a western csizmát és a cowboykalapot, becsapni magunk mögött az ajtót 

és kimenni Amszterdam forgalmas főterére egy táskamagnóval… 

A film karaktere a félközelikben megmutatkozó, otthonukból kilépő alakokkal, bár még a 

snittek lassítottak, érezhetően változik. A főtér totáljával induló második jelenet teljes 

stílusváltás: az indító képek professzionális vizualitása után mondhatni amatőr vagy 

dokumentarista digitális felvételen a mai valós Amszterdam utcaképét kapjuk, statiszták 

nélkül az „utca emberét”, aki szemtanúja lesz a táncprodukciónak. Bámészkodó járókelőkön, 

kamerájukat gyorsan az attrakcióra élesítő turistákon időz az objektív, továbbra is megtartva a 

lassítás vissza-visszatérő effektusát, mely egyrészt a nem kidolgozott táncmozdulatokat, 

másrészt a tévéadás szintű vagy fél-amatőr felvételt teszi némiképp elemeltté. A rendkívül 

egyszerű csoportos tánclépésekből álló koreográfia arc és láb közeliben, a teljes formációt 

mutató totálban, talaj közelébe tett nagy látószögű előtéttel torzított macskaköves térben, a 

csodálkozó spontán közönség és a lelkes előadók közeliben történő ütköztetésében kerül 

feldolgozásra. 

Pár „civil” is beáll a táncosok közé – közös tánctanulás, a néző bevonása, együttes, aktív 

élmény. A bármilyen tánc, mint mozgás, mint közösségteremtő és közösségi élmény, az idős 

emberek aktivitása, életük értékessége – a Diamond Dancers erre igyekszik felhívni a 

figyelmet. A mozgóképen bemutatott tánc tehát a hétköznapi élet része, idősek „hobbija”, ez 

maga a magyarázó narratívája.  

A Menno és Paul de Nooijer rendezésében, fotográfiájával és vágásában, Joost Vrouenraets 

koreográfiájában megvalósuló, 2010-ben készült kilencperces Memory Lane
75

 egyrészt két 

idősíkban – gyerekkor, felnőttkor –, párhuzamos vágásokkal történő elbeszéléssel, másrészt a 

felnőtt síknak műtermi helyszínével, a táncjelenetek színpadi kulisszájával oldja meg a tánc és 

a valóság között feszülő vélt ellentétet. (A gyerekkor nyári természeti környezetébe, 

„kertjébe” egy kékre festett fal és ajtó kerül, melyet kinyitva jutunk be a felnőttkor 

stúdióterébe, egyben a tánc síkjába.) Ebben a munkában sem a szabadtéri „valós” felvételek, 

sem a műtermiek képi színvonala nem éri el a Valét vagy a Diamond Dancers első snittjeiét. 

Az idősíkok egymásra vágása didaktikus. Mintegy harmadik sík formájában megjelenik 

továbbá, afféle mozgóképi inzertként a felnőttkor fantáziavilága: fejre zubogó tejfolyam, 

máskor víz, bor vagy vér, szőlőfürt-habzsolás, bor vagy vérivás, rózsabimbókon fekvés… etc.  

                                                             
75 Menno DE NOOIJER - Paul DE NOOIJER - Joost VROUENRAETS: Memory Lane (NL 9’2010.) 

https://vimeo.com/87801643 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://vimeo.com/87801643
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A gyerekkor síkjának képi világát kézikamerás szabadtéri, kissé kiégett, olykor lassításokkal 

elemelt felvételek, áttűnések adják. A felnőttkor jórészt fix totálban, félközeliben, közeliben 

látható, egy két belemozdulással, lekövetéssel illetve egy folyamatosan, bár bizonytalanul 

mozgó totál esetenkénti használatával. A képek nagyjában komponáltak, inkább a 

koreográfiai eseményt rögzítik, mintsem valamiféle konkrét vizuális koncepcióval 

rendelkeznének. E célt a frontális közeli inzertekkel igyekszik megvalósítani a rendező-

operatőr és vágó páros, melyekben kizárólag a női szereplőt látjuk arc közeliben különféle 

„bizarr”, jelképes beállításokban. 

A felnőttkor az inzertek és a gyerekkor snittjeinek asszociatív bevágásain túl további 

jelenetekre oszlik. Melyeket fény- (fényelés?), kosztüm-, smink-, hajváltással is érzékeltetnek 

az alkotók. Az első felnőttkor síkbeli jelenetben található egyetlen lassítást és egyszerű 

vágásokat a másodikban mozgássorok visszafelé játszásával és az aktuális jelenettel egy térbe 

tett inzertekkel, a harmadikban – az egyik inzertben – osztott képmező használatával, 

egyszerű vizuális trükkel – a képinzertben animált lángokkal – variálják. A vágást az alkotók 

meglehetősen szabadon kezelik. A harmadik felnőttkor síkbeli jelenetben az ábrázolt történés 

zaklatottságát az egyre gyorsuló, egyre több inzertet alkalmazó vágással támogatják meg.  

Az egyébként nem kortárstánc, inkább modern tánc koreográfia kizárólag duettekből áll. A 

három egymásra épülő jelenetben több azonos elemet tartalmaz, melyeknek mozgásminősége 

változik. Ezeket gyakran azonos plánokban is látjuk, mintegy ráerősítve a történés 

ismétlődésére és annak minőségbeli változására. 

A negyedik felnőttkor síkbeli jelenet képi világát az animációs elemek uralják. Az előtérben a 

kamerával pontosan szemben ül a két szereplő félközeliben, míg a háttérben felgyorsított 

utcaképet látunk. A táncosok arcuk elé egy-egy lapot tartanak, melyen saját arcuk és a 

gyerekkor síkbeli gyerekek arcainak mozgóképe pereg közeliben, stúdióháttérrel. Mikor a 

plán közelibe vált, látjuk meg a lapot tartó kéz ráncait: a velünk szemben ülő két ember 

immáron idős pár. 

A Wilko Bello, Marco Gerris rendezte, Gerris koreografálta, szintén 2010-es, nyolc perc 

ötven másodperces Hyperscape
76

 egy börtönben játszódó ázsiai-amerikai harcművészeti film 

képi világát, trükk arzenálját és vizuális gegjeit vonultatja fel. (Találunk a kameraképbe, mint 

üvegfalba ütközést. A 4:3-as képarányt az egyik szereplő lábbal 16:9-be rúgja át. A levegőben 

                                                             
76 Wilko BELLO - Marco GERRIS: Hyperscape (NL 8’50” 2010.) https://vimeo.com/87786037 (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 

https://vimeo.com/87786037
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percekig lebegő harci ugrások, a folyamatos lassított felvétel, illetve a képi és 

mozdulatlassítások, -gyorsítások egymásba játszása egyszerre törekszik a harcművészeti 

filmek vizualitásának megidézésére, de próbálja kifigurázni azt vagy koreografikusan 

reflektálni rá. Ezek eldöntetlen elegye zavaró a néző számára.) 

A megjelenített mozgás valójában nem tánc, hanem harcimitáció akrobatikus elemekkel, 

olyanokkal, persze, melyeket a kortárstánc is használ, így hasonlít rá. A film második felében 

parkour és break mozgásanyagokat és görkorcsolyás fogásokat is láthatunk, melyek szintén 

részét képezhetik kortárstánc koreográfiának. A nagyszámú előadó (tizenhárom fő) 

mozgásának kidolgozottsága különböző és egyenetlen, de semmiképpen sem professzionális. 

Még úgy sem, hogy látunk valódi és erős akrobatikus mozgásokat, komoly technikai tudást 

igénylő ugrásokat. A lassításnak ez a hátránya: fázisról fázisra megmutatja a test, a mozdulat 

részleteit, s így az összes apró, adott fázis- pillanatbeli „gyengeség” transzparenssé válik. És 

persze ez a gyönyörűsége is: kiteríthetjük a komplex mozdulatot, s minden részletét külön-

külön megszemlélhetjük. Nincs táncos, nincs mozdulat, melynek ne lehetnének gyengeségei. 

A lassításból adódó transzparencia korrigálására szolgálhat a többszöri felvétel, a plán váltás 

lehetősége és a vágás. Itt az alkotók ezekkel nem, vagy nem elég hatékonyan élnek. 

A Hyperscape képi világa egy másod- vagy harmad vonalbeli stílusparódia, melyben a 

börtönbelső az ismert filmes kulisszát idézi, de ehhez mérten szépen fotografálható lehetett 

volna, a külsők laposak, jelentéktelenek, valószínűleg eleve nehezen feldolgozhatóak. A 

plánok, kameramozgások vagy nagyvonalúan lekövetik a mozgásokat vagy az utánzott, 

parodizált műfaj, a harcművészeti film trükkjeinek megvalósítására koncentrálnak: például ott 

vágják el a kompozíciót, ahol még nem látszik, hogy a levegőben álló figura valójában 

kapaszkodik valamiben. A kép olykor kiég, a fényelésre, képi textúra, karakter kidolgozására 

figyelmet egyáltalán nem fordítottak. Miközben a megidézett műfajnak sajátja az élénk, akár 

túlzásba vitt színek használata. A Hyperscape ezzel szemben vértelen, fakó maradt. 

A 2011-es, tízperces Evolutie van Soorten (Fajfejlődés)
77

, Dan Geesin és Esther Rots 

rendezése, Melissa Ellberger koreográfiájával egy az előzőeknél jóval eredetibb munka. Még 

akkor is, ha tartalmaz egy hasonló harci jelenet-paródiát, csak épp annak európai 

hagyományát követve, mint a Hyperscape mondhatni egésze.  

                                                             
77 Dan GEESIN - Esther ROTS - Melissa ELLBERGER: Evolutie van Soorten (NL 10’ 2011.) 

https://vimeo.com/87904984 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://vimeo.com/87904984
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Akkor is, ha itt is speciális korcsoport, fiatal felnőttek vagy nagy kamaszok az előadók, akik 

életkoruknál fogva, a valóságban élő „normális” felnőtt társadalommal szembeni lázadás 

formájaként viselkednek, mozognak másként, használják egyedien a körülöttük lévő teret és 

benne a saját testüket, azaz a tánc legitimitását a játék, a „bármit bárhol megtehetek” 

felszabadító gondolata szolgáltatja.  

(Miközben e jól öltözött „kamaszhorda” a beatnemzedék filmjeinek kicsit negédes, harmadik 

évezredi nyugat-európai utánérzését asszociálja, éppígy lehet, hogy önmagát adva azt a tízen 

évei végén, húszas évei elején járó kétezres években élő professzionális kortárstáncos közeget 

mutatja meg, mely e másféle test- és térhasználatot, ezt az inkább jelenlétalapú 

kommunikációt tényleg a lehető leghétköznapibb értelemben valóságként éli meg. 

Nyilvánvalóan, amit és ahogyan tesz, azt, ha performansz, előadás vagy filmfelvétel keretében 

történik, művészetként értelmezi. De ugyanígy van jelen a mindennapokban is. Koreografált 

és spontán mozdulatai, reakciói jórészt azonosak.) 

(Számomra ugyanakkor megidézi Jancsó Miklós Fényes szelek című filmjét, melyben a népi 

kollégisták másféle ideológiát képviselve ugyan, de a koreográfia tekintetében – behatolni egy 

urbanisztikus térbe, figyelmen kívül hagyni annak szabályait, rendjét, konvencióit, a 

provokációig teljességgel másként, öntörvényűen jelen lenni a közegben, de úgy, mintha az 

volna az „igaz”, az autentikus – rendkívül hasonlóan kerülnek ábrázolásra. 

 

1. (balra) Dan GEESIN – Esther ROTS – Melissa ELLBERGER: Evolutie van Soorten 2. (jobbra) JANCSÓ 

Miklós: Fényes szelek 

Jancsó teljes életműve értelmezhető koreografikus mozgóképként, melyben a test, a csoport 

térben, időben mozgatása, kamerával való viszonya, a kamera koreográfiája valamilyen 

ideológia, társadalmi probléma – Gelencsér Gábor fogalmával – politikai poétika
78

 

                                                             
78  Vö. GELENCSÉR Gábor: Politikai poétika. Jancsó és a hetvenes évek parabolái in: Metropolis 2001/3 

10-24. 
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vizualizációja. Más tehát a kiindulópont, a motiváció – a koreográfia nem tétje a műnek, 

hanem matériája és ornamentikája – séma és elfedés egyszerre. A test, a mozdulat esztétikája 

nem önmagáért jön létre, hanem a szövegen túl, a szöveg helyett. 

„A lecsupaszított szöveg hívta elő a szereplők mozgásának – hogy divatos szót használjak – 

"elidegenedettségét". Azt a hagyományostól eltérő funkciót, hogy egy-egy színész egy-egy 

adott jellemet jelenít meg. Az én felfogásomban a színészi játék többet, vagy inkább mást 

jelent: magát a történelmi helyzetet, mint teljességet vagy folyamatosságot kell visszaadnia. 

Ebben a kontextusban az egyéni tulajdonság, jellem: partikularitás. Ki kell lépnie a színésznek 

a hagyományossá merevedő szerepből, abból, hogy ő egy színész egy filmben, mert e séma 

szerint minél jobban játszik, annál jobban manipulál.”
79

 

Jancsó koreografikus képalkotása és szöveg-test-kép viszonya, ez az „elidegenítés” 

eredeztethető tehát a szöveg (dialóg, monológ) minimalizálásából, a színészi játék, mint 

manipuláció elkerüléséből, azaz az előadói jelenlét és a „történet”, „gondolat” esszenciájának 

kereséséből. Jancsónak a parabolaként (Fehér Ferenc, Gelencsér Gábor), pantomimként 

(Fehér Ferenc
80

), táncos alkatként (Kézdi-Kovács Zsolt
81

), vagy kamera-balettként (Schubert 

Gusztáv
82

), másutt kamerakoreográfiaként emlegetett eljárását a táncfilm lehetséges 

definíciójának tekintem. Jancsó filmográfiájából ennek érzékeltetése érdekében kiemelek még 

majd részleteket a későbbiekben.)  

Az Evolutie van Soorten képi koncepciója indokolt és konzekvens, a szabad, dinamikus, 

kíváncsian fürkésző steadyvel finomított kézikamera jól igazodik a cselekményhez és a 

koreográfiához. A dokumentarista attitűd megengedi az ennyire puritán képi világot: az egy 

érzékeny kamerával és viszonylag minimális technikai apparátussal operáló műnek még az is 

elnézhető, hogy az autofókusz a sötétebb belsőkben olykor elveszíti az élességet. (Sőt, csak 

ráerősít az öntörvényű karakterjegyre.) Világítást csak egy építési területen játszódó 

jelenetben alkalmaz, de akkor bátran: egy-egy nagyobb reflektorral nyersen tárva fel a 

betonteret. (A lámpákat nem rejti el, a mű részének tekinti.) 

                                                             
79 BACSÓ Péter: Csendes kiáltás. Bacsó Péter beszélgetései Jancsó Miklóssal Budapest, Pelikán Kiadó 

1994. http://mek.oszk.hu/00100/00124/00124.htm (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
80  Vö. GELENCSÉR: Politikai poétika. Jancsó és a hetvenes évek parabolái 12, 20 
81  Vö. KÉZDI-KOVÁCS Zsolt: Egy stílus alakváltozásai. Jancsó tánca in: Filmvilág 1981/09 22-25. 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7329 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
82  SCHUBERT Gusztáv: Jancsó Miklós-portré in: Film.hu 2004.06.28. 

http://archiv.magyar.film.hu/filmtortenet/portrek/jancso-miklos-portre-portre.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://mek.oszk.hu/00100/00124/00124.htm
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7329
http://archiv.magyar.film.hu/filmtortenet/portrek/jancso-miklos-portre-portre.html
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Geesin a szereplők közt kialakuló barátságnak, cinkosságnak, Rots a táncos és nem táncos 

mozgásnak a megjelenítését, Ellberger a test és tér ütköztetésében, a gravitáció ellenében 

végrehajtott mozdulatokban, a hat táncos eltérő szakmai, technikai hátteréből adódó 

különböző mozgásminőségekben rejlő lehetőségeket emelte ki a film kiindulópontjaként.
83

 

Geesin és Rots hagyományos narratív kis- és nagyjátékfilmeket készítenek a Rots 

FilmWerk
84

, azaz az Esther és Hugo Rots által alapított, a Berlinale-n és Cannes-ban is 

sikereket elért filmstúdió gondozásában, melyben Geesin hangmesterként, zeneszerzőként, 

sound designerként is közreműködik. A tizenhét éve Hollandiában élő és alkotó brit Geesin
85

 

a hang, a zene mellett Super 8-as kísérleti etűdök készítésével is foglalkozik. Eredendően 

képzőművész. A RotsFilmWerkkel, a the Dutch Film Fund
86

 támogatásában első 

nagyjátékfilmjének előkészítésén dolgozik. A svéd koreográfus, Ellberger a modern cirkusz 

és légakrobatika felől érkezik, melyet előbb a londoni Circus Space-ben, majd a svéd Cirkus 

Cirkor
87

 társulatnál tanult, illetve gyakorolt. 

Bár a film zenéjét Geesin és Rots közösen, a hangot pedig Victor Horstink jegyzi, Geesin 

online elérhető kompozícióinak
88

 ismeretében könnyű belátni, hogy jelentős hatással volt a 

film akusztikai koncepciójára. (Egy „zenei” betét erejéig mindenképp tetten érhető Geesin 

„keze nyoma”: egyik korábbi albumáról, a 2007-es Fat Head-ről
89

 a Preferred Rhythm című 

„szövegkántálós” szám épül be a hangszövetbe, de a főcím alatt hallható vokális muzsika is 

igen hasonló világú.)  

Ez az akusztikai koncepció szintén erős bázisa a filmnek. Alapvetően a zörejekre épít. Erre 

helyezi rá a minimalista elektronikus zenét, hideg, gépiesített, torzított, prózai, kántálós 

vokállal. A zene hol rátalál a mozgás, a látvány ritmusára, hol elveszti azt – hömpölyög, fel-

felbukkan a zörejek textúrájában. Nem fél a közeg természetes visszhangjaitól, inkább 

használja a tér érzetének akusztikai megtámogatására. Nemcsak a lábukkal dobognak, testük 

súlyával puffannak a táncosok a térben, de belekiáltanak, sikongatnak, botot vesznek a 

kezükbe, apró fakockákon lépegetnek, pocsolyák vizét csapkodják – azok hangjának erejét, 

                                                             
83 Vö. https://vimeo.com/89193135 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
84 Vö.  http://rotsfilmwerk.nl/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
85 Vö. http://www.geesin.nl/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
86  Vö. http://www.mediafonds.nl/english (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
87  Vö. https://cirkor.se/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
88  Vö. https://dangeesin.com/other-work/music/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
89  Vö. https://dangeesin.bandcamp.com/album/fat-head (utolsó letöltés: 2016.07.26.)  

https://vimeo.com/89193135
http://rotsfilmwerk.nl/
http://www.geesin.nl/
http://www.mediafonds.nl/english
https://cirkor.se/
https://dangeesin.com/other-work/music/
https://dangeesin.bandcamp.com/album/fat-head
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visszaverődéseit próbálgatják, élvezik az egyébként hétköznapi, mindnyájunk által 

megtapasztalt közvetlen érzéki élmények nyújtotta játékot. 

A kinesztetikus empátiát, vagyis a befogadónak a mozgókép nyújtotta látvány és hang keltette 

közvetlen testi érzeteit, „együtt-érzéseit” nem is annyira képi, mint inkább akusztikai 

eszközökkel éri el a film. A zörejek hierarchiájával, a képi hierarchiától való szándékos 

elmozdításával, a képi és az akusztikai dinamika interferenciájával azt az érzést szimulálja, 

mintha dobálná a nézőt a térben: olyan cselekvések hangját erősíti fel, helyezi a kompozíció 

előterében zajló történés hangjai fölé, melyek az objektívtől távolabb vagy az objektíven kívül 

zajlanak. Bizonyos hangcsoportokba tartozó elemek ismétlődésével, azaz hangvariánsokkal – 

például pocsolya, vizelés hang, folyóba csapódás vagy vidám sikoltozás, haragos, agresszív 

„csataüvöltés” vagy „ajakpengetés” „ajakhang öblösítés” – olyan akusztikai struktúrát épít fel, 

amely megerősíti a vizuális struktúrák adta benyomásainkat – egyfajta hangteret, 

hangépítményt hoz létre, az urbanisztikus környezet képi ritmikájának megerősítésére.  

p39i3 A film öntörvényű karakteréhez járul hozzá az az önálló jelenetté növő képi bevágás, 

melyen két táncost pillantunk meg a csoportból, amint egy eddig ismeretlen szűkebb 

gyártérben fémszerszámokkal, tárgyakkal, hulladékokkal „zenélnek” egymásnak 

felszabadultan, s ez a csilingelő zörejzene adja az ezzel párhuzamosan futó utolsó jelenet, egy 

szabadtéri kerékpárvágta zenei síkját. 

A modern pantomim, mint a tánc mozgóképi közvetítője  

A 2014-es, Ik Ben De Enige
90

 (Csak én), a 2013-as Egon
91

 és One Man Without A Cause
92

, 

valamint a 2011-es, One False Move
93

 a tekintetben mindenképp igen hasonlóak, hogy többé-

kevésbé mind rendelkeznek egy hagyományosnak mondható narratívával. Melyet nonverbális 

vagy némafilmes megoldásokkal mesélnek el. S melyekbe, kicsit eltérő módon, de beékelődik 

egy koreografikus sík. 

                                                             
90  Barbara MAKKINGA - Toer Van SCHAIJK: Ik Ben De Enige (NL 14’ 2014.) 

https://vimeo.com/98933339 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
91  Michiel Van JAARSVELD - Thom STUART: Egon (NL 8’25” 2013.) https://vimeo.com/88601697 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
92  Arno DIERICKX - Emio GRECO - Pieter C. SCHOLTEN: One Man Without A Cause (NL 12’40” 

2013.) https://vimeo.com/88588153 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
93  Clara van GOOL - Ria MARKS: One False Move (NL 12’30” 2011.)https://vimeo.com/88566061 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p39i3
https://vimeo.com/98933339
https://vimeo.com/88601697
https://vimeo.com/88588153
https://vimeo.com/88566061


Koreografikus mozgóképekről 

Holland fejezet 

40 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

A Barbara Makkinga rendezésében és Toer van Schayk koreográfiájával létrejött tizennégy 

perces Ik Ben De Enige egy tengerparti nyaralást, illetve nyaralások emlékét meséli el egy 

kamaszfiú karakterére összpontosítva, valós helyszíneken. (Az autós jelenetben régi filmes 

megoldásként az ablakokban vetített háttéren látjuk a tájat.) A koreográfia modern tánc 

pantomim elemekkel. (A különböző életkorú szereplők eltérő táncstílusokban mozognak, és 

nem mindegyikük mozgásában jelenik meg a pantomim.) A dúsan redőzött drapériákból álló 

kosztümök, melyek esztétikusan kínálják a szemnek a finoman kimunkált izomzatú testeket, 

(melyben a különböző életkorú karaktereket tekintetve szintén fokozatokra, variánsokra 

lehetünk figyelmesek) egyszerre idézik meg a modern tánc antikvitáshoz nyúló eszméjét és az 

antik, majd az abból merítő reneszánsz, barokk szobrászatot, így kapcsolva a táncot általában 

a képzőművészethez. 

A Michiel Van Jaarsveld rendezte, Thom Stuart és az előadók koreografálta nyolc és fél 

perces Egon alapkoncepciója, hogy Egon Schiele képeinek vizuális megidézésével, mintegy 

élőképek formájában villantsa fel az osztrák festő biográfiájának bizonyos részleteit, melyek 

egyúttal a betegágyban fekvő művész lázálmai, emlékképei is. Helyszíne színpadian 

berendezett filmes műterem, a Schiele-festményekről ismert tárgyakkal, öltözetekkel, 

figurákkal, pózokkal, színekkel és fényekkel. A tánc narratív síkja ily módon kétfelől is 

megtámogatódik: a festmények megelevenedése és a lázálmok szürrealitása elfogadhatóvá, 

indokolttá teszi azt. Mindemellett rögtön a mű elején kijelölődik e tánc helye: a Schiele-t 

alakító férfielőadó (Youri Jongenelen) absztrakt(abb) mozdulatai a Schiele szerelmét, Edith 

Harmst megformáló szereplőből (Gloria Benedikt) mosolygást, nevetést váltanak ki. Az Egon 

koreográfiája mimetikus, pantomimszerű elemeket tartalmaz, a nem táncos történések a 

némafilmekből ismert „prózai” átkötésekkel kerülnek bemutatásra. (Schiele és Harms 

megismerkedését és kapcsolatát jóformán báltermi párostáncra redukálja a koreográfia, s egy 

ágyjelenetüket balettelemekben villantja fel.) 

Az Arno Dierickx rendezésében, Emio Greco és Pieter C. Scholten koreográfiájával 

megvalósult közel tizenhárom perces One Man Without A Cause, melyet Albert Camus 

Közönye
94

 inspirált, filmi és táncszínházi teret váltogat. A filmi térben narratív, néma 

jelenetek zajlanak, melyeket egy-egy rövidebb táncszínházi bevágás tör meg. A narratív sík 

valós helyszíneken játszódó, dialógus nélküli kisjátékfilm, melybe érzékenyen és szabadon, 

                                                             
94  Albert CAMUS: Közöny Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1957. 

https://moly.hu/kiadok/magyar-helikon
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változatos plánokban felsnittelt, izgalmas, absztrakt mozgásanyagok ékelődnek, mint a 

kisjátékfilmi narratíva mögött megbúvó mélyebb lélektani tartalmak kivetülései. 

A Clara van Gool rendezte, Ria Marks koreográfálta tizenkét és fél perces One False Move a 

koreográfus-előadó Ria Marks főszereplésével egy idősödő légiutas-kísérőnek drámaira 

nagyított történetét tárja elénk. Aki egy bárban átmulatott éjszaka után lekési a gépét, majd 

gurulós bőröndjével „örökre” ott ragad a reptér környékén. S akinek mozgása e drámai 

történet kibomlása közben fokozatosan jut el a „hétköznapitól” a „burleszkes-pantomimesig”, 

s végül úgy csetlik-botlik a filmen, mint a nagy némafilmes sztárok annak idején. A reptér és 

környéke, a transzfer busz, sofőröstül, az utcai járókelők mind mainak és valóságosnak 

hatnak. Mozgásukkal, jelenlétükkel a hétköznapi realitásba helyezik a burleszkes-pantomimes 

karakter vergődését. Marks „hétköznapi” és „koreografikus” mozgású szereplővel is 

interakcióba kerül, illetve hétköznapi mozgásút térít, transzformál koreografikussá. 

„Hétköznapi” iskolás gyerekek (Lieve de Putter, Romane de Putter, Sophie Post) bámulják 

meg és gúnyolják ki, mint kukában turkáló hajléktalant. Egy éppen elbocsájtott „hétköznapi” 

irodai dolgozóval (Jakop Ahlbom) – mint szintén margóra került figurával – keveredik 

szerelmi kalandba, azaz kezdenek közös „koreográfiába”. És rendre megjelennek körülötte 

különös, a valós világon kívül eső, „deviánsan mozgó” vagy beazonosíthatatlan figurák: egy 

kerékpáros (Jochem Stavenuiter) és egy hajléktalan (Rene Geerlings). 

Multimediális művek 

A Cinedans mozi termi vetítései mellett évek óta jelentkezik kiállítótérbe installált 

koreografikus munkák bemutatásával.  

A francia születésű, Amszterdamban élő és alkotó Manon Le Roy
95

 Eleven
96

 című alkotása 

nem több néhány másodperces, beállított víz alatti „élőképek” montázsánál, melyet az extrém 

módon lassított felvétel nyújt statikus mozgóképpé. A vízközeget a testekre vetülő keskeny, 

irányított fénysáv felületi töréseiben-hullámzásaiban, a szereplők ruháinak, hajuknak 

lebegésében és mimikájukban – csukott vagy résnyire nyitott szemükben, szorosan összezárt 

szájukban – érzékeljük. Az alakok máskülönben konszolidált, igényes öltözetben, a nők 

                                                             
95  Manon LE ROY (1982- ) Hollandiában élő francia képzőművész. Vö. http://www.manonleroy.org/ 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
96 Manon LE ROY: Eleven (FR 14' 2010.) Vö. http://www.manonleroy.org/vid-eleven.html (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.manonleroy.org/
http://www.manonleroy.org/vid-eleven.html
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sminkben állva-lebegve láthatóak, olyan kisebb csoportképekbe, beállításokba rendeződve, 

mintha családi fotókon volnának. Pontosabban mintha műtermi körülmények között 

imitálnának családi jeleneteket. Ugyanis nincs élő, valós háttér, csak egyöntetű feketeség, 

melyekbe ezek a fénysávok hatolnak be valamelyest, felfedve a vertikális testeket.  

Le Roy majd’ minden mozgóképmunkája vízközegben, a high speed kamerának 

köszönhetően minimális mozgást mutató testekkel, a vízen keresztülhatoló, e testeken 

tükröződő fénnyel kísérletezik. Így a 2005-ben készült, tizenhárom perces, kétcsatornás 

hurkolt installációban, a Trajectoires-ban
97

 (Röppályák), a 2006-ban készült, öt perces, 

háromcsatornás hurkolt Al Aaraaf-ban
98

, a 2008-as, szintén öt perc hosszúságú Préludes-ben
99

 

(Előjátékok), a 2009-es, tizenegy perces Continuum-ban
100

 (Folytonosság), a 2013-ban 

készült, tízperces, hurkolt mozgóképben, a Portrait-ban
101

 (Portré), vagy a 2014-es 

háromcsatornás hurkolt mozgóképben, a Stillness
102

 (Nyugalom) címűben. Némely művében, 

– így például a Préludes-ben, melynek talán éppen a címe is erre a felfedésre, a vízbe merülés 

előtti állapotra utal – explicit módon felfedi, hogy testei vízben vannak, vagy a vízfelületen 

tükröződő képmásukat látjuk, máskor csak a testeken súrlódó fény, valamely drapéria vagy a 

haj mozgása, esetleg az arc zártsága árulja el, vagy utal a vízközegre. 

   

3-4. Manon LE ROY: Préludes  

                                                             
97  Manon LE ROY: Trajectoires (FR 13' 2005.) Vö. http://www.manonleroy.org/vid-trajectoires.html  
98  Manon LE ROY: Al Aaraaf (FR 5' 2006.) A cím jelentése: a Koránban a menny és a pokol közötti régió 

neve, továbbá egy Edgar Allan Poe költemény címe. Vö. http://www.manonleroy.org/vid-alaaraaf.html  

és http://mek.oszk.hu/03500/03575/html/02.htm#b163  
99  Manon LE ROY: Préludes (FR 5' 2008.) Vö. http://www.manonleroy.org/vid-preludes.html  
100  Manon LE ROY: Contiunuum (FR 11' 2009.) Vö. http://www.manonleroy.org/vid-continuum.html  
101  Manon LE ROY: Portrait (FR 10' 2013.) Vö. http://www.manonleroy.org/vid-portrait.html  
102  Manon LE ROY: Stillness (FR 2014.) Vö. http://www.manonleroy.org/vid-stillness.html  

http://www.manonleroy.org/vid-trajectoires.html
http://www.manonleroy.org/vid-alaaraaf.html
http://mek.oszk.hu/03500/03575/html/02.htm#b163
http://www.manonleroy.org/vid-preludes.html
http://www.manonleroy.org/vid-continuum.html
http://www.manonleroy.org/vid-portrait.html
http://www.manonleroy.org/vid-stillness.html
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Arent Weevers Josephine’s Well
103

 című műve a majdhogynem statikusságig fokozott 

lassítást térhatással kombinálja. Itt is a sötét semmiben lebegő, pontosabban itt süllyedő, 

emelkedő meztelen nőalakot látunk, melynek teste a környezethez képest jól, sőt, 

irracionálisan jól megvilágított. Ez a test-háttér kontraszt, a homogén feketeségben hosszú 

szőke hajfürtjeivel körbevett homogén narancs-fehér alak asszociálhat a befogadóban 

valamilyen általános blackbox színházi kontextust, de akár Rembrandt-festmények 

(nő)alakjait is megidézheti, azzal a különbséggel, hogy ez esetben már semmiféle árnyat vető 

drapéria, arannyal átszőtt kárpit, boltív még csak jelzésszerűen sem kap helyet, marad a test 

plasztikussága. A három dimenzióban kidomborodó, valamelyest fordulásokban is 

megmutatkozó emberi test Jean Fouqet
104

 plasztikus figuráit, az objektív felé forduló, azaz 

frontális arc és élénk tekintet, a kinyúló kar, hangsúlyosan a kézfejjel leginkább Leonardo Da 

Vinci, a sötét háttér talán Albrecht Dürer portréit idézi. 

Ha azonban mélyebb vizsgálat alá vonjuk – a hurkolt installálás fel is ajánl egy viszonylag 

hosszabb, elmélázó, az ismétlések révén újabb apró részletekre koncentráló voyeur befogadást 

–, úgy, azt hiszem, sokkal inkább asszociálhatunk Francis Bacon festményeire, akinek 

testfelfogása és a test környezetéhez fűződő viszonya Weevers munkáival rokon vonásokat 

mutat. Erre később utalok még. 

A 15. századi németalföldi (szakrális) festészet lehetett is akár ihletője Weeversnek. Aki maga 

vallásosnak mondja művészetét, és többször is kiállított templomtérben
105

. Végzettsége, 

szakmája szerint prédikátor és vizuális művész. Munkáit Sabrina Kamstra holland kurátor Bill 

Violáéihoz hasonlítja
106

. Értve ezen egyfelől tematikabeli egyezéseket, úgymint általános 

emberi tapasztalatok: születés, halál, öntudat. Másfelől technológiaiakat, úgymint például a 

high speed kamera alkalmazása. De akár inspirációs hasonlóságokra is gondolhatunk. Például 

a reneszánsz festészetből merített témákra és vizualitásra. (Miközben az Manon Le Roy 

munkája, az Eleven Viola víz alatt forgatott csukott szemű portréival, a The Dreamers
107

-zel 

mutat egyértelműen rokon jegyeket.) 

                                                             
103 Arent WEEVERS: Josephine’s Well (NL 3’37” 2011.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4znwbQo3oeE (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
104  Jean FOUQET (1420-1481) francia festő  
Vö. https://www.britannica.com/biography/Jean-Fouquet (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
105  http://www.arentweevers.com/portfolio/exhibitions-2010-2014/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
106  Vö. http://issuu.com/elisaostet/docs/preview_mediart/7?e=6035500/8331555  

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
107  Vö. http://www.blainsouthern.com/films/12 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4znwbQo3oeE
https://www.britannica.com/biography/Jean-Fouquet
http://www.arentweevers.com/portfolio/exhibitions-2010-2014/
http://issuu.com/elisaostet/docs/preview_mediart/7?e=6035500/8331555
http://www.blainsouthern.com/films/12
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5. (balra) Manon LE ROY: Eleven 6. (jobbra) Bill VIOLA: The Dreamers 

Ha a Weevers-mű címére, azaz Josephine kútjára vizuálisan asszociálni tudunk, úgy a kútban 

lévő vízre, mely közegben emelkednek és süllyednek, meg forognak az alakok, mint 

tükröződésre alkalmas anyagra is gondolhatunk. Sőt, ennek mentén a filmképet egyfajta 

tükörképként is értelmezhetjük. Az értelmezés részének tekintve az installációs mód által 

előírt, és így performatív mozdulatot: a vetítőfelület fölé hajolást, az abba, mint fizikai 

entitásba való betekintést. A homogén, sötét közeg a víz-asszociációnak talán ellentmond. S 

feltételezhetnénk, hogy az a kút mégiscsak üres. De a testek, amelyek mozognak benne, a 

mozgás minősége folytán az előbbit erősítik. 

A homogén fekete hátterű Weevers- és Manon Le Roy-művekben megkonstruálódik tehát egy 

anyag, mely bizonyos tekintetben víztermészetű, de gyakran teljesen elrejti magát, olykor a 

megragadhatatlanságig lágy, máskor teljesen szilárd, áthatolhatatlan felület. Egyszer annyira 

beereszti a fényt magába, hogy az által válik láthatatlanná, másszor visszaveri azt, így a fény, 

és az abban megjelenő tükörképek takarják el. A valami és a semmi között oszcillál. 

p44i4 A Josephine’s Well-ben az alak előbb két, majd három alakmássá sokszorozódik. 

Ahogy az emelkedés és a süllyedés, úgy a multiplikáció is felépül, visszabomlik. Mindez a 

hurkolt időszerkesztésnek köszönhetően folyamatosan cirkulál. A médium megválasztása 

révén a körkörös struktúra része a műnek. Miként része a térhatású vetítőfelület 

elhelyezésének módja is, melyet a 2011. évi Cinedanson a Melkweg Theatre &Media Room-

ban
108

 egy csupán néhány spot lámpával megvilágított, puritán, elsötétített térben, fekete 

függönyökkel leválasztott, fülkeszerű helyiség padlóján találhattunk. 

                                                             
108  http://www.melkweg.nl/en (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p44i4
http://www.melkweg.nl/en
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7-8. Arent WEEVERS: Josephine’s Well 

A mozgókép síkja tehát párhuzamos a talajjal. A hasonló valós környezetből átcsúszunk, 

belefordulunk a kép terébe. Lefelé tekintve vagy leguggolva e kis felületen megnyílt síkhoz, 

az feltárja előttünk a figurát és alakmásait, amint rendkívül lassan a talajszint felé és egyúttal 

felénk közelednek, majd éppilyen tempóban lefelé, tőlünk távolodva ereszkednek.  

A figurák és alakmásaik végig a kép egyik átlóján helyezkednek el. Saját függőleges 

tengelyük körül folyamatosan forognak. Időben egymáshoz képest elcsúszva, így mindig csak 

egyikük néz pontosan az optikába, azaz tekint éppen szembe a befogadóval. A másik kettő 

ekkor fordulásban van felé és el tőle. A multiplikált alakmások látszólag sem a 

környezetükkel, sem egymással nincsenek kapcsolatban, kizárólag a befogadóval teremtenek 

kontaktust e tekintet révén. 

Le Roy és Weevers lebegésig lassított figuráinak mozgása, amennyiben azokat kortárstánc 

koreográfiaként kívánjuk értelmezni, André Lepecki táncteoretikus elgondolása nyomán still 

act-nek”
109

, egyfajta szándékos nyugalmi pozíciónak (Nadia Seremetakis) is tekinthető. Mint 

ami felfüggeszti a szubjektum folyamatosan áramló mozgását, és „késleltetés”
110

 (Homi 

                                                             
109 C. Nadia Seremetakis, görög antropológus kifejezése, ahogy Lepecki interpretálja, azoknak a 

pillanatoknak a leírására, amikor a szubjektum megakasztja a történelem áramlását és a rákérdezés gyakorlatával 

él. Seremetakis olyan személyes példákkal szemlélteti a nyugalom aktusát, melyek a történetiség anyagi 

kultúrájához tartoznak – dolgok, terek, gesztusok, mesék – . Ilyenkor metaforikusan lelassul az idő a számunkra, 

hogy kiléphessünk a jelen áramlásából. „A nyugalom az a pillanat, amikor az eltemetett, az eldobott és az 

elfelejtett a társadalom szociális felszínére menekül, akár az életmentő oxigén. A kilépés pillanata ez a 
történelem porából.” –írja Seremetakis. 

Vö. C. Nadia SEREMETAKIS: Prelude és uő: The Memory of the Senses, Part II: Still Acts in: uő (szerk.): The 

Senses Still: Perception and Memory as Material Culture in Modernity Chicago, London The University of 

Chicago Press, 1996.  
110 Lepecki összekapcsolja Homi K. Bhabha, indiai teoretikus posztkolonialista „késleltetés” (time-lag, 

lagging, slowing down, belatedness) fogalmát Seremetakis nyugalomaktusával, és aztán rámutat ezek 

koreográfiai – korporeális – megvalósulásaira. A Bhabha-féle késleltetés életben tartja a múlt folytonos 

megkonstruálását a jövővezérelt modernitásban, valamint térbelivé teszi a (máig gyarmatosító) jelent és az attól 

folytonosan lemaradó (gyarmatosított, marginalizált) múltat. Ennek az időbeli elcsúszásnak, lemaradásnak az 
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Bhabba) révén a modernitás progresszív, lineáris idejének lelassításával „felfedi annak 

gesztusait, tempóit, szüneteit, hangsúlyait.”
111

 Már pusztán azért is, mert ezek a művek a 

befogadót elsődlegesen ezzel a lelassultsággal szembesítik. (Mégpedig egy táncfilm fesztivál 

kontextusában.) Mind a tánc, mind a film időbeli, idő alapú művészet. Le Roy és Weevers 

nem kiiktatják, vagy felszámolják műveik e két összetevőjének időbeliségét, hanem, úgy 

hiszem, épp ellenkezőleg: a Seremetakis-féle értelemben felfokozzák az arra irányuló 

figyelmet. 

A vertikális képernyő horizontálisba fordításának gesztusa akár megidézheti André 

Lepeckinek a Trisha Brown
112

 It’s a Draw/Live Feed
113

 és Maria La Ribot
114

 Panoramix
115

 

című munkáját elemző tanulmányát
116

. Melyben Jackson Pollock
117

 csepegtetős technikájú 

festészeti eljárásához kapcsolódó, 1947-es keltezésű „vászondöntését” és annak recepcióját 

veti össze a két koreográfusnő műveiben megmutatkozó vertikalitáskritikával.  

A táncfilmnek, mint hurkolt mozgókép installációnak galériatérben történő elhelyezése, azaz 

kimozdítása a „hagyományos” (?) filmszínházi közegből – vagyis egy nagy mozivászonra 

vetített képpel szemben ülő néző passzív, frontális találkozásából a művel – hasonló gesztus 

ahhoz, mint amire a teoretikus Lepecki Brownnak a philadelphiai Fabric Workshop and 

Museumban
118

 és La Ribotnak a londoni Tate Modernben
119

 megvalósított 2003-as 

eseményeiben rámutat. 

Hasonló, de nem azonos. Mivel a koreografikus mozgókép bemutatásának egyáltalában nincs 

olyan hagyományos, intézményi publikációs tere, mint a (kortárs)tánc műveknek, így 

                                                                                                                                                                                              
érvényességét nem csak a gyarmatosító tartja fenn, de a gyarmatosított is, azáltal, hogy önmagát a 

gyarmatosítóhoz képest definiálja, hozzá kíván felzárkózni, idomulni.  

Vö. Homi K. BHABHA: Conclusion. 'Race', time and the revision of modernity. in: uő: The Location of Culture 

London; New York, Routledge, 1994. 236-256. 
111 LEPECKI: Bevezetés: A mozgás politikai ontológiája 37. 
112  Trisha BROWN (1936- ) amerikai koreográfus, táncművész, a Judson Dance Theater egyik alapítója 

Vö. https://www.britannica.com/biography/Trisha-Brown (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
113 http://www.fabricworkshopandmuseum.org/Exhibitions/ExhibitionDetail.aspx?ExhibitionId=15a431d0-

29f2-4746-b51a-0e08db3632b9 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
114  María LA RIBOT (1962 - )spanyol koreográfus Vö. http://www.laribot.com/biography (utolsó letöltés: 
2016.07.26.) 
115 http://www.laribot.com/work/13 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
116  André LEPECKI: Felborított tánc: Térképzés Trisha Brown és La Ribot munkáiban in:uő: A tánc 

kifulladása. A performansz és a mozgás politikája Budapest, Kijárat Kiadó 2014. 127-166. 
117  Jackson POLLOCK (1912-1956) amerikai festőművész 
118  Vö. http://www.fabricworkshopandmuseum.org/Artists/ArtistDetail.aspx?ArtistId=3d1240bd-eb46-

45bf-a131-faf36e49adc4 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
119  Vö. http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/live-culture/live-culture-organisers-and-

participants/live-culture-4 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.britannica.com/biography/Trisha-Brown
http://www.fabricworkshopandmuseum.org/Exhibitions/ExhibitionDetail.aspx?ExhibitionId=15a431d0-29f2-4746-b51a-0e08db3632b9
http://www.fabricworkshopandmuseum.org/Exhibitions/ExhibitionDetail.aspx?ExhibitionId=15a431d0-29f2-4746-b51a-0e08db3632b9
http://www.laribot.com/biography
http://www.laribot.com/work/13
http://www.fabricworkshopandmuseum.org/Artists/ArtistDetail.aspx?ArtistId=3d1240bd-eb46-45bf-a131-faf36e49adc4
http://www.fabricworkshopandmuseum.org/Artists/ArtistDetail.aspx?ArtistId=3d1240bd-eb46-45bf-a131-faf36e49adc4
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/live-culture/live-culture-organisers-and-participants/live-culture-4
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/live-culture/live-culture-organisers-and-participants/live-culture-4
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értelemszerűen nincs egy „eredeti” beágyazódás, egy „alap” kontextus, melyből szükséges 

volna a táncfilmet kiragadni. (Kivéve, ha a táncfilm, mint műfaji film kanonizációjára 

törekszünk.) 

Jó példa erre Weevers most elemzett installációjának Cinedans-beli publikációja. De vehetünk 

továbbiakat az életműből, melyek mind egyfelől koreografikus mozgóképek, másfelől 

mozgókép installációk. Ilyen a 2000-es Travelling of the Heart
120

, Weevers első 

koreografikus munkája, mely egyúttal interaktív installáció. A néző szívverésére mozog, 

lassul vagy gyorsul, közelít, távolodik egymáshoz a fekete hátterű mozgóképen látható férfi és 

női táncos. Vagy a 2003-as Free Among the Dead
121

, körben elhelyezett nyolc monitorjával és 

az általuk közrefogott befogadói térrel.  

   

9-10. Arent WEEVERS: Free Among the Dead 

A Josephine’s Well-ben a síkok normatív használatának felülírása végbemegy nemcsak a 

vetítőfelület (térhatású monitor), de a kamera optikája helyének hagyományostól eltérő 

megválasztásával és egyúttal a rögzített mozgás ideális nézetének és irányultságának speciális 

kijelölésével. A kizárólag felső gépállásból rögzített mozgás – a test vertikális tengelye körüli 

forgás, mely cirkulálva előbb közeledik az optikához, majd távolodik tőle –, amennyiben azt 

táncként fogadjuk el, valóban értelmezhető egyfajta vertikalitáskritikaként. Mégpedig azért, 

mert bár a forgómozgás érzéki megragadására jól alkalmazható a felülről nézet, táncot 

                                                             
120 Arent WEEVERS: Travelling of the Heart (NL 5’24” 2000.) 

 http://www.arentweevers.com/portfolio/travelling-of-the-heart/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
121 Arent WEEVERS: Free Among the Dead (NL 6’58” 2003, 2014.) 

 http://www.arentweevers.com/portfolio/free-among-the-dead/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.arentweevers.com/portfolio/travelling-of-the-heart/
http://www.arentweevers.com/portfolio/free-among-the-dead/
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mégsem szokás kizárólag ez egyedüli plánból megmutatni, ezzel pontszerűvé tenni a testet, 

megfosztani azt – a rá jellemző és esztétikai értékkel bíró – kiterjedésétől. 

A mozgás az optika számára jön létre. Értem ezen azt, hogy a táncosok arccal, tekintettel felé 

fordulnak, karjuk annak irányába nyújtózkodik. Sőt, az optikai trükkel – azaz valójában a 

kamera, nem a test mozgatásával – kreált egyedüli helyváltoztatás iránya is az optika 

tengelyével azonos. A háromdimenziós technikai eljárás révén a térbeliség teljes illúziójával 

történik. Mindez, a horizontális síkba fordított vetítőfelülettel együtt annak érdekében, hogy 

valamiféle mély kútba zuhanó vagy onnan felbukkanó alakok végtelenített mozgását 

asszociáljuk, Mégis a leginkább szembetűnővé a táncoló test fizikalitásának hiánya válik. 

Pontosabban a mozgóképen látható táncoló test(ben passzívan gyönyörködés) konvenciójának 

felszámolása. 

„A mozgás inkább az anyagi struktúrától, a síktól indul el az Alak felé, nem pedig fordítva. A 

sík számos képen úgy lendül mozgásba, hogy ettől hengerformát ölt: felcsavarodik a körvonal, 

a hely körül, és körülöleli, magába zárja az Alakot. Az anyagi struktúra felcsavarodik a 

körvonal mentén, hogy magába zárja az Alakot, amely minden erejét megfeszítve követi ezt a 

mozgást. Az Alakok végső magánya, a testek kivételes bezártsága ez, amely kirekeszt minden 

nézőt: s az Alak csak attól a mozgástól válik ilyenné, amellyel önmagába záródik, és amely 

önmagába zárja.”
122

 

„A test éppen azon van, vagy arra vár, hogy önmagától megszabaduljon. Nem én akarok 

megszabadulni a testemtől, hanem a test akar megszabadulni önmagától (valami révén).
123

 

Gilles Deleuze meglehetősen lírai hangvételű leírása Francis Bacon 1978-as Festmény és 

1976-os Három tanulmány az emberi testről című művei kapcsán megemlíti az „alak végső 

magányát”, egy „anyagi struktúrából, síkból induló mozgást” és egy „önmagától 

megszabadulni kívánó testet”. Másutt
124

 szól a „szervek nélküli testről”, melynek okán a 

festőt Antonin Artaudval kapcsolja össze. Az érzékek ritmikai egységét vizsgálva a Bacon-

oeuvre-ben rámutat a fenomenológiai megközelítés alkalmazhatatlanságára. Amennyiben az 

kizárólag a megélt testtel (corps vécu) számol, miközben a ritmus egységének feltárása a testi 

szervezet meghaladásával lehetséges. A szervek nélküliség annyit tesz, hogy a test nem 

organikus felépítésű, hanem sűrű, intenzív, eleven. Az érzékiséggel szemben az érzet áll, mely 

                                                             
122  Gilles DELEUZE: Francis Bacon. Az érzet logikája Budapest, Atlantisz Kiadó, 2014. 22-23. 
123  uo. 
124  DELEUZE: Francis Bacon. Az érzet logikája 53. 



Koreografikus mozgóképekről 

Holland fejezet 

49 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

nem minőségi természetű, és nem is tesz szert minőségekre. Pusztán „allotropikus variációi” 

vannak. A petesejtet hozza példaként, mint a szervekké válás előttit, melyről azt írja, hogy  

„tengelyeket és vektorokat, gradienseket és zónákat, kinematikus mozgásokat és dinamikus 

irányultságokat [mutat], amelyekhez képest a formák esetlegesek vagy járulékosak.”
125

 

Gabriele Brandstetter egyik tanulmányában
126

 olyan kortárstánc műveket vizsgál, melyben az 

előadók vagy mozgásuk heves tempójával vagy a mozdulatok, pózok groteszkségével érik el 

azt a vizuális illúziót (már amennyiben a valóság egyfajta nem konvencionális megmutatását 

tekinthetjük annak), hogy a test nem egy stabil, lezárt, koherens entitás. A test éppúgy 

allotropikus, mint a petesejt vagy a grafit. A táncdarabokban megmutatkozó transzformáció, 

transzfiguráció azért is jelentős, mert egyidejű, élő tapasztalatot biztosít a néző számára –a 

valóságban, „kézzel foghatóan” bizonytalanítja el a test definíciójának állandóságában. 

Nyilvánvaló, hogy ehhez képest bármiféle hasonló, de mozgóképen megmutatkozó törekvés 

természetéből adódóan közvetett, és magában hordozza a manipulálhatóság lehetőségét, 

vagyis mindenképp primer szinten illuzórikus. Mégis, élhet olyan eszközökkel, melyek a képi 

valóság egyfajta nem konvencionális megmutatásával hasonló tapasztalatszerzést tesznek 

lehetővé. 

Ennek mentén amellett érvelek, hogy a Josephine’s Well téri illúziója a Benoît Lachambre-

éval, Meg Stuartéval vagy Xavier Le Royéval azonos kísérletnek tekinthető a stabil testkép 

felszámolásában. 

Weevers térhatású mozgóképeihez, annak érdekében, hogy felfedezzük a fenti teóriához való 

eszmebeli csatlakozását, szükséges teljesen analóg módon közelítenünk. Számomra a 

gondolatot részben az adta, hogy nem vagyok ideális alanya semmiféle háromdimenziós 

technológiájú illúziónak, lévén látásom nem tökéletes. (Az egyik szemem fókuszpontjában 

egy egykori bevérzés traumatikus nyomaként folt takarja az éleslátásomat.) 

Az erősebb és gyengébb szem kombinációja aszimmetrikus befogadást tesz lehetővé, így a 

mások számára alighanem könnyedén megtapasztalható téri illúzió a két szem küzdelme 

folytán, erős koncentrációt igényelve és csak rövid időtartamokra tud bekövetkezni. 

Tulajdonképpen ugyanúgy oszcillál, mint a deformált testek elidegenedése vagy az animitás-

                                                             
125  uo. 
126  Gabriele BRANDSTETTER: Test-transzformációk a kortárs táncperformanszokban. Benoît 

Lachambre, Meg Stuart, Xavier Le Roy és Jeremy Wade in: CZIRÁK Ádám (szerk): Kortárs táncelméletek 

Budapest, Kijárat Kiadó, 2013. 96-118. 



Koreografikus mozgóképekről 

Holland fejezet 

50 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

asszociációk. A látás révén az agy fel-le kapcsolódik a térként percipiálható síkképek 

együttesére. 

És bár kiemelten hiszek az individuális olvasatok teljes létjogosultságában, nem a magam 

látássajátosságára alapozom a következő elemzést, csak felhívom a figyelmet rá, hogy 

miközben a technológia az ideális eszközre – jelen esetben egy tökéletesen működő 

szempárra – kalibrálja magát, a befogadás ideális és kevésbé ideális interfészekkel is 

megtörténhet. 

Ha mindehhez még hozzávesszük azt a – szintén nem kalkulált – időintervallumot, míg a 

befogadó eljut abba az ideális állapotba, hogy az illúziót valóban téri érzetként percipiálhassa, 

addig neki is bőven van alkalma meglátni a bal és jobb oldali síkképet egymás mellett, de 

síkban. Praktikusan arra gondolok, amikor a térhatást biztosító szemüveg nélkül lép be a 

látogató a Josephine’s Well függönnyel leválasztott csupa fekete fülkéjébe. 

Épp ellentétes irányú agymunkára biztatom tehát magunkat: a szintetizálás helyett, a 

szintetizált téri illúzió analizálására, egyfajta analóg táncfilm-olvasásra. Mely a bal és jobb 

szem számára kialakított képeket összeadva ugyan, de mégis külön-külön síkképenként 

olvassa le. Az így megkonstruálódó test-kép tekinthető „multi body space-nek” (Brandstetter), 

a táncoló alak a mozgás hibrid figurájának (Bewegungsfigur) (Brandstetter), az együttes 

látvány „mozdulatok vagy testrétegek tömbjének” (Hofmannsthal)
127

, mely a test térbe-időbe 

ágyazottságára, zártságának látszólagosságára mutat rá, s mintegy koreografikus mozgóképi 

megfelelője lehet annak, amivel Lachambre, Stuart és mások színpadi munkáikban 

kísérleteznek.  

Mindez úgy valósul meg, hogy nem „szolgai módon” dokumentálja, esetleg digitálisan 

manipulálja az élő előadásformában megmutatkozó test-transzformációt és -transzfigurációt, 

hanem azokkal az eljárásokkal egyenértékű, autonóm mozgóképi megoldásokkal él, melyek 

akár a színpadiak, rendelkeznek a puszta fizikalitásból/technikai adottságokból eredeztethető, 

de szellemi rétegződéssel és perspektívával is. 

  

                                                             
127  Hugo VON HOFMANNSTHAL: Reden und Aufsätze III. k. (1925-1929). Buch der Freunde. 

Aufzeichnungen (1889-1929) Frankfurt am Main, Fischer, 1980, 480. Idézi Brandstetter 107. 
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II. A DV8 és David Hinton (Nagy Britannia) 

A brit táncfilm-műhelyről 

Az ebben a fejezetben tárgyalt művek – akár a korábbi hollandok – szintén földrajzilag 

köthetők egy „táncfilm-műhelyhez”. Mely műhely nem kevésbé (volt) termékeny, mint – 

ahogy láttuk – az a Point Taken. További hasonlóság kettejük közt – s ez alighanem 

összefüggésben áll a munkák tetemes mennyiségével –, hogy erősen kötődnek a televízió 

intézményéhez. A brit műhely azonban korábbi keltezésű a hollandnál. És ha elfogadjuk 

Sherril Dodds érvelését
128

, akkor mintegy a táncfilm-gyártás és forgalmazás úttörőjeként 

egyúttal előképe is annak. 

Dodds Dance on Screen. Genres and Media from Hollywood to Experimental Art című 

áttekintő műve a kilencvenes évek brit táncfilm-termését vizsgálja. Vagy az ő fogalmával: 

„videodance-termését”. Mely terminus egzakt a tekintetben, hogy nem 35mm-es 

filmnyersanyagra forgatott, mozi terembe szánt, hanem előbb Super 16-ra majd a 90-es évek 

közepétől videotechnikával, videoszalagra, de mindenképp televíziós műsor-sugárzásra 

készített művekre vonatkozik. 

1990-től nagyjában tíz évig készülhettek olyan mozgóképmunkák, melyeknek a British 

Broadcasting Corporation (BBC) illetve a Channel 4 valamint az Art Council of England 

(ACE) volt megrendelője, gyakran producere, társ-producere. A cél a tánc újabb irányzatainak 

széleskörű megismertetése, népszerűsítése volt, melyre a Dancehouse (1992), Dance for the 

Camera (1994-1996, 1998), a 4 Dance és a Thights, Camera, Action! (1993-1994) 

műsorfolyamok voltak hivatottak. 

(A BBC már a harmincas évektől egészen a háborúig rendszeresen mutatott be balett előadás-

felvételeket, sőt, külön a televíziónak létrehozott balett műveket, de más irányzatok 

produkcióit is műsorra tűzte, így például indiait, spanyolt vagy az Isadora Duncan-féle
129

 

szabad táncot. 
130

. 

                                                             
128  Sherril DODDS: Dance on Screen. Genres and Media from Hollywood to Experimental London – New 

York, Palgrave Macmillan, 2001. 
129  Isadora DUNCAN (1877-1927) amerikai táncművész, a 20. századi táncművészet egyik megújítója 
130  1936. és 1939. között közel negyven darabot mutatott be a BBC, köztük a Mary Rambert vezette 

Mercury Ballet volt az első társulat a csatornán. De látható volt itt Margaret Morris is, aki maga is az Isadora 

Duncan által képviselt „szabad tánc” irányzatához tartozott. (Az 1900-as évek elején Duncan bátyjától, 
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Aztán folytatta ezt a háború után is, némileg változó műsorpolitikával, de alapvetően nyitottan 

a nagyszínpadi balettól különböző, más irányokra. Miként Dodds rámutat, a BBC inkább a 

konvencionálisabb, hagyományosabb balett műveket, a kortárs táncirányzatokból a fősodort 

képviselőket részesítette előnyben, míg ezzel szemben a Channel 4 jóval kísérletezőbbnek 

bizonyult. Így például Pina Bausch
131

 1980
132

 című darabja is itt kapott helyet 1984-ben.) 

Tekintettel arra, hogy a hetvenes, nyolcvanas években a kifejezetten televízióra készült 

táncfelvételek továbbra is a színpadi eszköztárban és jórészt frontális totálokban 

gondolkodtak, valamint alapvetően nem tudták dekódolni a tánc nyelvét, s azt a mozgókép 

médiumára transzformálni, 1987-ben ennek orvoslására a Channel 4 létrehozta a Dancelines 

projektet, melyben táncosok és televíziós szakemberek közösen kísérleteztek táncadaptációk 

és autonóm tánc mozgóképek létrehozásával. Bár kritika érte, hogy a mozgóképi eljárásokra 

összpontosító figyelem elnyomja a táncot, a kezdeményezés legfőbb hozadéka mégis az volt, 

hogy a különböző területeken járatos szakemberek, alkotók elkezdtek kommunikálni 

egymással és közösen próbáltak feladatokat megoldani, a másik szakértelmének, eljárásainak 

megismerésével, megértésével. 

Dodds hét alkotóval
133

 – köztük azzal a David Hintonnal, akinek a későbbiekben több filmjét 

is vizsgálom – készített interjút 1996-ban azok közül, akik részt vettek a Thights, Camera, 

                                                                                                                                                                                              
Raymondtól tanult, s aki szintén saját mozgástechnikát, az ún. Margaret Morris Movement-et (MMM) 

fejlesztette ki.) Továbbá az Uday Shankar vezette Indian Dance Company vagy a spanyol Argentinita. Anthony 

Tudor nyolc táncművet koreografált televízióra. 

Vö. DODDS: Dance on Screen. Genres and Media from Hollywood to Experimental Art 8 
131  Pina BAUSCH (1940-2009) német modern tánc koreográfus, a Wuppertali Táncszínház alapítója 
132  Pina BAUSCH: 1980, 1980. http://www.pina-bausch.de/en/pieces/1980.php (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
133  Tom Cairns díszlettervezővel, későbbi filmrendezővel, aki Aletta Collins koreográfussal alkotta meg a 

Dance for the Camera 2-ban az Alistair Fish-t (1994) és a Dance for the Camera 3-ben a The Storm-ot(1995).  

Anna Pons Carrera előadóművész-táncművésszel, aki a Tights, Camera, Action! 2 keretében, Margaret Williams 

rendezte, Victoria Marks koreografálta Mothers and Daughters egyik előadója volt, de például Lea Anderson 

Car (1996) című táncfilmjében és az alapjául szolgáló táncdarabban is közreműködő volt. 

Emma Gladstone brit táncművésszel, a David Hinton rendezte, Wendy Houstoun koreografálta Touched (1994) 

előadója, de több táncfilmet készített Lea Anderson koreográfussal és Margaret Williams rendezővel, úgymint a 

Cross Channel-t (1992), a Flesh and Blood-ot (1992) vagy a Perfect Moment-et (1992). 

David Hinton televíziós rendezővel, aki nemcsak a Dance for the Camera 2 keretében, Wendy Houstoun 
koreográfussal együttműködve hozta létre a Touched című táncfilmet, de a BBC South Bank Show című 

művészeti magazinműsora számára például Siobhan Davies brit vagy Karole Armitage amerikai táncművészről 

készített dokumentumfilmet. És persze ő jegyzi rendezőként a brit DV8 Physical Theatre két színpadi művének 

mozgókép-adaptációját: Dead Dreams of Monochrome Men (1988), Strange Fish (1993). 

Wendy Houstoun táncos-koreográfussal, a Touched (1994) koreográfusával, aki a DV8 Physical Theatre egyik 

tagja és a David Hinton rendezte Strange Fish (1993) egyik szereplője is egyúttal. 

Alison Murray rendező-koreográfussal, aki a Tights, Camera, Action! 1 keretében a Kissy Suzuki Suck-ot (1992), 

a Dance for the Camera 3 keretében a Horseplay (1995) Továbbá Wank Stallions (1993) című művével 1993-

ban elnyerte a IMZ Dance Screen festival legjobb kísérleti filmjének járó díjat. 

http://www.pina-bausch.de/en/pieces/1980.php
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Action! és a Dance for the Camera tévéprodukciókban, azzal a céllal, hogy feltérképezze a 

táncoló testnek a televízió eszközeivel történő medializálását.  

Dodds az interjúk eredményeinek összefoglalását nagyjában azzal kezdi, hogy leszögezi, a 

megkérdezett alkotók éles különbséget látnak a között, mi és hogyan működik színpadi 

táncelőadáson, mi és hogyan a „small screen-ként” emlegetett televízió képernyőn.  

És valóban: a műhelyben készült művek valamiféle alternatíváját keresik a színpad 

közegének. (Miközben a táncos testeket és a táncnak szánt mozdulatokat megtartják a 

teatralitás ünnepélyességében és attraktivitásában.) 

Miként például a Margaret Williams rendezte, Victoria Marks koreografálta, a CandoCo 

Dance Company
134

 tagjai által előadott Outside In-ben
135

 láthatjuk. Melyben mind a kimódolt, 

akár pantomimbe forduló mozdulatok – csücsörítő száj, fülkagyló elé tett tenyér, testet rázó 

tüsszentés –, mind a kosztümök – tüll, selyem, bársony –, az erős smink, jórészt a fény, illetve 

a speciális effektusként megjelenő füstgép, de a talajra szórt aranyszínű homok, mint 

díszletelem, mind túlzón színpadiak, a játéktér mégis valami nyersebb, „valódibb” közeg 

benyomását kelti. A nappali fényben rögzített totálokban egy gyárépület vagy építési terület 

tereit azonosíthatjuk. 

Emellett több olyan inzertszerű snittet, olykor egész szekvenciákat láthatunk, melyből 

kiérezhető a mozgókép médiumával, elsősorban a televízió technika adta lehetőségekkel 

folytatott szabadabb kísérletezés. Erre lehetnek példák a film keretéül szolgáló nyitó- és záró 

képsorok. Az induló kép egy tükör- vagy üvegfelületre felfestett egyszerű akvarelltáj: harsogó 

zöld uralja az alsó képfélt, lilába hajló élénk kék a felsőt. A festékrétegen vízszintesen balról 

jobbra, kevéssel a horizont alatt és felett egy kéz két ujja szánt végig, nyomán a festék 

törlődik, a duplacsíkban egy a képernyővel szembetekintő arc sejlik fel, digitálisan a csíkba 

montírozva. A kép áttűnéssel vált, valódi rétre és égboltra. A színárnyalatok hasonlóak, a 

horizont előbb feljebb tolódik, majd a harmadik képben átlós lesz, és egészen a kompozíció 

                                                                                                                                                                                              
Margaret Williams brit filmrendezővel, aki a Thights, Camera, Action! 2 keretében Lea Anderson koreográfussal 
hozta létre a Joan (1994) és a Le Spectre de la Rose (1994) című táncfilmeket, a Dance for the Camera 2 

keretében Victoria Marks koreográfussal az Outside In-t (1994), a Dance for the Camera 3-ben a Cover-up-ot 

(1995), míg a Tights, Camera, Action! 2-ban a Mothers and Daughters-t (1994).  

Vö. DODDS: Dance on Screen. Genres and Media from Hollywood to Experimental Art 23, 178 
134  Az 1991-ben, Celeste Dandeker és Adam Benjamin által alapított brit CandoCo Dance Company 

weblapján olvasható ismertetője szerint sérült és ép táncosok kortárstánc társulata. 

http://www.candoco.co.uk (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
135  Margaret WILLIAMS - Victoria MARKS: Outside In (GB 14’ 1993.) 

 http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/Outside_In.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.candoco.co.uk/
http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/Outside_In.html
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tetejére kerül. Az első képben felsejlő, arányaiban a képernyő egészét kitevő arcot előbb üres 

táj, majd vízszintesen középen, a képsík geometriai közepéig egy deréktól felfelé kistotálba 

komponált alak váltja. Fekete öltözetben, mely erős kontrasztot jelent a háttérrel, így még 

inkább kihangsúlyozza a beállítás geometrikus struktúráját. A záró képben ismét e füves tájat 

látjuk, egy olyan totálból indulva, melyben a kék égbolt már csak a kompozíció jobb felső 

sarkában látható. Jobb oldalon két bokor, a kép alján, középen, geometrikusan két függőleges 

duplacsík, mely a filmben szereplő két kerekesszék nyoma a fűben. A csíkok vége felett, a 

kép vízszintes hatodában középen apró fekete alakok távolodnak, akikre a következő snittben 

rá is közelít a kamera. A zoom végén vágás. A harmadik snitt kistotálban mutatja a távolodó 

szereplőket, szimmetrikus kompozícióban. A keréknyomok a kép alján, vízszintesen a 

negyedektől haladnak a geometrikus középpont, egyúttal a szereplők felé, míg a kép tetejének 

egynegyedét a kék égbolt tölti ki, úgy, hogy a dombok lankái a kék felületet a geometriai 

középpont felé mutató háromszögben metsszék ki. Ezt a kompozíciót sem tartja meg a 

kamera: egy másodpercnyi fix után gyors feligazítással a kék égbolt zárja a filmet, mely 

egyúttal a stáblista hátteréül is szolgál.  

Az Outside In visszatérő motívumként használja a tükörképet, az eget, a nyomhagyást, 

melynek hangsúlyozásához különféle mozgóképes trükköket alkalmaz. Például az önnön 

tükörképébe, mint falon lógó blondelkeretes képbe tekintő, majd abba, mint keretbe foglalt 

vízközegbe arccal belemerülni képes szereplő, vagy a felhős égbolton hanyattfekvő, majd így 

fekve táncot lejtő előadó képe megkapó, sőt, költői. A felső kameranézet úgy általában 

impozáns, mindig meghökkenti, zsigeri élményt okoz a befogadónak, mert eltér a mindennapi 

általános perspektívánktól. A különböző motívumok pedig valóban visszaköszönnek, át- és 

újraértelmezik egymást a több mint tizennégy percnyi filmidő alatt. Mégsem képesek valódi 

kapcsolatba kerülni a táncos jelenetekkel. Ötlet-fragmentumok, utalás-skiccek, olykor 

mozgóképi panelek, közhelyek, giccsbe hajló gesztusok maradnak. Zavarba ejtő zárványok a 

narratívában. Ráadásul vizuálisan sem kimunkáltak, bár ennyiben harmonizálnak a táncos 

szekvenciákkal. Hiába a ködöző és a világítás bizonyos részeknél, a kép textúrája jól 

felismerhetően, minden ízében tévés, azaz alacsony felbontású, digitális hatású. 

A koreográfia önmagában problémás. Valójában a két kerekesszékes, egy derékban amputált 

és három ép táncos szólóinak, duettjeinek és közös táncainak alapvető célja, hogy 

megmutassa, a tánc gyakorlásához és élvezetéhez, egyúttal az élet gyakorlásához és 

élvezetéhez nem elengedhetetlenek például a végtagok. Felhívja a figyelmet arra, hogy ép és 
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értelmes életet nem csak ép testtel (vagy szellemmel) lehet élni (illetve megkérdőjelezi az 

„ép” fogalmához tartozó normánkat, és hogy a másik elfogadása, a mássággal szembeni 

nyitottság és tolerancia, végső soron a szeretet a követendő viselkedés mindnyájunk számára. 

Csakhogy mivel az Outside In nem dokumentum- vagy portréfilm (bár ezt Marks későbbi 

nyilatkozatai árnyalják, erre tüstént kitérek még), hanem egy táncfilm, a fentieket mégis 

professzionális művészi kidolgozottsággal volna szükséges közvetítenie.
136

 (Természetesen 

nem arra gondolok, hogy akár a kerekesszékhez kötöttség, akár a végtagnélküliség volna oka 

a művészi kidolgozottság hiányának. Olyannyira nem, hogy a legerősebb mozgásanyagokat 

az amputált lábú David Toole prezentálja, aki láthatóan képzett táncművész. 

Toole az egyik főszereplője egy szintén brit táncfilmnek, a Lloyd Newson rendezte és 

koreografálta 2004-es The Cost of Living-nek
137

, mely – akárcsak az Outside In – a Channel 4 

támogatásában valósulhatott meg, s megannyi szakmai elismerése közt a 2005-ös 

amszterdami Cinedans közönségdíját is elnyerte. Newson többi táncfilmjéhez hasonlóan ez is 

egy színpadi művének átdolgozása, mely azonos címmel 2003-ban készült, s mely egyúttal 

egy a Sidney-i olimpián 2000-ben debütált
138

 Newson-darabnak, a Can We Afford This / The 

Cost of Living címűnek az átdolgozása.  

  

                                                             
136  Már amennyiben elfogadható az álláspontom, mely úgy hiszem, nem azzal a táncfelfogással vitatkozik 

itt, melyet a Judson csoport óta és révén ismerünk, s ami abban áll, hogy lebontja a tánc és a nem tánc közti 
határt. Ahogy Fuchs Lívia fogalmaz: „[…] a tér/idő/erő minden testre kiható törvényei a táncként kodifikált, 

„stilizált" mozgásokon túl is egyetemes érvényűek, tehát érdemes az egyszerű, mindennapi, vagyis a művészet 

előtti, illetve művészeten kívüli mozgások lehetőségeit is feltárni a tánc számára.” Film esetében pedig a 

mozgókép számára. Marks és Williams munkájában ugyanis nem hétköznapi testek hétköznapi mozgásának 

vagy a szabálytalan, öntörvényű képi eljárások közvetlenségének lehetünk tanúi. 

Vö. FUCHS Lívia Mit nevezzünk fizikai színháznak? A fizikai színház irányzatának kialakulásáról in: Színház 

folyóirat online (2011. április) 

http://szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36038:mit-nevezzuenk-fizikai-

szinhaznak&catid=53:2011-aprilis&Itemid=7 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
137  Lloyd NEWSON: The Cost of Living (GB 35’ 2004.) https://www.dv8.co.uk/projects/the-cost-of-living-

-film (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
138  Lloyd NEWSON – DV8 Physical Theatre: Can We Afford This / The Cost of Living, 2000  

https://www.dv8.co.uk/projects/can-we-afford-this-the-cost-of-living (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36038:mit-nevezzuenk-fizikai-szinhaznak&catid=53:2011-aprilis&Itemid=7
http://szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36038:mit-nevezzuenk-fizikai-szinhaznak&catid=53:2011-aprilis&Itemid=7
https://www.dv8.co.uk/projects/the-cost-of-living--film
https://www.dv8.co.uk/projects/the-cost-of-living--film
https://www.dv8.co.uk/projects/can-we-afford-this-the-cost-of-living
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11-12. Margaret WILLIAMS – Victoria MARKS: Outside In  

Marks egy 2015-ös interjúban
139

 úgy fogalmaz, hogy a CandoCo-val közös munka révén volt 

lehetősége kimozdulni korábbi alkotói szisztémájából – melyben előre eltervezhette, miről 

szól majd a mű, amelyet létre kíván hozni, vagy melyben egy mozgásanyag ötletének 

kibontására fókuszálhatott –, s helyette arra koncentrálni, mit képes tanulni egy közösségtől, 

milyen kérdések foglalkoztatják a tagjait.
140

 Állítása szerint ekkor kezdett el úgy tekinteni a 

saját alkotói pozíciójára, mint aminek révén megfigyeléseket tehet, formákat, módokat 

kereshet arra, hogy előadója kerüljön interakcióba, hogy előadója mutatkozzék meg a műben. 

Ennek nyomán születtek sorra olyan munkái, melyekben szándékosan amatőröket 

szerepeltetett. Melyek alműfajaként szóalkotással a choreo-portraiture-t (máshol choreo-

portrait-t) jelölte meg, és mely maga alkotta kifejezését eztán konzekvensen használta, 

használja, mind határozottabban kialakítva annak tartalmát, úgy mozgóképeiben, mint 

színházi darabjaiban.
141

 

Victoria Marks „koreo-portréi”, vagy a társadalmi célú koreografikus 

mozgókép 

Marks és Williams 1994-es Mothers and Daughters
142

 című filmje vizuálisan jóval 

koherensebb, mint az Outside In. Sokkal határozottabban érződik az a szerzői szándék, hogy 

                                                             
139  Harmony BENCH: Mobilizing Subjectivity: An Interview with Victoria Marks in: Claudia 

KAPPENBERG – Douglas ROSENBERG (szerk.): The International Journal of Screendance vol 5. (2015) 95-

101. 
140  uo. 95 
141  uo. 

Vö. Victoria MARKS: Dancing the Space Between. Choreo-Portaits and Action Conversations in: Contact 

Quaterly dance & improvisation journal vol. 39 No. 1 Winter/Spring 2014 30-34. 
142  Margaret WILLIAMS - Victoria MARKS: Mothers and Daughters (GB 9’14” 1994.) 



Koreografikus mozgóképekről 

Brit fejezet 

58 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

nem profi táncosokat kívánnak szerepeltetni, sem művészi kidolgozású koreográfiát 

bemutatni. Az alkotói figyelem középpontjában a szereplők személyisége, karaktere és 

egymáshoz való viszonya áll.  

A Mothers and Daughters-ben mindez annyit tesz, hogy az amatőr szereplők anyák és 

lányaik, akik külön-külön személyiségként is megmutatkoznak, de megmutatkoznak 

kettőseik, mint párok, mint akik kapcsolatban állnak egymással, akik hasonlítanak, akiknek 

hasonlóságát, különbözőségét a néző is méricskélni kezdi. És e méricskélésben benne van az, 

hogy vajon mennyi a közös bennük rokonságuk révén, s vajon különbözőségükben mennyire 

van szerepe az időnek, azaz az életkoruknak. Ugyanakkor kapcsolódások keletkeznek az 

idegenek közt, mely egyúttal a kapcsolatban állók szétválasztását eredményezi: így az anyák 

és a lányok egy-egy külön csoportba kerülnek. Ez a csoportdinamika, a hasonlóságok és 

különbségek észlelésének váltakozása izgatja Marks-ot. Utóbbi viszonyulást, vagyis az 

idegenek összekapcsolódását vizsgálva újabb fogalmat használ, az action conversation-t
143

, 

melyet úgy ír le, mint azoknak a fizikális találkozását munkáiban, akik hétköznapi, reális 

körülmények között egyszerre nem lennének azonos térben. Egy-egy ilyen elvont fogalom 

mögött álló virtuális közösség, mint például az „anyák” vagy a „lányok” vagy mint a későbbi 

művekben a „férfiak” vagy a „veteránok” a mozgóképen úgy válnak közösséggé, hogy 

hasonló mozgásokat hajtanak végre. Egyedi karakterük pedig abban érhető tetten, 

amennyiben eltérő módon valósítják meg. 

A koreográfia jó érzékkel nem vállal többet, minthogy olyan apró, finom, játékos mozgásokat, 

érintéseket, simogatást, pillantásokat, grimaszokat, sétát, ugrást, fekvést… etc., hétköznapi 

mozdulatokat, szituáció-töredékeket használ, melyeket az amatőr szereplők többé-kevésbé 

könnyedén, hitelesen, őszintén tudnak reprodukálni.  

A mozgóképi koncepció is ízlésesen e redukált terepen belül marad. Vizuális megoldásaival 

nem méretezi túl a szerepét, sőt. Rendkívül sokat tesz hozzá a koreográfia személyességének 

érzéki megtapasztalásához. Például egyetlen, jól kiválasztott, mondhatni karakteres helyszínt 

alkalmaz – egy tágas, kör alaprajzú oszlopcsarnokot, kopottas kőfalakkal, feketére festett 

karcsú, emberléptékű oszlopokkal, szürkésfehér homokkal beszórt talajjal –, melyet az 

operatőr (Peter Middleton) a szituációhoz mérten kifejezetten érzékenyen fotografál, több 

                                                                                                                                                                                              
http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/Mothers_%26_Daughters.html (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
143  Vö. MARKS: Dancing the Space Between. Choreo-Portaits and Action Conversations 30-34. 

http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/Mothers_%26_Daughters.html
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látványos plánból – többször felső gépállásból – is megmutat. A helyszín jól áll a 

szereplőknek. A tágas térben szabadon mozgó arányos testek duettjei, a térrel harmonizáló, de 

természetes, hétköznapi hatású öltözékek, a testek árnyékai és nyomuk a homokban, vagy az 

arcukon, hajukon, ruhájukon játszó napfény mind finoman segíti kiemelni az egyszerű 

mozgásokban, gesztusokban rejlő szépséget. A vágás korrekt, jólesően szolgálja ki, húzza alá 

a történéseket, dinamikája zökkenőmentesen igazodik mozgásanyag dinamikai váltásaihoz. 

Valójában az egész mozgókép jó aránnyal enged elidőzni a szereplőkön, míg a koreográfia 

meg igyekszik olyan szituációkba rendezni őket, melyben ez az elidőzés a Marks által 

felvetett közösségi kérdések megfogalmazásáig juthat. (Női szerepek, szépség fogalma, szülő-

gyerek viszony, öröklődés, tanulás, figyelem, tisztelet, szeretet, generációk különbsége, 

nemzedéki konfliktusok, öregség, halál… etc.) A choreo-portraiture nemcsak a szereplők 

karakterét, viszonyait, a viszonyaikban rejlő problémáikat skicceli fel, de önreflexióra, 

önvizsgálatra sarkallja a befogadót. 

A koreográfus erről azt mondja, hogy a portréi készítését az is motiválta, hogy egyúttal 

megvizsgálja a saját személyes viszonyait, például az anyjához vagy az apjához. Illetve 

tudomásul vette, hogy nem tudja magát függetleníteni a saját személyes tapasztalataitól. S a 

művek készítése közben azt gondolta, valamiképp mégis őket fogja megpillantani, a saját 

kapcsolataira fog ráismerni a szereplőéiben. De érzékelnie kellett a különbözőségeiket, az 

egyedit, a másikat. Egy jól sikerült portré egyszerre ragadja meg a modellt, nyújt valamiféle 

képet a modell és az alkotó viszonyáról, és készteti arra a befogadót, hogy a mozgókép 

médiumán keresztül megélt mások személyessége által a maga személyes viszonyulásaival 

foglalkozzék.
144

  

A „tánc”, a mozdulat, a gesztus ebben inkább csak „ürügy”, színre vihető matéria. Nem több 

annál, mintha arra kérnénk a portréalanyt, hogy mesélje el egy átlagos napját, énekeljen el egy 

dalt, amit szeret, vagy azt rögzítenénk, ahogy tesz-vesz az otthonában, a munkahelyén, utazik, 

ismerőseivel találkozik… etc. Jelenléte „civil” marad. És e civilség az, aminek az előhívására 

és megtartására törekszik Marks, mikor mozgásanyagait létrehozza. 

Marks és Williams következő filmje, az 1997-es Men
145

 szintén koreo-portré, ám vizuális 

megoldásai inkább az Outside In-nel rokonítják, mintsem a Mothers and Daughters-zel. A 

                                                             
144  Vö. MARKS: Dancing the Space Between. Choreo-Portaits and Action Conversations 30-34. 
145  Margaret WILLIAMS - Victoria MARKS: Men (GB 17’12” 1997.) 

http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/Men.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.)  

http://www.victoriamarks.com/Victoria_Marks_Performance/Men.html
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kanadai hegyekben, szabadtéren rögzített képsorok közt sok „magyarázó inzertet” találunk. 

(Például a portréalanyok, azaz a kanadai idős férfiak megsárgult, fiatalkori fényképeit, a fehér 

hóba installált harsogó zöld gyepből kivágott cipőnyomokat, majd a zöld fűbe installált jégből 

formált cipőnyomokat, a fiú illetve férfi attribútumaként konvencionálisan elfogadott 

használati tárgyak – úgymint játékautó, serif jelvény, üveggolyó, dominó, bicska… etc. – 

makró snittjeit.) A mozgókép mindenképp narrálni akar. Két privát mítosszal dolgozik. Az 

egyik a konvencionális „maszkulinitás”, a másik – ehhez is társít tárgyakat: eszkimó-fénykép, 

indiántoll – az „élet északon”. Ez utóbbival az észak-amerikai tájhoz és emberekhez fűződő 

közhelyeinket erősíti meg. (Olyannyira, hogy az erdőben, kockásingben egymást gyengéden 

megérintő, kezeiket összekulcsoló vagy éppen vezénylést imitáló szereplők látványa David 

Lynch Twin Peaks-ének egy-egy szürreális, (ön)ironikus képsorát idézi.) 

A kamerakezelés – indokolatlanul bolyongó kézikamera, multi-mozgások –, a vágás, a videó-

trükkök – gyorsítás, „lépegető, képkockákat kihagyó” gyorsítás, áttűnések, vetített háttér – 

ugyanazt a túlesztétizált, a műkedvelői gesztusokig és a giccsig futó vizualitást eredményezi, 

mint amit az Outside In-ben láttunk. A mozgókép a koreográfia, sőt, a karakterek, a téma elé 

furakszik – a forma kitúrja az anyagot. A magam részéről ezt a jelenséget tudom példaként 

hozni arra, amiről Sherril Dodds Michael Bayston nyomán ír
146

, miszerint  

„fennáll a veszélye, hogy a médium válik elsődleges üzenetté, és a koreográfiát megfojtja, 

elkeni a technikai apparátus.”
147

 

Továbbá az, hogy mind a tánc, mind a kép inkább a kedvtelésből alkotó irányába mutat, két 

következtetés levonására sarkall. Az egyik, hogy a televízió és a tánc metszetében létrejövő 

művek elkülönítendőek a művészi célú táncfilmektől. Vagyis nem minden táncfilm 

művészfilm vagy szerzői film. A másik, ezzel alighanem szoros összefüggésben áll. Hogy 

tudniillik a kevésbé kidolgozott művészi minőségük mellett e műveknek valamiféle 

társadalmi, kulturális, szélesebb értelemben vett pedagógiai céljuk van.  

(A Williams-Marks trilógia esetében terápiás céljuk is – az előadók tekintetében 

mindenképp.) 

Dodds televízió-történeti levezetésében e kezdeményezések motivációjaként a tánc szélesebb 

körű megismertetését nevezi meg. Én ezzel szemben – legalábbis a fenti művek ismeretében – 

                                                             
146  DODDS: Dance on Screen 17 
147  DODDS: Dance on Screen 17. 

Vö. Michael BAYSTON: Dancers on Television in: Dancing Times LXXVII 921 (June 1987) 707. 
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sokkal inkább bizonyos érzékeny társadalmi problémák közvetlen képi, azaz verbalitásmentes 

tematizálását érzékelem. Felbátorodva Victoria Marks szóalkotásaitól „társadalmi célú 

koreografikus mozgóképnek” hívnám. 

   

13. (balra) Margaret WILLIAMS – Victoria MARKS: Men 14. (jobbra) WILLIAMS – MARKS: Mothers and 

Daughters 

David Hinton – egy filmkészítő két alkotói műhelyben. A videodance és a 

DV8 

És bár folytathatnám Dodds nyomdokain, sorra tárgyalva ennek a hét művésznek, 

szakembernek a filmográfiáját, vagy elemezhetném a BBC, a Channel 4 és az Arts Council of 

England intézmények táncfilmes („videodance”-os) produkcióit, melyek külön-külön is 

tetemes vizsgálati anyagot szolgáltatnának a brit táncfilmes műhely megismeréséhez, 

megértéséhez, a fejezet további részében én mégis e hét alkotó közül egyetlen egynek, David 

Hintonnak három művére koncentrálok. (Az egyik Dodds vizsgálatának is részét képezi.) 

Hinton ugyanis, azáltal, hogy mint táncosokkal korábban már foglalkozó tévérendező
148

 

kapcsolatba kerülhetett az egyik legjelentősebb, a korszakban talán legmeghatározóbb brit 

kortárstánc társulattal, olyan koreográfiai matériát biztosított a számára, mellyel egyfelől 

bátran kísérletezhetett – nem kellett túl sokat hozzátennie, hogy minőségi, nézhető, 

mozgóképen működő, ugyanakkor izgalmas anyag jöjjön létre. Másfelől a társulat védjegye 

garantálta e táncfilmek világsikerét, kanonizációjukat úgy a tánctörténetben, mint a táncfilm-

történetben (Megkockáztatom, nincs a világban ma senki, aki táncfilmmel foglalkozna, és 

nem ismerné ezeket.) 

                                                             
148  Vö. http://www.siobhandavies.com/people/detail/david-hinton/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.siobhandavies.com/people/detail/david-hinton/
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A három mű közül kettő nem része ennek a televíziós műhelynek tehát, bár nagyjában velük 

egy időben született. Inkább tartozik a Lloyd Newson vezette brit DV8 Physical Theatre 

társulathoz, mint műhelyhez, melynek színpadi darabjai közül négyből – de, ha a John
149

 

című darab sokkamerás színházi felvételét is hozzávesszük, úgy immáron ötből – készült 

mozgóképes adaptáció, melyek közül kettőnek tehát Hinton a rendezője. (A maradék kettő: a 

David Toole kapcsán már említett, Newson rendezte The Cost of Living és a holland Clara 

van Gool rendezte Enter Achilles
150

. A John színházi felvétel rendezője Newson. ) 

Mindkettő a társulat egy-egy azonos című nyolcvan illetve kilencven perc hosszúságú 

színpadi művéből készült nagyjában ötven perces mozgókép. A Dead Dreams of 

Monochrome Men
151

 színpadi változata
152

 1988-ban debütált Glasgow-ban, míg a fekete-fehér 

film az IMDb szerint 1989-ben. A Strange Fish
153

 színpadi
154

 és filmes verziója egyaránt 

1992-ben. 

Hinton és Newson két közös mozgóképe a színház és a film metszetében, vagy még inkább: 

az egyiket elengedve, de a másikat nem elérve valamiféle köztességben létezik. Ahogy a 

sötét, üres hátterű holland művek kapcsán már megjegyeztem: ezek a filmi terek a semmi és a 

valami közt oszcillálnak. Talán ezt felismerve kapcsolja egy a neten publikált elemzés anonim 

szerzője elemzésében – az én, hollandokra vonatkozó elgondolásomhoz hasonlóan – Francis 

Bacon festményeihez, hozzátéve azt is, hogy Bacon művészete, miként Newsoné, egyfajta 

művészi aktivizmus a homoszexualitás diskurzusba hozhatósága érdekében. (Erről később 

részletesen szólok majd.) 

Sajnos nincs lehetőségünk rá, hogy az eredeti táncdarabokat összevessük filmadaptációikkal. 

Newson mindig gondosan ügyel rá, hogy mi és milyen formában nyerjen publicitást a társulat 

produktumainak készültekor. A kezdetektől rendkívül szikárak és láthatóan pontosan 

                                                             
149  Lloyd NEWSON: John 2014-2015. https://www.dv8.co.uk/projects/archive/john (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
150  Clara VAN GOOL – Lloyd NEWSON: Enter Achilles (GB 45’ 1996.) 
 https://www.dv8.co.uk/projects/archive/enter-achilles--film (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
151  David HINTON – Lloyd NEWSON: Dead Dreams of Monochrome Men (GB 50’ 1990.) 

https://www.dv8.co.uk/projects/archive/dead-dreams-of-monochrome-men--film (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
152  Lloyd NEWSON: Dead Dreams of Monochrome Men 1988. 

 https://www.dv8.co.uk/projects/archive/dead-dreams-of-monochrome-men (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
153  David HINTON – Lloyd NEWSON: Strange Fish (GB 50’ 1992.) 

 https://www.dv8.co.uk/projects/archive/strange-fish--film (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
154  Lloyd NEWSON: Strange Fish 1992. https://www.dv8.co.uk/projects/archive/strange-fish (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.dv8.co.uk/projects/archive/john
https://www.dv8.co.uk/projects/archive/enter-achilles--film
https://www.dv8.co.uk/projects/archive/dead-dreams-of-monochrome-men--film
https://www.dv8.co.uk/projects/archive/dead-dreams-of-monochrome-men
https://www.dv8.co.uk/projects/archive/strange-fish--film
https://www.dv8.co.uk/projects/archive/strange-fish
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megtervezettek azok a szöveges és képi tartalmak, melyek egy-egy mű háttéranyagául 

szolgálhatnak. Nem találunk tehát „puszta” előadás-felvételeket a darabokról. 

Úgy hiszem, e gondos tervezés része, hogy épp ezekből a darabokból és olyan formában 

született mozgóképverzió, amikből és amilyenben született. Vagyis ezt a köztességet, ezt a 

filmközegbe ágyazás „előtti” állapotot, bármennyire is gondolhatnánk, hogy esetleg az 

egyszerűség, kényelmesség, a színházi praktikum hívta életre, jóval inkább érdemes a 

művészi szándék szerves részének, sőt, egyik kiindulópontjának tekintenünk. 

Bár kérdésemre Hinton
155

 elsősorban azzal indokolta az adaptációk létrejöttét, hogy a 

nyolcvanas években Angliában sokkal nagyobb esély volt producert, azaz anyagi támogatást 

találni egy olyan táncfilm-tervhez, melynek konkrét matériáját, azaz a kész koreográfiát, mint 

színpadi művet, meg lehetett mutatni. Még inkább, ha a színpadi műnek már volt sikere. Ha a 

televíziós producert meg lehetett hívni az adaptálandó mű egy előadására, amelyen érzékelte a 

nézői érdeklődést, népszerűséget, és a táncművet sem kellett puszta leírás vagy storyboard 

alapján elképzelnie. 

Az első, és talán legfontosabb, amit szükséges észrevennünk, mind a Dead Dreams, mind a 

Strange Fish esetében, hogy – bár szcenikai értelemben véve épített, – valójában (tudniillik 

koncepcionálisan) mégsem színházi terekben rögzített mozgásokkal állunk szemben. Hinton 

transzformálja a „kétdimenziós” kulisszát, de nem úgy, hogy a történés hátteréül szolgáló 

kellékeket, „tér-jelzéseket” „valódira” cserélné.  

(Erről a „valódira cserélésről” különben azt mondja, hogy „sok táncfilm hiába helyezi a 

cselekményét akár úszómedencébe vagy egy mezőre, a nyelv, a mozgás maga mindeközben 

nem mozdul el a színpaditól.”
156

) A rendező nem a tárgyakra és nem a terekre, de nem is 

csupán az abban mozgó testekre vagy magára a mozgásra koncentrál. Le Roy vagy Weevers 

fekete, üresen kongó tereit Hinton élőn vibráló atmoszférával tölti fel. A „valós”, azaz nem 

színházi közegnek az esszenciáját igyekszik megragadni, s csak ezt az esszenciát, mintegy 

metonimikus helyettesítés formájában szerepelteti a mozgóképen a valós környezet egésze 

helyett. Ennyiben gyökeresen más utat választott – ennek a két munkának az esetében 

legalábbis –, mint a Dodds által megkérdezett többi filmalkotó, akik közül Marks és Williams 

alkotói eljárására láthattunk példát az előző alfejezetben)  

                                                             
155  A kutatás során több táncfilm-alkotóval leveleztem, kérve további információkat, megerősítésüket egy-

egy művük elemzése kapcsán. 
156  DODDS: Dance on Screen 24 
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A Touched-ról. Metakoreográfia és test-transzformáció. 

A Dead Dreams…, akárcsak a Dance on Screen-ben tárgyalt, Wendy Houstoun 

koreográfiájával készült Touched
157

, fekete-fehér, 4:3-as képarányú mozgókép. Az utóbbi 

filmről a Dodds-interjúban azt mondja Hinton, hogy az ugróvágásokkal és a sok közelivel a 

fekete-fehér képet nyüzsgő, klausztrofób városi miliő érzékeltetésére használta.
158

 

A Touched egy tömött bárban játszódik (egy észak-londoni szórakozóhelyen rögzítették), ahol 

egészen hétköznapi történések – italozás, dohányzás, beszélgetés, nevetés, lökdösődés, ittas 

dülöngélés, ismerkedős, bizalmas fogdosódás, öltözet, frizura igazgatása a tükör előtt – 

fordulnak át megkoreografált mozgásba, s olykor vissza a hétköznapiba. Mindez úgy, hogy 

egyfelől a koreografikus mozgás is folytonosan elbizonytalanítja a nézőt, azzal, hogy a 

köznapi és a táncmozdulat között egyensúlyoz, másfelől azáltal, hogy az adott jelenet-

fragmentum főalakjait körülvevő mellékalakok e táncba fordulás iránt teljesen érzéketlennek 

mutatkoznak – mintha semmi különös nem történne, mintha csak a néző fantáziája 

játszadozna s hozná létre ezeket az abszurdba forduló kvázi érzéki csalódásokat. 

A Touched-ban valóban viszonylag sok a közeli. Rövid, fragmentált, repetitív szólók és 

duettek láthatóak ily módon olyan beállításokban, melyben a táncoló főalakok közvetlen 

környezetét a képkivágással csonkolt vagy kis mélységélességgel életlen, foltszerű háttérré 

satírozott, egyébként valószínűleg nem nagyszámú mellékalak, mint embertömeg alkotja.  

Az, hogy a felvétel nem színes, ennek a miliőnek, atmoszférának a megteremtéséhez annyiban 

járul hozzá, hogy, ha nem is elhelyezi azok közt, de legalábbis megidézi azokat a francia 

újhullámos filmeket, melyekben efféle kocsmai, kávézói jelenetek láthatóak, s mely kísérleti 

nagyjátékfilmből, mint alapkarakterből mozdul el a koreografikus mozgókép irányába. 

Az egymásra sorjázó apró, fragmentált táncjelenetek sűrű hálózata nem tölthetne ki egy 

nagyjátékfilmnyi játékidőt. Ám azzal, hogy képileg megidézi a nouvelle vague egészét, annak 

megannyi narratívájával, mintegy paradigmatikus tengelyként hozza asszociációs játékba 

azokat. Így a maga tizennégy perces filmidejét mentálisan kitágítja. A narratíva nélküli, sűrű 

koreografikus szövetnek a mentális narratívákkal történő szintagmatikus összeolvashatóságát 

                                                             
157  David HINTON – Wendy HOUSTOUN: Touched (GB 14’ 1994.) részlet a filmből: 

https://www.youtube.com/watch?v=GTaqQ0vbBGg (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

részlet a filmből: https://www.youtube.com/watch?v=GTaqQ0vbBGg (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
158  DODDS: Dance on Screen 21 

https://www.youtube.com/watch?v=GTaqQ0vbBGg
https://www.youtube.com/watch?v=GTaqQ0vbBGg
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kínálja fel. (Az összeolvashatóságot, persze, nem csak az segíti, hogy a Touched képileg 

visszautal, rámutat a nouvelle vague-ra: legalább akkora simító funkciót, asszociációs kapcsot 

biztosít a nouvelle vague erős koreografikus karaktere, és az, hogy ezeknek a filmeknek a 

narratívája is – akárcsak például a Touched –kollázsszerű szerkezettel rendelkezik.
159

  

Koreografikus karakteren értem azokat az apróbb betéteket, amelyekben a szereplők a filmi 

történetből, a narratívából (kollázsszerű narratívák egyikéből, másikából) kilépve, vagy azt 

felfüggesztve, kitágítva, esetleg annak metaforájaként valami irracionális cselekvést hajtanak 

végre. Mely cselekvésekben – úgy hiszem – a /mozgó/ test és a kép viszonya éppoly primerré 

válik, mint az a táncfilmek egészében. Ilyen például számomra a Kifulladásig
160

 

zárójelenetében a futás, a Jule és Jim-ben
161

 a vízbeugrás vagy az Álmodozások korában
162

 az 

a lassított szekvencia, amiben a szereplők ugrálnak egy lakásbelsőben.) 

  

15. (balra) David HINTON – Wendy HOUSTOUN: Touched 16. (jobbra) Jean-Luc GODARD: Kifulladásig 

Az ugróvágások ellenben, melyeket Hinton említ
163

, rendkívül nehezen érzékelhetőek. Úgy 

értem, annyira kevéssé „ugranak”, annyira finom töredezettséget biztosítanak a montázsban, 

olyannyira szervesülnek a repetitív mozgásanyaggal, hogy mai szemmel nem is tekintenénk 

„jump cut-nak”. 

A hang tökéletesen illeszkedik a képi és koreografikus koncepcióhoz: a különböző hangerejű, 

analóg módon ismétlődő struktúrájú és a repetitívvé, többszólamúvá vágott suttogás, nevetés, 

                                                             
159  Vö. PETHŐ Ágnes: A köztes-lét alakzatai, avagy a filmművészet ön(f)elszámolása(?) in: http://magyar-

irodalom.elte.hu/prae/pr/200002/103_petho.html  
160  Jean-Luc GODARD: Kifulladásig (FR 90’ 1960.) Vö. http://www.imdb.com/title/tt0053472/  
161

  François TRUFFAUT: Jules és Jim (FR 105’ 1962.) Vö. http://www.imdb.com/title/tt0055032/ 
162  SZABÓ István: Álmodozások kora (Felnőtt kamaszok) (HU 95’ 1965.)  

http://www.imdb.com/title/tt0058778/  
163  DODDS: Dance on Screen 91-92. 

http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/200002/103_petho.html
http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/200002/103_petho.html
http://www.imdb.com/title/tt0053472/
http://www.imdb.com/title/tt0058778/
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beszédmoraj, kocsmai zörejatmoszféra és dzsessz, dzsessz-rock zenei futamok, miközben 

látszólag a kép realisztikus kísérői, ugyanabban a(z autonóm) játékban tartják a nézőt, azaz 

elbizonytalanítják a valóságnak és a valóságtól akárcsak árnyalatnyival is az abszurdba 

fordulónak a hangi érzékelésében.  

Ráadásul leképezik a vizuális kompozíciót. p66i5 Gondolok például arra a jelenetre, 

amelyben az egyik főalak (Emma Gladstone) a bár mosdójában egy tükörben fürkészi, 

igazgatja az arcát, a haját. A kép előterében, jobbra komponálva látjuk az arc tükörképét, míg 

baloldalon, hol a fejet hátulról, mely kitakarja az arcot, hajat igazgató kéz és alkar tükörképét, 

hol a főalak mögötti teret, a mellékalakokat, szintén tükörkép formájában és teljesen 

homályosan.  

A jelenet zenével indul, mely akár a realisztikus közeg része is lehetne, hiszen valamelyest 

tompított, mintha egy másik helyiségből szüremlene be. Ám ahogy a főalak előrehajol, 

egészen közel a tükörhöz, ezzel a mozdulattal a zene előbb eltorzul, majd elhal. Helyében 

először visszhangos csapcsöpögés – ez is lehetne önmagában realisztikus egy kézmosóban –, 

majd, ahogy Gladstone felegyenesedik, egyre erősödő suttogás hangzik fel. A suttogás is 

visszhangossá, többszólamúvá terebélyesedik, miközben egyre kivehetőbben láthatjuk a 

háttérben történteket. Először úgy tűnik, mintha a főalak mozgó karjának többszöri 

tükröződését pillantanánk meg a bal válla fölött, melyet egy a hátsó falon lévő tükör 

sokszorozhat az elülsővel – gondolhatnánk. De aztán világossá válik, hogy egy másik arcot 

simogató kart, és a mögött újabb arcot és újabb simogató kart látunk. Pár vagy párok állnak a 

főalak mögött, akik nem tükörbe (mint Gladstone), hanem egymásra néznek, nem a saját 

arcukat (mint Gladstone), hanem egymásét simogatják.  

A suttogás a kivehető mellékalakokkal együtt tűnik fel a filmben, mely ily módon szintén 

tekinthető önmagában realisztikus hangeffektusnak – a mellékalakok képéhez akár azok 

hangjaként társulhat. Ezt erősíti, hogy mikor a háttérből az újabb pillanatnyi takarás után 

eltűnnek a simogató párok, a suttogás is visszabomlik csönddé, csapcsöpögéssé. És mivel 

valós takarás ékelődik a mellékalakos és a mellékalak nélküli háttér közé, bizonytalan, hogy 

valóban ott voltak-e és vajon akkor távoztak, mikor Gladstone épp kitakarta őket a tükörben. 

A főalak mozdulata tükröződik a hosszanti tengelyben (két kézzel simogatják a mellékalakok 

egymás arcát, tükörkép helyett egymás arcába tekintenek), valamint sokszorozódik az optika 

képsíkját adó tükör és a hátsó fal síkja által közrefogott térben. Vagyis a tükör, mint képi 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p66i5
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motívum mozgásként transzformálódik, egyúttal a visszhang, mint akusztikai motívum, 

vizuális (képi-koreografikus) formaként (, ahogy a simogató karok az elülső és a hátsó fal 

között kvázi rezonálnak, oda-vissza csapódnak, megsokszorozódnak). 

A fentiekhez hasonló fix közelikbe, félközelikbe rendezett mozgások mellett kétféle, 

kameramozgatással létrehozott snitt típust is találunk a Touched-ban. Az egyik láthatóan 

mindig az adott jelenethez szabja a frame-et, a jelenet egészét kompozícióban tartó (többé-

kevésbé azonos) képkivágásban, melyben a mozgó figurával, figurákkal finoman együtt 

mozog maga is. Az ilyen snittek épp az érzékeny együttmozgás miatt, melyre a néző szeme is 

automatikusan rááll, olykor nehezen különböztethetőek meg a fixektől. (Akár –  

fogalomalkotással – „mentális fixnek” mondhatnánk.) A másik az, amit valódi koreografikus 

snittnek tekinthetünk. Ezekben a kamera és a mozgó test mozgásának viszonya kerül a 

figyelem homlokterébe, s valójában nem a táncoló vagy a térben elhelyezkedő test, hanem az 

optika által minduntalan, azaz időben folyamatosan változó kihasított tér, benne a (mozgó) 

testtel nyújt esztétikai élményt. 

p67i6 Erre a snitt típusra példa a bárpultnál ülő két nő (Liz Ranken, Caroline Reece) jelenete, 

melyben Reece egy whiskey-s poharat emelget a szájához és teszi vissza a bárpultra újra meg 

újra, miközben Ranken a fülébe sugdos. Ahogy Ranken közeledik a füléhez, Reece igyekszik 

elhajolni a szájtól, de Ranken követi, így Reece kilencven fokkal megdönti a fejét, törzsét, 

míg Ranken már teljesen fölé hajol. A sugdosás úgy folytatódik, hogy a két főalak 

vízszintesen egy kört ír le a száj és a fül folyamatos kontaktusában. Mindeközben Reece a 

pohár felemelését és a kortyolgatást (később annak imitációját az üres pohárral) is folytatja, 

így a vízszintesen leírt körök között a fejét és a törzsét hátrahajtja, majd ismét felegyenesedik. 

E mozgásokat szorosan követi a másik a fülhöz simulva. 

A jelenet egésze inkább a második típusú, finoman lekövetős vagy „mentális fixekből” épül 

fel. Kivéve azt a részt, melyben Hinton a két egymásra merőleges tengelyű mozgás örvénylő 

együttesének szédületét és nyilván szépségét kívánja megmutatni. Az egyik fejdöntés 

lekövetése közben a kamera kilép a diszkrét kompozícióban tartásból, s a Ranken mozgásához 

hasonló „offenzív” követésbe kezd. (Így a leíró, tárgyilagos nézőpontot egy az egyik szereplő 

viszonyulására emlékeztető pozícióba rendelt, vagyis szubjektív plán váltja fel, melyet épp 

azáltal tudunk felismerni, hogy korábban „kívülről” láttuk. A nézőpont azonban nem azonos 

Rankenével, inkább annak tükörképe.) Ebben a snittben az optika és a nyak, a fej mozgásának 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p67i6
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vonala majdhogynem azonos, mint az előzőekben, de a tempó és a háttér megváltozik. 

Valójában olyan, mintha ez a snitt a jeleneten kívülre kerülne, mintha a mozgás egy pillanatra 

kilépne a kontextusából. Ezt az érzetünket erősíti, hogy a kép centrumába kerülő fehér nyakon 

és profilon, az azokat keretező sötét tónusú hajon és blúzon kívül csupán egyöntetű fekete 

háttér veszi körbe az alakot. (Itt érzékelhetjük ismét a fekete-fehér formátum indokoltságát, 

mely egyformán sötét árnyalatokká redukálja a különböző színeket, még erősebb kontraszttal 

és absztrakcióval téve a figyelem középpontjába a koreográfiát végző fejet és nyakat.)  

Hiába halljuk ugyanazt a kocsmai atmoszférát, mint az előző és a következő snittekben, a 

zajongó tömeget, a repetáló zenei futamot, a mozgókép-koreográfia kilép a valóságból – úgy 

értem, a táncfilm eddigi valóságából. Még eggyel kijjebb kerül, valami teljességgel 

absztraktba. A beállítás mindösszesen négy másodperc időtartamú. Mégis képtelenség 

átugrani fölötte: valójában a teljes mű leglényegibb eleme, épp így, beágyazva előbb az 

eldöntetlen, az abszurdba csukló, fura hétköznapiba, majd a „szuper reálisba”. A saját észlelt 

valóságunkból történő pillanatnyi kilépés a mozgókép és egy látott test mozgásának médiuma 

által lenyűgöző közvetlen érzéki tapasztalatot nyújt. 

Dodds-interjúikban többen – köztük Houstoun is
164

 – hangsúlyozzák, hogy ami színpadon 

működik a táncban, az mozgóképen nem és viszont. A Touched koreográfiája arra épül, hogy 

hétköznapi cselekvéseink fonákját, defektusosságát mutassa meg, alapvetően a nagyítás 

eszközével. Olyan egyszerű mozdulatokat vesz alapul, melyek külső jegyeiket tekintve eleve 

repetitívek vagy cirkulálóak, folyamatosak, belső indítékaikat nézve pedig a feleslegesség, 

túlzás, pótcselekvés, tikkelés, függőség, rögeszme irányába mutatnak. Egy-egy mozdulat nem 

feleltethető meg egyértelműen egy konkrét defektusnak, nem is ennyire egyolvasatú, 

demagóg a mozgásanyag. Sokkal játékosabban mutat rá a köznapi abszurdba fordulásának 

lehetőségére. 

Ez a koreográfiai irány rokonítható azzal, melyről Gabriele Brandstetter Test-transzformációk 

című tanulmányában ír, s melynek mozgóképi megfelelőjeként vizsgáltam az előző fejezetben 

a holland Weevers installációit. Még akkor is, ha Houstoun kísérletei elsőre kevésbé tűnnek 

olyan mértékben radikálisnak, mint például Benoît Lachambre-é, Xavier Le Roy-é, Meg 

Stuarté vagy Jeremy Wade-é, akiket Brandstetter elemez. 

                                                             
164  DODDS: Dance on Screen 24 
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Brandstetter az 1990-es években a kortárstáncban megjelenő transzformáció- és 

transzfiguráció-koncepcióról azt állítja, hogy 

„megnyitják a testet, a testképeket és a mozgáskonvenciókat, láthatóvá teszik, lebontják, 

feltörik, átrajzolják és újradefiniálják a határokat –vagyis transzformálják a figurának 

tekintett testet. Mindeközben a néző egy paradoxonnal találja magát szemben: a figura, a 

testhatárok feloldása a huszadik századi képző-, film- és videó-művészet, illetve irodalom 

egyik nagy témája. Ezekben a művészetekben a médium technikai illetve poétikai értelemben 

vett eszközei teremtik meg a „figura felbomlásának” témáját. A táncban, a performanszban és 

végső soron a test minden egyes színrevitelében (Körperinszenierung) a táncos teste az, amely 

(anyagiságánál és figurális zártságánál fogva, továbbá a mozgás eszközei révén) úgy mossa el 

a test határait, hogy nem jön létre színpadi illúzió.”
165

 

Táncfilm esetében nem beszélhetünk arról a biztosan illúziómentes közvetlen 

testtapasztalatról, melyre Brandstetter fenti szövegében utal. A táncfilmben megjelenő, 

Houstoun koreografálta test a Hinton rendezte képeken keresztül – természetesen – 

medializált. Mégis, abban a régióban, melyben a test „transzfigurációja” – a biztosnak vélt 

identitás és dekódolhatónak feltételezett mozgás elbizonytalanításával – megtörténik, 

mindenféle manipulációtól mentes, és tétje nem a medializációban, hanem a mozgóképen 

rögzített történésben van.  

A Touched figuráit sem a fix beállítások, sem a finoman, de még az „offenzíven” követő 

kameramozgások és ezek montázsa sem képesek úgy manipulálni, hogy bármilyen mértékben 

azoknak tulajdoníthassuk a „transzfigurációt”. (Az online elérhető 3’18”-es részletben 

összesen húsz vágás van, mely az egyes jelenetek határait is tartalmazza. Az első és harmadik 

jeleneten belül egyetlen vágás sincs, az ötödik jelenet valójában három bevágott snitt a 

negyedik jelenet folytatásába, a másodikban egy, a negyediken és a hatodikon belül öt 

található.)  

A transzfiguráció a test koreográfiájának szintjén valósul meg, de a „figura felbomlásának” 

témáját a test és a mozgókép koreográfiája együttesen kivitelezi. Mégpedig úgy, hogy az 

utóbbi az előbbinek a strukturális felépítését adaptálja a maga területére: látszólag egyszerű, 

könnyen dekódolható beállítások fordulnak át, csúsznak bele szürreális vagy absztrakt(ként is 

olvasható) szekvenciákba. Mint például a mosdóbeli jelenet a Gladstone tükörképének 

hátterében megjelenő, egymást simogató párokkal. Vagy Reece poháremelgetése. 

                                                             
165  BRANDSTETTER: Test-transzformációk a kortárs táncperformanszokban 99. 
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Houstoun a DV8 alakulásakor annak egyik legjelentősebb művésze volt, majdhogynem a 

kezdetektől,
166

 de a Touched több szereplője – Jordi Cortes Molina, Jeremy James, Liz 

Ranken, Caroline Reece, Malcolm Shields – is szorosan kötődik a DV8-hez. Épp ezért talán 

nem meglepő, hogy jelentős egyezéseket találunk a Touched és a két további, elemzésre szánt, 

Lloyd Newson koreografálta DV8 táncfilm, a Dead Dreams of Monochrome Men és a 

Strange Fish mozgásanyagaiban. A hasonlóságot a „civil” mozdulatoknak „patologikusba” 

fordulásában érhetjük tetten. Miként a Touched-ban, úgy a Dead Dreams…-ben sem igen 

táncolnak a szereplők. Pontosabban a testek „civil” jelenléte olykor mintha esztétikai értékkel 

bíró, koreografikus mozdulatokba váltana, ám innen rendszerint vagy visszatérül a 

hétköznapiba, vagy belefordul a patologikusba. 

A Dead Dreams of Monochrome Men  inspirációs háttere. A verbatim 

színház és a physical theatre 

Ha összevetjük a két fekete-fehér opust, a Touched-ot és a Dead Dreams…-t, szembetűnő 

különbség a léptékben mutatkozik. Bár a Dead Dreams… is tartalmaz közelieket, a képi 

koncepció mégis jóval tágabb látószögű. Ennek folyományaként láthatóvá válnak és 

szerephez jutnak a terek, illetve a tér és az alak viszonyba kerül. S bár talán a Touched 

csoportos jeleneteiben nem szerepelnek többen, mint a Dead Dreams…-ében, az előbbi 

testközeli, érintkező, súrlódó, összekapaszkodó, tömegszerű torzókat tapogató beállításai 

határozottan más atmoszférát teremtenek, mint az utóbbinak a rideg, üresen kongó belsőkben 

lézengő, vergődő testek közt pásztázó kamera nyújtotta képei. 

  

                                                             
166  Formálisan 1986-ban, Nigel Charnockkal, a My Sex, Our Dance című darab létrehozásával alakult meg 

a DV8 Physical Theatre, melyhez 1987-ben csatlakozott Wendy Houstoun, miután részt vett egy 

workshopjukon. Charnock és Houstoun 1992-ig voltak vezető előadói a társulatnak. Ezután mindketten saját 

alkotói utakon dolgoztak tovább. Houstoun vendégművészként vett később részt az 1997-es Bound to Please, a 

The Cost of Living-nek 2003-as, Tate Modernben bemutatott előadásán és a 2008-as To Be Straight With You 

létrejöttében. 
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17-18-19. David HINTON – Wendy HOUSTOUN: Touched  

   

20-21-22. David HINTON – Lloyd NEWSON: Dead Dreams of Monochrome Men 

A Dead Dreams… film tizenegy jelenetből vagy tételből áll, melyeket az Arthaus Musik
167

 

gondozásában kiadott műsoros DVD-n – nem a filmrendező tollából
168

, de – címekkel
169

 

találunk. Elemzésemben tartom magam ehhez a felosztáshoz. 

A koreográfia alapjául egy 1985-ös könyv szolgált, Brian Masters Killing For Company. The 

Case of Dennis Nilsen
170

 című munkája, mely egy 1983-ban letartóztatott londoni 

sorozatgyilkosról
171

 szól, annak együttműködésével. Masters a Dennis Nilsennel készített 

interjúkból írt tanulmányban azt igyekszik feltérképezni, mi válthatta ki Nilsen brutalitását.  

                                                             
167  http://arthaus-musik.com/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
168  Nem Hinton felosztását és címeit találjuk a lemezen. Vagy az eredeti táncdarabból kölcsönözték, vagy 

még inkább a publikus kiadvány szerkesztésével kerültek a menübe és a borítóra. 
169  I Feel Love (3:39), Blind (4:57), The Pedestal (3:11), I Just Really Want to Be With You – Alone (4:11), 

Drum and Dance (3:59), Falling Down (4:29), Knock Over (2:16), Resuscitation (3:10), Bell Chimes (4:13), 

Hanging In a Bathroom (13:50), Stay Awhile (2:15) 
170  Brian MASTERS: Killing For Company. The Case of Dennis Nilsen London, Cornerstone 1995. 
171  Dennis Nilsent 1983. február 9-én, Muswell Hill-i otthonában fogták el. Lakásában és a ház kertjében is 

emberi maradványokra bukkantak. Nilsen bárokban, utcán ismerkedett meg fiatal férfiakkal, akiket a lakására 

csábított, majd különböző módon megfojtotta őket. A testeket aztán az otthonában tartotta, akár hetekig együtt is 

aludt velük. Majd feldarabolta, és a szoba padlója alatt zacskókba csomagolva tartotta a maradványokat. Később 

elégette, elásta a kertben, illetve lehúzta a wc-n. Állítása szerint 1978 és 1983 között tizenöt férfival végzett, de a 

nyomozás során csak hat gyilkosságot tudtak rábizonyítani. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az eset 

nagy port kavart a korabeli brit sajtóban és a lakosság körében. Főként, hogy a bűncselekmények 

körülményeiben a homoszexualitás is szerepet játszott. 

http://arthaus-musik.com/
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Newson motivációja alapvetően eltér Mastersétől. Ő nem Nilsen megismerésére, gyilkos 

hajlamának feltárására, az élettörténetében rejlő kiváltó okok „megértésére” fókuszál. Hanem 

sokkal inkább egyfelől arra a társadalomra, melynek körében ekkora viszolygással vegyes 

szenzációt válthatott ki a homoszexuális indíttatású sorozatgyilkossági ügy, másfelől arra a 

szubkultúrára, amelyben megtörténtek a gyilkosságok. Az ismerkedés lehetőségeire egy 

meleg bárban, az egymásnak jóformán teljesen idegenek közti azonnali nemi érintkezésre, az 

elhallgatásra, bujkálásra, szégyenre ítélt, kriminalizálttá tett szexuális orientációval járó 

magányra, otthontalanságra, kirekesztettségre. A bizalmatlansággal és kiszolgáltatottsággal 

még inkább labilissá tett sóvárgásra egy másik ember valamiféle, bármiféle közelsége iránt. 

A Newson vezette DV8 mindig is politikailag, társadalmilag érzékeny, pszichológiai 

mélységű kérdéseket – tolerancia/intolerancia, vallás (pl. az Európában jelenlévő iszlám), 

kisebbség/többség, rasszizmus, egyén/társadalom, nemi szerepek – visz színre munkáiban, 

melyek közt a testpolitika, a nemi identitás, a homoszexualitás kiemelt pozíciójú. 

A névben szereplő „physical theatre” utal egyfelől tehát arra a testhasználatra és 

mozgáskultúrára, melyet például Michael Arditti a „vér és zúzódás színházaként”
172

 jelöl 

meg, s melynek alapja, hogy szakít az esztétizáló, indokolatlan, az önmagáért való 

mozdulatokból álló nyugat-európai koreográfiai hagyománnyal, és nem használja a 

kortárstánc területén a kilencvenes évektől elterjedt absztrakciót. De keresi a rizikóvállaló, 

valódi testi színpadi jelenlétet, melyben a táncos nem imitálja, hanem fizikai valójában 

megtapasztalja mozgása indítékait és következményeit. A testnek súlya lesz, kiterjedése, 

tehetetlensége, korlátai, sérülékennyé válik.  

Másfelől utal a politikai kérdéseket tematizáló, sőt politikai aktivizmuson, szociográfiai 

kutatásokon alapuló konceptuális, gyakran narratív bázisú műépítkezésre, melyben például 

egy törvény (a homoszexualitást tiltó Clause 28
173

) vagy szociológiai fogalom (MSM
174

), 

                                                             
172  Michael ARDITTI: DV8: At The Theatre of Blood and Bruises in: The Independent 1993.11.06. 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/dance-at-the-theatre-of-blood-and-bruises-dv8-tread-a-fine-
line-between-athleticism-and-masochism-1502507.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
173  A ’Clause 28’ (28. klauzusz) vagy más néven ’Section 28’ (28. paragrafus) az 1988-as, Angliában, 

Walesben és Skóciában érvényben lévő kormányrendelet, vagyis a ’Local Government Act’ része, mely egyúttal 

’Section 2A’ néven az 1986-os ’Local Government Act’ részét képezte. A 28. paragrafus kimondta, hogy a 

homoszexualitást tilos bármiféle módon támogatni, tilos publikálni olyan terméket, melynek az a törekvése, 

hogy támogassa a homoszexualitást, tilos támogatni, hogy bármely állami oktatási intézményben a 

homoszexualitás, mint vállalt családi kapcsolat elfogadására neveljék a diákokat. A törvényt először Skóciában 

törölték, 2000-ben, majd 2003-ban az Egyesült Királyság többi részén is, a ’Local Government Act 2003’ 122. 

paragrafusában rögzítve. 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/dance-at-the-theatre-of-blood-and-bruises-dv8-tread-a-fine-line-between-athleticism-and-masochism-1502507.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/dance-at-the-theatre-of-blood-and-bruises-dv8-tread-a-fine-line-between-athleticism-and-masochism-1502507.html
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anonim mélyinterjúk (homoszexuális, hívő muszlimokkal, magukat heteroszexuálisnak tartó, 

de nyilvános mosdókban azonos neműekkel alkalmi kapcsolatba kerülő férfiakkal) 

szolgáltatják egy-egy darab matériáját. A fizikalitás jelenti tehát azt, hogy a társadalomban 

hús-vér módon, napi szinten megtapasztalható, ám gyakran ki nem mondott, ki nem beszélt 

konfliktusokat helyezi akár meglehetősen provokatívan diskurzusba. És – talán különös 

módon, de – jelenti az (interjúkban elhangzó) élő szónak, mint igazságnak a fizikalitását, 

melyet mozgással elegyített verbatim színházként
175

 bocsát nyilvánosságra. 

A kritika gyakran köti ezt a speciális munkamódszert és tematikát a társulatvezető 

személyéhez. Annyiban is, amennyiben tudható, hogy Newson betelepült, munkásosztályból 

származó, vállaltan homoszexuális, fehér alkotóművész.
176

  

(A nyugat-európai tánctársulatokkal folytatott munka nyomán keletkezett markáns 

elfordulását ettől a „nyugati” művészeti hagyománytól érthetjük valami hasonlóként, mint ami 

Antonin Artaud-t a „kegyetlen színház” koncepciójának kialakításához vezette.
 177

  

                                                                                                                                                                                              
174  MSM: Men who have sex with men. Olyan férfiak leírására szolgáló terminus, akik bár a ’cottage’-nak 
nevezett nyilvános illemhelyeken más férfiakkal közösülnek, magukat heteroszexuálisnak tartják, elutasítják, 

hogy melegnek vagy biszexuálisnak nevezzék őket. 
175  „A dokumentumszínház társadalmi problémákat visz színre oly módon, hogy a tényszerű információkat 

az esztétikai elvárások elé helyezi. Az alkotó vagy a drámaíró az esemény pszichológiai és interperszonális 

aspektusaira helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor az alapvető színpadi feszültség a valós esemény és a művészi 

bemutatás fikcionalitása közötti ellentétben rejlik. A Verbatim színház a dokumentumszínház azon formája, ahol 

a darabok az adott eseményről vagy témáról kérdezett interjúalanyok szó szerint idézett nyilatkozataiból épülnek 

fel, azokban egyetlen kitalált szó sem lehet. A Verbatim írástechnika gyökerei a ’30-as évek amerikai 

drámaírásáig nyúlnak vissza, Európában a műfaj a londoni Royal Court Theatre-ből indult útjára, a kelet-

európai régióban pedig olyan társulatok előadásain keresztül vált ismert, mint a moszkvai teatr.doc vagy a 

gdański Teatr Wybrzeże. A Verbatim nyelve – hiszen az előadások szövege interjúk alapján készül, szereplői és 
eseményei valósak – az élő köznyelv; az alaphelyzetek, konfliktusok jellegzetesen ateatrálisak, az alkotók 

azonban azok formába öntésekor a dramatizálásra, a színházivá tételre törekednek. Az előadások nem titkolt 

célja, hogy a közönséget nagyobb társadalmi tudatosságra ébresszék. A színpadi cselekmény lehet tisztán 

szövegközpontú, máskor az alkotók törekedhetnek az elmesélt történetek eljátszására is.” NÁNAY Fanni: 

Cigány Superman és a fekete autó. Szóról szóra – PanoDráma. in: Ellenfény Online 2011/3-4. 

http://www.ellenfeny.hu/archivum/2011/3-4/3192-cigany-superman-es-a-fekete-auto?layout=offline (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
176  Egyetemi tanulmányait még szülőhazájában, Ausztráliában kezdte –a Melbourne University-n 

pszichológiát és szociális munkás-kurzusokat hallgatott-, ahol a campuson kapcsolódott táncszínházi projektbe, 

de Angliába már egy táncos fogadóintézmény, a London Contemporary Dance School egyéves ösztöndíjával 

érkezett. Eztán több jelentős tánctársulatnál –többek közt a Modern Dance Ensemble-nál, az Impulse Dance 
Theatre/New Zealand Ballet Company-nál, a One Extra Dance Theatre-nél és az Extemporary Dance Theatre-

nél- dolgozott táncosként és/vagy koreográfusként. Majd 1986-ban a Nigel Charnockkal közös duett, a My Sex, 

Our Dance létrejöttével megalakította a DV8-et, melynek vezetőjeként tevékenykedik a mai napig. 
177  Artaud színház-fogalmának kortárstáncra adaptálásával kísérletezett Mestyán Ádám, mikor Frenák Pál 

alkotói stílusát „kegyetlen táncként” jelölte meg, konzekvensen megvizsgálva Frenák több, 1995 és 2005 között 

keletkezett művének kapcsolódásait A Kegyetlen Színház. Első kiáltvány.177 tartalmához.177 Kutszegi Csaba 

Könyörtelen táncszínház177 című szövegében ennél is továbbment: magyar kortárstánc- és színházi alkotók – 

Ágens, Gergye Krisztián, Goda Gábor, Munduczó Kornél- műveiben mutatott rá Artaud Kiáltványának 

megvalósulásaira. A magam részéről azt gondolom, nem csak, sőt nem feltétlenül magyar koreográfusok (és 

http://www.ellenfeny.hu/archivum/2011/3-4/3192-cigany-superman-es-a-fekete-auto?layout=offline
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Ám amíg Artaud a szavak uralta színpad ellenében a test közvetlen érzékiségének 

megtapasztalhatóságára, a test és mozdulatok olvashatóságára, a mozdulatok szakrális, rituális 

dimenziójára koncentrált, így fordulva el a korábbi nyugati „beszélő” színházi hagyománytól, 

addig Newson a szavak nélküli, puszta technikai, esztétizáló nyugati koreográfiával szemben 

közvetlen mondanivalóval és akár nyersen hétköznapi fizikai jelenléttel operált. Mindketten 

valamiféle zsigerig hatoló primer hatásra törekedtek, s végső soron az egyén és a közösség 

viszonyát is firtatták. 

Newson talán annyiban is köthető Artaud-hoz, amennyiben – ugyan nem utasítja el a 

szöveghasználatot a színpadon /hiszen másik hagyományból érkezik: a nyugat-európai 

táncban ez fel sem merül/, de – radikálisan másként nyúl hozzá, mint azt színpadon eddig 

megszokhattuk. A „mondanivaló” /értsd: aktuális társadalmi kérdések érzékeny, mély, 

provokatív tematizálása/ és a „szöveg” /mint fizikai entitás/, bár mindkettő alkotóeleme 

Newson koreográfiáinak, teljességgel különválik egymástól, más-más szinteken épül be a 

műbe.)  

Lloyd Newson elutasította a kortárs táncosok irtózását a jelentéstől, s ezzel az új 

táncparadigma egyik legjelentősebb képviselőjévé vált. A nyolcvanas évektől ugyanis Európa-

szerte radikálisan megváltozott a testről való gondolkodás. A test ettől kezdve elveszítette üres 

lap jellegét, szociológiailag, etnikailag és nemileg megformált konstrukcióként tekintettek rá. 

Olyan színházi szövegként, amely elkerülhetetlenül, már puszta jelenléténél fogva is értékek és 

kódok hordozója. Mozgása pedig – bár a mozdulat fizikai ténye kétségbevonhatatlan – 

összetett jelentéssel bír. Newson is úgy tekintett a táncra, mint ami eredendően 

kommunikációra képes testnyelv. Kérdés persze, mit értett ő táncon. Miután a testi perfekció 

és a tiszta formák soha nem érdekelték, figyelme az előképzettség nélkül is könnyen 

elsajátítható és eleve kapcsolatként értelmezhető kontakt improvizációhoz fordult. Változó 

összetételű társulatának tagjaival – e táncos színészekkel vagy színész táncosokkal – közös 

improvizációk során születő alkotásait ezért az előadók testi habitusa, gesztusai, reakciói, 

cselekedetei uralták. A hol durva, hol őszinte hangvételű, nem irodalmi szövegek, a harsogóan 

erőszakos populáris zene, a sokkoló képek Newson előadásaiban olyan színházi textussá álltak 

össze, amely égetően eleven és megkerülhetetlenül fontos társadalmi kérdésekre reflektált. 

                                                                                                                                                                                              
persze színházi alkotók) oevre-jében érhetőek tetten Artaud, vagy akár Nádas Péter177 a színházcsinálásra 

vonatkozó ars poetica-jának egyes elemei. 

Vö. Antonin ARTAUD: A Kegyetlen Színház. Első kiáltvány. in uő: A könyörtelen színház. Budapest, Gondolat 

Kiadó 1985. és MESTYÁN Ádám: A kegyetlen tánc. Frenák Pál. Kísérletek egy kortárs stílus definiálására in: 

Színház folyóirat XL. évfolyam 9. szám 2007. szeptember 38-48. és KUTSZEGI Csaba: Könyörtelen táncszínház 

in: Színház folyóirat XL. évfolyam 8. szám 2007. augusztus 43-51. 
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Mindenekelőtt a homofóbia, a kirekesztés, az agresszivitás, a manipuláció, a deviancia, a 

hatalom problémáira.
178 

A Dead Dreams… egyetlen prózai szövege a negyedik, az I Just Really Want to Be With You 

– Alone című, valamivel több, mint négy perces részben hangzik el. p75i7 A jelenet teljesen 

sötétben, egy cigarettára gyújtás gyufaláng és kéz közelijéből indul, majd a kamera átigazít a 

cigarettázó férfira (Russel Maliphant), aki bensőséges, barátságos hangon valami klasszikus 

(közhelyes) ismerkedős szövegbe kezd, arccal felénk fordulva. Az átigazítás után, mely az 

arcot mutatta premier plánban, – továbbra is vágás nélkül – a kép nyit. Nyitás közben 

egyrészt érzékelhetjük, hogy Maliphant mindösszesen egy fehér alsónadrágot, fehér zoknit és 

sötét cipőt visel monológjához, egy emelvényfélén ül, egyik lábát függőlegesen felhúzva, 

másikat vízszintesen fektetve behajlítja, a térdére támasztja cigarettát tartó kezét, másik, 

nyújtott karjával az ülőfelületen rögzíti magát. A testhelyzet, főként így, ruha nélkül igencsak 

kitárulkozó. Ez a bizalmas póz, törzsben, ágyékban ellazult test az emelvénnyel (melyet 

egyébként nem látunk, csak a talajszint feletti magasságot érzékeljük) szauna-, vagy 

fürdőképet idézhet meg, melyben azonban a zokni és a cipő látványa durva zavart kelt.  

A „zavart” fokozza a nyitással Maliphanttól balra, a kép függőleges negyedében, a homogén 

sötét háttérből emberszélességnyi fénysávban előbb homályos foltként, majd élesen, 

felismerhetően láthatóvá váló másik alak (Nigel Charnock) kényszeres vergődése, mellyel a 

sima hangú, barátkozó/udvarló szöveget kíséri, ellenpontozza. Charnock mozgása ugyanaz a 

hétköznapi mozdulatokból patologikusba forduló repetitív matéria, mint ami a Touched-ban 

látható. A fénysáv egyúttal mélyedés a falban, mely mintegy fülkéül szolgál a táncosnak. 

Mozdulatainak keretet, gátat szab, ahogy a hátsó falnak feszülve az oldalsókba minduntalan 

beleütközik. Ez a keret, a gesztusok kiteljesedését lenyeső szűkösségével tekinthető valami 

hasonlónak, mint amiről Lepecki  a Seremetakis-féle „still act” és a Bhabha-féle „késleltetés” 

koreográfiai adaptációját vizsgálva beszél.
179

 A „still act-re” Weevers és Manon Le Roy 

munkáiban láthattunk mozgóképi példát. Ez a mozgásanyag Bhabha „késleltetésével” 

rokonítható. Mégpedig annyiban, hogy itt is egy a táncos mozgását alapvetően befolyásoló 

tényező áll fenn, melyet ő elszenved. Így a mozdulatainak mindegyike, hiába kívánja 

kiteljesíteni azokat, korlátozottá válik. A jól kidolgozott, törzset megnyitó, térbe kinyíló 

                                                             
178  FUCHS Lívia Mit nevezzünk fizikai színháznak? A fizikai színház irányzatának kialakulásáról 

http://www.old.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36038:mit-nevezzuenk-fizikai-

szinhaznak&catid=53:2011-aprilis&Itemid=7 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
179  Vö. 49. 113. lábjegyzet 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p75i7
http://www.old.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36038:mit-nevezzuenk-fizikai-szinhaznak&catid=53:2011-aprilis&Itemid=7
http://www.old.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36038:mit-nevezzuenk-fizikai-szinhaznak&catid=53:2011-aprilis&Itemid=7
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esztétikus mozgásanyag sérül, beszűkül, defektusossá válik. A táncosnak e keretbetétele eleve 

ad egy olyan alapkaraktert a mozgásának, mely vergődést, (ön)bántalmazást asszociál a 

befogadóban. 

A hétköznapi mozdulatok lehetnek egy a közben elhangzó szövegből következtetett társasági, 

ismerkedős szituáció testi kísérői, melyek olykor tetszeni vágyást, magabiztosságot (inkább 

annak látszatát), máskor félénkséget, szégyenlősséget, de akár szégyent és félelmet is 

tükrözhetnek. A koreográfia e „civil” gesztusoknak – keresztbe font kar, haj igazgatása, fültő, 

fej vakarása, zsebre dugott kéz, tenyerek nadrágszárba törölgetése, csípő oldalra billentése… 

etc. – gyors egymásba fordítása: egyik mozdulatfoszlány, amint felismerjük, már egy másikba 

térül. A transzformáció apró sorrendbeli változtatásokkal – mely jelentheti, hogy strukturált 

improvizációt látunk – folyamatosan cirkulál, egyre hevesebb tempót véve, olykor 

megcsuklásokkal, összeesés közeli pillanatokkal.  

Ezt a transzformációt tekinthetjük a Brandstetter-i fogalomhasználattal test-transzformációnak 

is. Annyiban, amennyiben az egy-egy kivehető mozdulathoz tartozó lélekállapotú (nyugalom, 

zavar, idegesség, félelem etc.) személyiséget nem reális tempóban váltja fel egy másik, 

elmosva az egyes lélekállapotú külön személyiségek határait. A koherens alak feloldása itt 

sem a mű mozgóképi, hanem koreografikus szintjén valósul meg, melyet a kép még vágással 

sem manipulál – továbbra is ugyanazt a snittet látjuk, mely a meggyulladó gyufával indult, 

kizárólag belső vágást alkalmazva. 

Charnock és Maliphant karaktere markáns ellentétben áll. Előbbi konszolidált öltözetben, 

összezárt lábakkal állva egy szabályos, keskeny fénysávban, némán vergődik a háttérben, 

egyre eszeveszettebb tempóban csapkodva magát. Bár láthatóan nyílt szabad (sötét) tér terül 

előtte, mégsem mozdul el a faltól és a szűk keretből. Utóbbi szinte meztelenül, széttárt 

lábakkal ül emelvényén, s egyenletes higgadtsággal, nyílt tekintettel mondja szövegét, szívja 

cigarettáját. Bár csupa homogén, sötét tér fogja közre, ő maga (mint szabad körvonalú test) 

finoman, érzékien megvilágított. 

A jelenet bizonyosan e két szereplőjének kettősében áll, viszonyukat, ezt az elképzelt 

ismerkedést ábrázolja. Az, hogy mindkettőt arccal a kamerának, azaz az előtérben lévő 

Maliphant-et Charnocknak háttal fordítva látjuk, lehet egyszerű színházi konvenció. Vagyis 

míg formálisan egymással kommunikálnak, mégis a néző az, aki frontálisan látja mindkettőt, 

folyamatosan, egyszerre. Ha ez a színházi műből került átvételre, meglehetősen egyszerű lett 
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volna mozgóképre adaptálni, párhuzamos vágással. De lehet tükrözés, melyre megannyi 

példát láttunk a Touched-ban is. Nem különben akad belőle bőven a Dead Dreams…-ben, 

ahogy később erre még majd rámutatok. Ha így van, ezzel az eszközzel nem csak azt éri el a 

rendező, hogy melléhelyezés révén szimultán látjuk mindkettőt, de mintegy elidegeníti, 

eltávolítja őket egymástól. A befogadó érti, magában „összerakja”az interakciót, de fizikai 

jelét nem érzékeli, csak a távolságot, az űrt, a sötét teret, az iránykülönbséget kettejük között. 

Távoli, különálló, zárt individuumokként érzékelheti őket a sötét közegben. 

Azáltal továbbá, hogy Maliphant nem egy látható szereplőnek, hanem a kamerának, így a 

nézőnek beszél, újabb két értelmezési lehetőséget vet fel. Egyrészt megpróbálja bevonni a 

nézőt, őt téve monológja célszemélyévé, a megismerni, „felszedni” kívánt megszólított 

pozíciójába téve. Másrészt, mivel közben mégis jelen van a háttérben a harmadik, aki sajátos 

módon lereagálja a hallottakat, ezzel a nézőpont-fordítással megsokszorozza a célszemélyt, 

kitágítja, általánosítja a kontextust. A sokszorozás eszközével, mint a tükrözés egyik 

formájával, nemegyszer találkozhatunk a műben. 

Ahogy a mozgás fragmentáltan, cirkulálva építkezik (az ismétlődő mozdulatok sorrendje 

variálódik, a tempó egyre hevesebb), úgy a szöveg is variálódva tart egy tetőpont felé, 

folyamatos dinamikai erősödést mutat:  

„látom, hogy itt ülsz egy ideje”…„láttalak előbb és ide akartam jönni, hogy beszéljek 

veled”…„voltál már itt korábban?”…„barátokkal vagy itt?”…„nagyon szeretnék több időt 

tölteni veled”…„hogy kicsit megismerjelek”…„talán ez után elmehetnénk valahova”… 

„valami csendes [helyre]”…„nagyon közel lakom ide”… „esetleg hazajöhetnél velem”… én 

csak nagyon együtt szeretnék lenni veled”… „egyedül”
180

  

Vagyis a szöveg szemantikai szintjén leképezi a koreográfiai struktúrát.  

De megfigyelhetünk (az eredeti angolban) egyfajta szintaktikai variálódást, építkezést is 

(melyet igyekeztem a fordításban is valamelyest szemléltetni.). Értem ezen a hosszabb, 

rövidebb szavak, az egyszerű és összetett, egyszerűbb és komplikáltabb mondatok ritmikus 

váltakozását, hangsorok, szavak, fogalmak ismétlődését („before”/„after”, „where”/„here”, 

„come”). 

                                                             
180  A monológ utolsó mondata egyben a jelenet címe, mintegy tételmondata. Ha ennek ismeretében nézzük 

ezt a részt, úgy akár keretként tekinthető, illetve a „cselekmény” a megelőlegezett végpontig viszi a befogadót. 
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Dodds interjúalanyaira támaszkodva hangsúlyozza a színpadi és a frame-beli mozdulat 

működésbeli különbségeit. Ennek alapján, első ránézésre akár jóval többet várnánk Hintontól. 

Gondolván, hogy a Dead Dreams…-nek az I Just Really Want to Be With You – Alone 

jelenetében nem történik egyéb, minthogy a filmrendező azt a színpadi jelenlétet, mellyel 

Maliphant az előadás-változatban monológja elején önmagára irányítja a néző figyelmét, s 

melyet esetleg kísérhettek egyéb szcenikai fogások (például a fény fel-lekapcsolása, 

erősségének változtatása a két szereplőn) „kizoomolásként” és egyúttal a háttér élesítéseként 

adaptál mozgóképre. (Ahogy a színpadi verzióban lassan szerephez jut a háttérben mozgó 

szereplő, úgy a mozgóképiben kompozícióba kerül, előbb életlen foltként, majd élesen, 

beazonosíthatóan.)  

Én ezzel szemben amellett érvelek, hogy ez a „zoom-tengelyű” jelenetrész a mozgókép több 

szintjén tetten érhető precíz pontossággal kivitelezett, sajátosan filmes megoldás. (És 

rendkívül hasonló a Touched-ban megfigyelhetőekhez.) Az induló kép gyufalángjának 

fellobbanása a sötétben, mint „különálló, zárt objektum a sötét közegben”, képi utalásként 

megelőlegezi a későbbi két megvilágított táncos alakját. Miként a láng után, jobbra mellette 

megjelenő, cigarettát tartó kéz, majd a jobbra igazítással az arc viszonyba helyezi a (sötéttel) 

lezárt objektumot, (a lángot,) úgy aztán az arc közeliből nyitással megjelenő hátsó alak 

szintén viszonyba helyezi az első alakot. 

Az arcpremierből induló nyitással együtt hangzik fel a szöveg, melyet a szintaktikai és 

szemantikai ritmizáláson túl metronómszerűen tagol a cigarettázás monoton, repetáló 

mozdulatsora. Éppoly egyenletesen, ahogy az objektív nyitja a látható teret. Ahogy a 

szövegmondás a maga fizikalitásával és mentális tartalmaival a koreográfiai koncepció 

részévé válik, úgy a cigarettázásnak nemcsak a kart megmozgató elemei, – melyeket, valóban, 

akár értelmezhetnénk Maliphant szikár „táncának” részeként –, de a cselekvéshez 

szükségszerűen hozzátartozó (és szintén fizikális) ki-és belégzés
181

 is. Az orr, a száj, a légút, a 

testben cirkuláló füst és levegő, az útjába kerülő belső szervek mind bevonódnak a 

koreográfiába. Finoman halljuk, rárakódva a beszédre a cigarettázás karakterének neszeit, 

ahogy az orrcimpa kitágul, ahogy az ajkak összepattannak, ahogy érintik a száraz papírt, s 

ahogy ez a „szekunder cselekvés” módosítja a „primert”, a beszédet, mintegy újrastrukturálva, 

                                                             
181  Az, hogy a légzés a kortárstáncban részét képezheti a koreográfiának, jól (szinte közhelyként) ismerjük. 

Gyakran előfordul, hogy az előadók dinamikus mozgásából adódó heves zihálást például beépíti a 

koreográfus/rendező a műbe, ezzel mintegy kihangsúlyozva annak erejét, de akár megerőltető fizikalitását. 
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megkoreografálva azt. Mindez, mint hétköznapi cselekvés fordul koreográfiába, akár a 

Touched-ban. 

A beszédet kísérő, módosító neszek, a légzés hangsúlyos szerephez jutnak az atmoszférával 

operáló filmben. Melyben – a táncfilm területén nem általánosan bevett módon – az első 

képkockától végig jelen van, minőségi felvétel formájában a helyszíni hang, a tér, a testek, a 

mozdulatok valós zörejei.  

A szöveg szemantikája közvetlen kapcsolódásokat mutat Charnock-nak és az optikának a 

mozgásával. Például a monológ második mondatának elhangzása után, mely mondatban 

szerepel először a valós interakció lehetősége („[…] hogy beszéljek veled”), még a 

harmadikat megelőző csendben, egyelőre homályosan, de már engedi láttatni a kameranyitás a 

megszólítottat. A harmadik, kérdésre mintegy válaszként kezd el mozogni Charnock, zavarát 

mutatva. A negyedik, szintén kérdő mondat végére pedig megáll a zoomolás, olyan 

benyomást keltve, mintha ezzel válaszolna a tudakozódásra: …„barátokkal vagy itt?”… Úgy 

értem, nem nyit jobban, ezzel megmutatja, hogy ketten vannak a térben, nincsenek barátok, 

nincs más szereplő, aki megakadályozhatná a továbbiakat: „nagyon szeretnék több időt tölteni 

veled”…„hogy kicsit megismerjelek”.  

A plánozás ily módon dramaturgiai szerepet is kap, ha a fentiekhez hozzávesszük az adaptált 

történetet, s Maliphant-et Nilsennel, a sorozatgyilkossal azonosítjuk, míg Charnockot egyik 

potenciális áldozatával, a jelenetet pedig egy cottage-ban lejátszódó ismerkedésként. Így akár 

a totálban megnyugvó optika a gyilkosnak és áldozatának magányos kettősét konstatálja, és 

elindítja a lakásra csábítás végzetes cselekményét. Ezt erősíti meg egy újabb szöveg-mozgás 

kapcsolat: Mikor Maliphant felveti, hogy a közelben lakik, s együtt felmehetnének hozzá, 

Charnock mozdulatai elérik a dinamikai tetőpontot, felgyorsulnak és szétzilálódnak. A 

zárómondatra Charnock megtorpan, de még erős zihálása lüktet a háttérben, s mint akit 

megigéz az elhangzó szó, kilép a keretből, Maliphant felé lép. A mondat utolsó szava előtt – 

egyedül – egy futam erejéig a zene is megszólal – mintegy aláhúzva a jelenet tetőpontját, 

cezúraként állva az eztán következők előtt. 

A két szereplő jelenlétének dinamikai különbsége, melyet mozgásuk szintjén tapasztalhatunk, 

Maliphant monológjának szemantikája révén kiegyenlítődik: Charnock mozgásának egyre 

erősödő hevessége párhuzamos az elhangzó szöveg érzelmi tartalmának erősödésével és azzal 

a fokozódó drámai feszültséggel, mely a Dennis Nielsen-narratíva fragmentumaként felsejlik 
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a szavak mögött. A szöveg forrása lehet akár valamely interjú Nilsennel, de a képzelet is 

ihlethette a bűncselekmények ismeretében.
182

 

Maliphant szenvtelensége, megnyerő modora, nyíltsága, mely szembeötlő ellentétben áll 

Charnock ziláltságával, Nilsent idézi, amilyennek a vele készült börtöninterjúban
183

 láthatjuk. 

A jelenet drámai súlyát és a befogadó zavarát fokozza az a még élesebb ellentét, mely az 

elkövető – illetve az őt alakító karakter- sima modora és a kíméletlen kegyetlenséggel 

véghezvitt gyilkosságok között feszül. 

Ez az interjú a forrása a Dead Dreams… egy másik szöveg-koreográfia kapcsolatának, amely 

már a nyolcadik –„Szájon át lélegeztetés” című – jelenettől tetten érhető a mozgásanyagban, 

ám kibontakozása a „Függesztés a fürdőben” című tizedik részben látható. Itt is a szöveg 

fizikalitása jut szerephez, de nem a kimondott szó, hangok és a beszédhez szükséges testi 

tevékenységek – légzés, hangképzés – szintjén, hanem azok szó szerinti testi, koreográfiai 

megvalósításában. A kimondott szó Nilsené, és a riporternek arra a kérdésére felel, mit tett 

áldozatainak testével és miért. 

Newson koreográfiájának bizonyos részei tökéletes egyezést mutatnak a sorozatgyilkos 

szavaival. Nem inspirálódnak általuk, nem kiindulópontjuk, a mozgásanyag pedig nem 

igyekszik visszaadni a gyilkosságok körüli történéseket, nem illusztrálja, hanem egy az 

egyben megvalósítja, leképezi azokat. Verbalitásból a mozgó testbe transzformálja, ha úgy 

tetszik. Amikor az interjúban szóba kerül a testek megfürdetése, Nilsen azt állítja, hogy 

ezekre a testekre úgy tekintett, mint a sajátjára. A riporter nem firtatja tovább az összefüggést 

a saját testként érzékelt áldozat és a mosdatás között, épp ezért csak feltételezhetjük, hogy 

mindez annyit tesz, Nilsen a maga tisztálkodását terjesztette ki a lakásán tartott hullákra. A 

napi rutin egyúttal rítusként is értelmezhető, melyben tettes és áldozat személyisége 

összekeveredik, s a halott-mosdatás egyúttal a tettes (spirituális) megtisztulását is jelentheti. 

Megtudjuk továbbá, hogy a levetkőztetett testek cipelése, a tehetetlen súly, a passzivitás és 

nehézkedés fizikai érzékelése okozott rendkívüli örömöt Nilsennek. A maga erejét, 

aktivitását, uralmát tette átélhetővé a másik felett. Az interjú tanúsága szerint az áldozat 

személyiségének feloldását gyilkosáéban (vagy fordítva), a kettő egyesülését szolgálta a 

                                                             
182  Hinton kérdésemre nem tudott egyértelmű választ adni: nem emlékezett rá, hogy Newson egy interjúból 

vette vagy inkább a mű létrehozásakor a táncosokkal közös improvizáció során született. 
183  Murder in Mind, Carlton TV, 1993 
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testek feldarabolása is. Nilsen elmondja, hogy a darabolás által tudott a lehető legközelebb 

kerülni áldozataihoz. 

A nyolcadik és a kilencedik – „Harangcsengés” című – fejezetben találunk olyan 

mozgásokat, melyeket a gyilkosságok körülményeinek ismerete inspirálhatott. Nigel 

Charnock és Douglas Wright kettőse az előbbiben, melyben Charnock a magatehetetlen 

Wrightot igyekszik életre kelteni, míg kifut a Nilsen-textus motívumáig, inkább a fantázia 

szüleménye. Charnock ugyanis aggódó, zilált, kétségbeesett lélekállapotban látható. (Ez 

ellentétben áll Nilsen higgadt modorával és azzal az örömmel, melyet a hullák gondozása 

jelenthetett a számára, s melyre utal az interjúban.) Egyre elkeseredettebben préseli Wright 

szájába a levegőt, szinte belezihál a mozdulatlan ajkakba, rángatja, taszigálja, dobálja a testet. 

A saját zaklatottságát vezeti át a passzív másikba. A koreográfia éppen ezzel játszik – 

Charnock vibrálása annyira áthatja a képet, hogy nehezen kivehető, történik-e változás Wright 

passzivitásában. A szájon át lélegeztetés során mintha a bepréselt levegő adagjai egy-egy 

életadagot jelentenének Wrightnak, aki így hanyatt fekve, térdeit behajlítva a talpán, farizmán, 

hátán csúszik egy keveset Charnock felé, majd újból kifullad. 

A szájon át lélegeztetés képe elkerülhetetlenül megidézi a csókolózást, a két test vergődése-

csapódása az ölelkezést, nemi aktust, melyben az egyik fél görcsösen akarja a másikat, 

rámászik, beléhatol, míg a másik passzív elszenvedője a történésnek. A koreográfia 

folyamatosan csúszkál az „abúzus”, a „halál”, a „haldoklás”, az „eszméletvesztés”, az „álom”, 

a „harc”, az „akarás”, a „szenvedés”, „elszenvedés”, „szeretkezés” „gyengédség”, „szerelem” 

képei között. Nem csak vagy nem feltétlenül a Nilsen-ügy kapcsán, de szimbolikus kórképét 

adva a 80-as, 90-es évek egész brit (nyugat-európai?) homoszexuális szubkultúrájának. A 

DV8-mű nem Nilsen aberráltságára vagy a homoszexualitás aberráltságára, sokkal inkább a 

homoszexuális (vagy nem heteroszexuális) és heteroszexuális társadalom között feszülő 

ellentétnek, vagy még pontosabban a társadalomnak a saját szexualitásához való viszonyának 

aberráltságára kíván rámutatni.  

Nilsen szavai azért is válhatnak „beszédaktusokká”, mert egyszerre kínálnak egy rendkívül 

személyes primer olvasatot és egy épp annyira pontos szekunder szimbolikusat. Miközben a 

primer személyes annyira rémisztően, nyersen konkrét, hogy a befogadói elme iszkolva keresi 

a kiutat – bármiféle elemelt tartalom dekódolhatóságát, a helyett, ami a maga hús-vér 

valóságában előtte áll. Ha a Newson-i, mára előadói irányzatként számon tartott fogalomnak, 



Koreografikus mozgóképekről 

Brit fejezet 

82 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

a „fizikai színháznak” definitív leírására törekednék, erre a primer-szekunder egymásba 

fordulásra volna mindenképp érdemes hangsúlyt fektetni.  

A nyolcadik fejezet a Dead Dreams… visszatérő motívumával indul és zárul: a Charnock-

Wright duett elején Wright, a végén Charnock válik tetszhalottá. A váltás, akár másutt, 

valamiféle interakció közben történik meg, mintha egyikük a másiknak adná át, s így maga 

elvesztené az életet. Ez is tekinthető egyfajta Brandstetter-i testtranszformációnak, akár úgyis, 

hogy itt eleve két test oldódik fel egymásban, összekapcsolódva, transzformálódva valamiféle 

közös képződménnyé. Mely közös testen rendre végighullámzik az élet – oda-vissza. De akár 

túlzásba vitt gyerekjátékra is emlékeztet: mint mikor kicsik rohangálnak a térben, kergetve, 

lökdösve egymást, harcot, háborúsdit játszanak, s olykor valaki felkiált: „Meghaltam.” Majd 

eldobja magát a földön, elernyesztett tagokkal várja, hogy a többiek észleljék, mi történt vele. 

A morbid játék koreográfiai szépsége a kimondott szó és azt követő vetődés együttesében, a 

gyermeki mozdulatok erős dinamikai különbségében, az egymást követő felkiáltások és 

vetődések sorozatában, ha úgy tetszik, kánonjában áll. Végső soron a passzivitás-aktivitás éles 

váltásainak mintázatig sokszorozottságában. Rendkívül hasonló „játék” vonul végig a Dead 

Dreams… koreográfiáján. (Később látni fogjuk, miként hívhatta ezt a motívumot életre afféle 

beszédaktusként Nilsen nyilatkozata.) 

A mozgóképi koncepció nem tesz hozzá szembeötlő vizuális megoldásokat ennek a „test-

transzformációnak” a megmutatásához. A három perc, tíz másodperces nyolcadik fejezetben 

összesen kilenc vágás van, abból egy a jelenet indításakor, három a jelenetnek majdnem a 

végén, tizenöt másodpercen belül. Ezek markáns váltásokat jelentenek, azaz a test tengelye 

körül, vagy vertikális skáláján mozdul jelentős szögben az optika, míg a maradék öt az előbbi 

mellett észrevétlen közelítéseket is biztosít a történéshez – kistotálra félközeli, félközelire 

közeli. Ugyanakkor a kamera nem fix, folyamatosan, de diszkréten követi a mozgó testeket, 

igazítja a képkivágást, közelebb megy, fordul, zoomol, együttmozog a táncosokkal, további 

belső vágásokat alkalmazva. Ezt a transzformált közös testet igyekszik minél 

informatívabban, minél érzékletesebben megmutatni, értelemszerűen kistotálokban, 

félközelikben, azaz olyan képkivágásokban, melyekben az interakció, a két táncos különös 

együttese látható. 
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Hinton asszociatív terei. Mentális transztér a Dead Dreams…-ben 

p83i8 A tér üres, sötét, valamennyi árnyék tagolja. A két mozgó test – így a kamera – ebből 

viszonylag keveset hasít ki, mégis szabad, végtelen-érzésünk van. Akkor is, ha a jelenet elején 

látjuk, hogy a szereplők egy szűkebb (szoba)ajtón lépnek be, s a végén egy másik(?), világos, 

berendezett szobabelsőben végzik. A két végpont közt felfüggesztődik a valóság. Nincs igazi 

térérzetünk, viszonyítási pontunk. A keretezés és a fényben felderengő matt, hosszanti 

textúrájú padló, mely a filmszalagra rögzített képen nem hat linóleumnak (vagyis színpadi 

táncszőnyegnek), a kopogó, súrlódó atmoszférával (főként mikor Charnock ülve a földön 

húzza Wright fekvő testét) inkább fapadló benyomását kelti (a fapadló akusztikai 

megerősítése a Nilsen-interjúból is ismert tényt is megidézi egyúttal, miszerint a gyilkos 

lakása fapadlója alá rejtette feldarabolt áldozatai maradványait), és a testeket felfedő fény 

mégis elhelyezi a jelenetet: egy éjszakai lakásbelső érzetét, emlékét adja. Az üres tér itt nem 

színpadi absztrahált tér, hanem megidézett emléke valamely sötét, félelmes lakásbelsőnek. 

Érezzük a tér otthonosságát, intimitását, privátságát. Úgy érzékeljük, mintha a bevilágító fény 

utcai lámpából és/vagy a holdból eredhetne. A szorongás, a csiklandó félelem tágítja ki a teret 

és az emlékezés hagyja üresen. Vagy épp fordítva. Hinton, akár Ingmar Bergman, üres 

terekben, élő testekkel, jelzésszerű, egyszerű tárgyakkal és az azokon, azokban megjelenő 

fénnyel, a befogadó egyéni élményeire, emlékeire apellálva atmoszférát épít fel: valamely 

valós, de emocionális tartalmakkal teli tér érzetét adja. Asszociációs lehetőségekkel tölti meg. 

Ha úgy tetszik, interaktív mentális tereket hoz létre. Valóságtartalmak esszenciáját, 

„rezüméjét” kínálja – saját felhasználású kibontásra. 

A tér kitágítása, mentális tartalmakkal való megtöltése úgy is értelmezhető, mintha a keret 

jelölné ki a jelenet valós terét – egy esti fényekben álló szobát látunk, melyben a szürreális 

történések – az újraélesztés, a halotti szerepcsere – szétfeszítik a hétköznapi kulisszákat. A tér 

mélyebb, rejtettebb bugyraiba térülünk szereplőinkkel, szinte megszűnik a külvilág, csak némi 

fény, talaj, levegő marad belőle. Ha így nézzük, nemcsak az élő és tetszhalott testek 

összetapadó együttese, de a Dead Dreams… jeleneteinek közege is transzformált: valós, úgy 

értem, hétköznapi reális terek – éjszakai klub, lakásbelső – oldódik fel a színpadi vagy 

stúdióterek épített kulisszáiban, üres tágasságában, így alkotva meg egy táguló-szűkülő, 

megfoghatatlanul terebélyesedő, konkréttá sűrűsödő labirintusszerű „mentális transzteret”. 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p83i8
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A koncentráció lélegzése 

A kilencedik fejezet kameramozgása a nyolcadikénál diszkrétebb, néhány – egész pontosan 

hét – megszakítással (, melyek, akár az előző fejezetben, a cselekmény második részében 

találhatóak) zoomok finom, lassú hullámzása, igazodva a lírai koreográfiához. Valamelyest 

hasonlít ahhoz a jelenséghez, melyet Szabó Gábor operatőr a „koncentráció lélegzésének”
184

 

nevez. Csak Hintonnál, a „narratív” (játék)filmekkel szemben nem az ingerküszöb alatt 

igyekszik meghúzódni a közeledés-távolodás, hanem a képen látható mozgással „lélegzik, 

táncol együtt”. Fel kell fednie magát, láthatóvá kell válnia, hogy a befogadó csatolni tudja a 

testek koreográfiájához, s így együttesen nyújtson számára érzéki élményt.  

Ebben a részben már mondhatni teljes valójában megmutatkozik egy reálisnak is hihető 

hálószoba, szekrénnyel, ablakkal, ággyal és tükörrel. A környezet észlelését a „hullámzó 

totálok” teszik lehetővé. A megszakítások közelképek. Az első egyúttal a Touched-ból már 

ismert „kamerakoreográfia”
185

, helyesebben „kamera-mozgás”, vagyis a kamerának olyan 

mozgása, mely „utánozza”, megismétli valamely előadó mozgását. A Touched-ban a kamera 

az egyik szereplő nézőpontjának, egyúttal mozgásának tükrözött útját járta be, amint a másik 

szereplő mozgását követi. (Liz Ranken tapasztotta száját Caroline Reece füléhez.) A Dead 

Dreams…-ben a kamera egészen apró időbeli elcsúszással megismétli Newson gyors 

forgásának egy részét. (A táncos félfordulatot tesz, a kamera átigazít a tükörről a táncosokra.) 

p84i9 A jelenet a tükör előtt alsónadrágban álló Maliphanttal indul, akinek a tükörképét balra 

komponálva szemből, amerikai plánból látjuk, egyúttal jobbra megkapjuk háttal, fejtől 

lapockáig. A képbe belép ingben, nadrágban Newson, akit előbb a tükörben pillantunk meg, 

Maliphant háta és tükörképe közt kistotálban, majd ahogy közeledik Maliphanthez, a kamera 

is szűkít, félközelibe komponálva kettejüket. A tükörben hátrébb lévő Newson, aki szintén 

szemben áll a tükörrel, átbújik Maliphant karja alatt, így ő kerül előrébb. Ám szinte 

ugyanazzal a lendülettel, mikor Maliphant ernyedt karja lecsúszik a válláról, gyors 

félfordulatot tesz, hogy a másikkal szorosan szembe kerüljön, aki erre át is fonja karjait 

Newson nyaka körül. Az ölelést már nem tükörből, hanem kizárólag Maliphant mögül, 

                                                             
184  SZABÓ Gábor: A filmes kameramozgás fejlődése és beépülése a kortárs filmnyelvbe doktori 

disszertáció Színház- és Filmművészeti Egyetem 2012. 11. 
185  Pontosabb volna „kameramozgást” használni, de a kifejezés már foglalt. 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p84i9
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kettejüket közelibe komponálva látjuk, ugyanis Newson fordulásának lendületét követve a 

kamera gyors, elmosódó ún. rántott svenkben
186

 igazít át a tükörről az alakokra.  

Ezután még zoomolással nyit ki és közelít vissza a kép. Vágással a jelenet második felében 

kezd el plánokat váltani Hinton, nagyjában onnantól, hogy a koreográfiában szimbolikusan 

megjelenik az erőszak, illetve a halott test, ezzel is kapcsot hozva létre a mozgás és a 

mozgókép struktúrája közt. Úgy értem, ahogy megjelenik a fojtogatás, a hulla motívuma a 

mozgásanyagban, úgy váltja le a rendezés a finoman hullámzó zoomot az erős ugrásokat adó 

totál-közeli montázsára. 

A koreográfia egésze különben egy ölelkezős kettős, melyben Newson végig felöltözve, 

Maliphant egy szál vékony, fehér alsóban marad. Előbbi az aktív – az „akaró”, a tevékeny, az 

érintő és érintésre vágyó, a mozgó és mozgató –, melyet az utóbbi passzívan, ernyedten, 

„bábként” tűr el, minimális mozgásokkal véve benne részt. Maliphant nem pusztán passzív, 

de egy-egy rövidebb kép erejéig – a leginkább egyértelműen akkor, amikor Newson a törzsét 

lapockában és ágyékban átfogva állásból felemeli és a levegőben vízszintesbe fordítja – 

éppúgy halott, mint Wright az előző rész első felében, s Charnock a másodikban. Az 

erőszakot szimbolizáló mozdulatok az erotikum és az abúzus kettősségében állnak, de úgy, 

mint az azonos alakú szavak, azaz más-más értelmezési területre mutatnak, ha szexuális, vagy 

ha erőszakos tartalommal bíróként dekódoljuk. (Úgy gondolom, ezért lehetséges, hogy a 

filmnek kriminalizáltsága ellenére van egy roppant erős – és nem feltétlenül homo – erotikus 

aurája.
187

) A nyolcadik fejezet végén Wright kemény mozdulatait, ahogy Charnock testét 

felemelve a falnak préselte, majd többször, ritmikusan, hangos kopogással hozzácsapta, 

mielőtt az tetszhalottá vált, lehetett akár nemi aktus szimbólumaként is érteni. Éppígy 

Newsonnak azt a mozdulatsorát, mellyel az előtte, neki háttal álló Maliphantet ágyékával 

meglöki, majd az így előrebillenő testet visszarántja, miközben egyik tenyerét Maliphant 

szájára tapasztja, mindezt megismétli a billentéstől, szintén vélhetjük akár nemi aktusnak, de 

erőszakos fojtogatás „eltáncolásának” is. A jelenetet végigkísérő – címadó – harangjáték 

hatásos ellenpontja az erőszak-olvasatnak. 

                                                             
186  „Az átigazításnak van egy olyan változata, amely szinte végletes formában valósítja meg az összekötő 

effektust. Ezt magyarul „rántott svenknek”, angolul „switch pan”-nek nevezik. Ilyenkor a kamera olyan gyorsan 

ránt át a két kép között, hogy a kameramozgást csak néhány wish-szerűen elmosódott filmkocka jelzi.” in: 
SZABÓ: A filmes kameramozgás fejlődése és beépülése a kortárs filmnyelvbe 19. 
187  Egyúttal ez lehet a magyarázata annak, hogy a film netes találatai közt meglehetősen sok az erotikus 

vagy homoerotikus ajánló.  
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A szó fizikalitása 

A tízedik, „Függesztés a fürdőben” című fejezet tartalmazza a legkoncentráltabban, 

leginkább megkapóan azokat a koreográfiai motívumokat, melyeknek kétségkívül a Nilsen-

interjúban kimondott szavak, mint szó szerinti alap, mint verbatim színházi forrás voltak 

kiindulópontjai. A korábbi burkoltabb, ha úgy tetszik, játékosabb utalások itt nyers realitást 

nyernek. A halott test képét nem egy-egy mozgásegység villantja fel, az teljes, tehetetlen 

súlyával a nézőre nehezedik. Mégpedig Newson és Hinton kitartó, szenvtelen „pakolgatása” 

által. (Ennek a pakolgatásnak a mibenlétére mindjárt kitérek.) Épp ez, az érzékeit, zsigereit 

leterhelő koreográfiai és mozgóképi szisztéma ébreszti rá a befogadót, hogy nem fikcióval 

van dolga. Dennis Nilsen története nem inspirációul szolgált a mű létrehozásához. 

Olyannyira, hogy a Dead Dreams… valódi tétje, igazi kifutása egyáltalában nem valamiféle 

történet elmondása (akár az áldozatok, akár a gyilkos, vagy egy külső „civil” szemszögéből), 

sokkal inkább az elkövető, mint hiteles elsődleges forrás révén a történtek fizikai 

megtapasztalhatósága. Vagy még inkább: a történteket generáló elme motivációinak, 

érzeteinek fizikai megtapasztalhatósága. 

Brian Masters könyve megírásával – állítása szerint – megkísérelte feltárni, miféle hatások 

érhették az elkövetőt élete során, főként gyermekkorában, milyen kiváltó okok állhatnak 

sorozatgyilkosságok mögött. Newsont nem ez izgatja. Egyrészt jóval rigidebb vizsgálati 

alanyával szemben – nem keres számára magyarázatokat, nem akarja megérteni. Másrészt 

sokkal közelebb merészkedik hozzá, mint Masters: egész konkrétan azokra az érzetekre 

kíváncsi, amelyekre Nilsen vágya irányul, s amelyekben kielégülést nyer. A koreográfus 

végső soron a megtapasztalhatatlanhoz kíván a lehető legközelebb kerülni, melynek, valóban, 

elsődleges forrása, kizárólagos élő tanúja Dennis Nilsen, az elkövető. A befogadó csak 

megkísérelheti elképzelni – fantáziája eljátszik a gondolattal –, hogyan történhetett a 

gyilkosság, milyenek lehetettek a körülményei, mit érzett és tett az áldozat, mit a gyilkos. 

Miként ment végbe a halál. Mi következett utána… etc. A valósághoz azonban soha nem 

juthatunk el, mi, akik nem voltunk benne jelen. Newson ehhez mérten arra törekszik, hogy a 

fantáziának a lehető legtöbb rétegét lenyesse képeiről. 
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Az 1993-as Murder in Mind
188

 adásában elhangzottak szerint tudható, hogy Nilsen áldozatait 

levetkőztette, megfürdette haláluk után. p87i10 Ezt idézi meg a fürdőbeli jelenet a tízedik 

fejezetben, mikor Wright bevonszolja Charnock mozdulatlan testét egy részben csupa 

csempe, azaz fürdőszerű, részben tükörfalú helyiségbe, mely utóbbi előtt vízzel teli kád áll. 

Alsót cserél vele – mindkét táncoson kizárólag egy-egy fehér alsónadrág van, Wright még a 

csempés részben zajló mozdulatok közben veszi le észrevétlenül a pólóját –, majd beemeli a 

kádba, és melléfekszik a padlón. A vízbe tétel ugyanakkor megidéz egy másik motívumot, 

mely végigvonul a művön – a fulladást/fojtást, amely halálnemet választotta Nilsen áldozatai 

számára. Az alsó csere pedig annak az aktivitás-passzivitás-váltásnak egy másik formája, 

mellyel a nyolcadik fejezetben már találkoztunk, mikor Wright újraélesztése Charnock 

tetszhalottságával vált teljessé. Ahogy ott a testek összekapcsolódása, egymásban feloldódása 

tette lehetővé az „állapot- vagy identitáscserét”, úgy itt projekció. Vagyis a testek érintkezése 

helyett a test és a másik (ráadásul intim) ruhadarabjának érintkezése révén. (Amit, persze, 

akár színházi kliséként – átöltözés, jelmezcsere – is értelmezhetünk. De, úgy hiszem, még 

annál is több, illetve annak akár a szakrálisig, rituálisig futó eredetével kapcsolható össze. 

Főként, ha figyelembe vesszük, hogy két külsejére egyforma ruhadarab cseréje történik meg.) 

De projekciónak tekinthető az a gesztus is, hogy a tetszhalott kerül a víz alá, aki már nem 

fulladhat meg, épp ezért élőként mászik ki a kádból az immáron (ennek következtében) 

tetszhalottként földön fekvő Wrighthoz. A váltást, az átalakulást tehát nem a másik élővel, 

hanem a halált okozó közeggel történő érintkezés idézi elő. Vagy másképpen: egyszer 

megfojtasz, meghalok, kétszer megfojtasz, feléledek. Vagy másképpen: a realitássíkok 

fordulnak. A mozgókép valósága az élőkéből a halottakéba térül. 

A szereplők „egymásba játszása”, tükrözésük, deriválásuk – a Nilsen-interjúban elhangzottak 

szó szerinti megvalósításán
189

 túl – utalhat általában a szubkultúrának a többségi társadalom 

által kierőszakolt viselkedésére, arra, hogy egy nem heteroszexuális, azaz nem a szexuális 

normákkal rendelkező egyén folytonos szerepcserére, mimikrire, megjátszásra, kettős 

beszédre és, persze, annak dekódolására kényszerül, akár egy életen át. Valójában az egész 

életét tükrözi, deriválja, projektálja, melyben önazonos soha nem lehet. 

                                                             
188  Vö. http://www.bbc.co.uk/drama/murderinmind/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.youtube.com/watch?v=pVSddhJYwi4 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
189  Azaz, hogy az elkövető egyrészt egynek érezte magát a testekkel, másrészt a lehető legközelebb kívánt 

áldozataihoz kerülni. Lásd fentebb. 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p86i10
http://www.bbc.co.uk/drama/murderinmind/
https://www.youtube.com/watch?v=pVSddhJYwi4
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Ezt az olvasatot támasztja alá a film nyitójelenete, az I feel love, melyben egy éjszakai 

szórakozóhelyet megidéző nagyobb térben figyeli egymást, ismerkedik a négy főalak. Az 

egymásra vágott félközelik, az előtérben és a háttérben történtek összeolvasásával azt 

észlelhetjük, hogy a szereplők nem feltétlenül ott vagy azzal szeretnének lenni, ahol, vagy 

akivel vannak. A tekintet, a testbeszéd nem afelé fordul, aki fizikailag a legközelebb áll a 

másikhoz. Lesütött szem, oldalpillantások, elrántott, máskor távolba révedő tekintet… etc. 

Newson karaktere, a legkezdeményezőbb, aki meglehetősen hamar Maliphant érintgetésébe, 

ölelgetésébe kezd, ám sokáig olyan flegma ábrázattal, mint aki nem csinál semmit, a jelenet 

végére magára marad, s repetáló simogatásaival, bújásával immáron egy a fekete falra fehér 

krétával rajzolt, akár teljesen sziluettjére illő testkörvonalat illethet csupán. Olyasmit, mint 

amit bűnügyi helyszíneléskor filmekben a földre rajzolnak. (A fehér körvonal nyilvánvalóan a 

mű kriminológiai hátterére utal, megelőlegezi a végkifejletet. Még akkor is, ha a hullák 

maradványai nem rendelkeztek már efféle körvonallal, hiszen feldarabolva vagy elégetve 

rejtőztek a lakás padlója alatt vagy a kerti földben. Csak éppen a horizontális síkból a 

vertikálisba térül. Bár asszociálhatunk lőgyakorlat függőleges céltábla-figurájára is. Mely 

esetben a céltábla-figura e partnerkeresési mikro-narratívában adhat újabb asszociációkat. 

Mindenesetre a forma jelez űrt, anonimitást, így tetszőleges behelyettesíthetőséget. S ahogy 

Newson a falnak simulva áll, vonallal körülhatárolva, akár rá is érthetjük – Newson saját 

körvonalát, kvázi-tükörképét, önmagát. Ahogy Nilsen önmaga részének tekinti áldozatait. 

Ahogy a lehető legközelebb kíván férkőzni hozzájuk, ezért feldarabolja őket. S ahogy ez az 

igyekezet mégsem tud igazán célt érni, meddő repetíció, kielégülés nélkül.) 

A tízedik fejezet, úgy hiszem, mind a koreográfia, mind a mozgókép szintjén betetőzi a 

fantázia képeinek lenyesegetését. A művön végigfutó motívumok a „kinesztetikus 

naturalizmusig” jutnak. Newson felvázol helyzeteket, amilyen módokon szerinte a tömbszerű, 

merev emberi test birtokba, használatba vehető tud lenni. Hinton szikáran megmutatja, milyen 

lehet a halott test súlya, tehetetlenségének érzete. Newson halomba egymásra dobált pózaiba, 

mozgásaiba a filmrendező a fejezet elején egy a totáltól a premierig észrevétlenül sikló dolly 

finommozgásaival hatol be könnyedén, csak néhány bemetszés-szerű vágást alkalmazva. A 

kamera szabadon mozog a különböző gépállások között, érzékenyen tapogatja le a testeket. 

A jelenet valójában két duett párhuzamos vágása, melyekben – a kádbeli átfordulásig – 

Newson és Wright az „élő”, az elkövetői karakterek, Maliphant és Charnock a hullák. 

Newson továbbra is teljesen fel van öltözve, a tetszhalottak fehér alsóban, Wright a kádast 
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megelőző részig pólóban és alsóban. (Ezzel akár megerősítve az öltözék szimbolikáját: azokat 

látjuk alsóban a film során, akik áldozati szerepbe (is) kerülnek.) A valós lakás benyomását 

keltő szobák képéhez először társul reális külső atmoszféra. Bár a függönyök behúzva, a 

jelenet autóbőgéssel indul, mely egyébként keretezi is a film végét. (Ami annyit tesz, hogy a 

két utolsó fejezetet, melyek közül az utóbbi, a „Maradj egy kicsit” című másfél perc 

hosszúságú, s inkább az előző kifutása. És melyben Newson, aki végül három hullával marad 

a szobában, feltesz egy bakelitlemezt -Dusty Springfield, hatvanas évekbeli brit popénekesnő 

„Stay Awhile” című slágerét (Stay awhile, let me hold you /Stay awhile, 'till I've told you, oh, 

oh/ Of the love that I feel tonight, oh yeah /Stay awhile, what's your hurry? /Stay awhile, 

'cause I worry, oh /Any time that you're out of sight…
190

)-, majd az ablakhoz lép, elhúzza egy 

pillanatra a függönyt, hogy megpillanthassuk nappali fényben a városi miliőt. E gesztus a 

lakáson kívüli világ létezésének jelzése, a mozgóképi valóságnak a hétköznapi „mi 

világunkba” ágyazása. Az álmatag fantáziálás – ez csak fikció – lenyesése.) 

A duettek két különböző helyiségben, de a nyitott ajtó révén egyazon látótérben kezdődnek, 

majd Wrighték fürdőbe távozásától a párhuzamos vágással és az így megmutatkozó hasonló 

mozgásanyaggal – kísérletek a tömbszerű, merev emberi test birtokba, használatba vételére- 

maradnak kapcsolatban. A halottat alakító táncosok munkája lenyűgöző. Elképesztő 

profizmussal képesek izmaik, inaik elernyesztésére. Mindenféle látható motorikus védekezés 

nélkül hagyják tagjaikat dőlni, hajlani, csapódni, lógni. Ennek megfelelő kivitelezéséhez, 

természetesen kell a partner aktív ereje és odafigyelése. Igazában tehát valamiféle bizarr, 

speciális kontakt táncot
191

 látunk egyúttal, melyben a passzív(nak tűnő) fél csukott szemmel, 

teljes testsúllyal bízza magát az aktívra, mint mozgatóra. Ami nem azt jelenti, hogy ő maga 

                                                             
190  Ivor RAYMONDE – Mike HAWKER: Stay awhile  

Stay awhile, let me hold you /Stay awhile, 'til I've told you, oh, oh /Of the love that I feel tonight, oh yeah /Stay 

awhile, what's your hurry? /Stay awhile, 'cause I worry, oh /Any time that you're out of sight /I hate to see you go 

/Tell you what I'll do /I'll be good to you /I'll make you glad that you are mine /So come on baby /Treat me right, 

must you run now? /For the night's just begun now, oh /Honey please, won't you stay awhile with me?, oh yeah, 

yeah /Oh, I hate to see you go /Tell you what I'll do /I'll be good to you /I'll make you glad that you are mine /So 

come on baby /Treat me right, must you run now? /For the night's just begun now, oh /Honey please, won't you 

stay awhile with me?, oh yeah, yeah /Stay awhile with me  
191  A kontakt tánc (vagy még inkább kontakt improvizáció ún. CI) olyan kortárstánc technika, amely az 

érintés, a súlyáthelyezés és legfőképpen egy közös kontakt pont követésén alapszik két vagy több táncos 

improvizatív mozdulatpárbeszédében. 1972-ben Steve Paxton teremtette meg ezt az új táncformát a modern tánc, 

illetve az Aikido elemeinek ötvözésével zenei kíséret nélkül. A kontakt improvizáció alapjai Paxton kísérleti 

táncműhelyeiben tanítványok és táncosok közreműködésével kristályosodott ki. Az esés, gurulás, az ellensúly és 

emelések legkönnyedebben kivitelezhető mozdulatáramlását keresi, érzékenyít a partnertől érkező impulzusokra 

és arra tanít, hogy folyamatosan lazán, puhán, könnyedén oldódjanak egymásba a spontán megindult 

mozdulathullámok. 

Vö. www.kontaktbudapest.hu  

http://www.kontaktbudapest.hu/
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testének minden rezdülésében ne volna aktív, azaz koncentrált. A kontakt improvizatív 

tánctechnika. Ezek a mozgások ellenben – úgy hiszem –, jórészt előre megtervezettek. Mégis, 

a kivitelezésük veleje improvizáció, hiszen a (majdnem) tehetetlen testtagok mozgatása 

mindig magában rejti az egyedit, a következmény kiszámíthatatlanságát. Valamint a „passzív” 

táncos az „aktívnak” minden olyan mozdulatát, melyre neki egy a halott test tehetetlenségéből 

fakadó, természetesnek tűnő választ volna szükséges adnia, azt az adott testrész fizikalitására 

koncentrálva rögtönöznie szükséges. A partnereknek maximálisan egymásra kell 

hangolódniuk. Azon túl, persze, hogy a tehetetlen testet alakító igyekszik a lehető legteljesebb 

mértékben a saját testére, önnön fizikalitására ráhangolódni, melyhez bizony roppant komoly 

testtudat szükséges. 

A metakoreográfia és a kinesztetikus empátia formái a Dead Dreams…-ben 

A fejezet elején rögtön találunk párhuzamot a mozgásanyag és a kamera mozgása között. 

Amíg az optika a nyitott ajtó keretén belülit befogó kompozíciójából indulva lassan kizoomol 

a hátsó szobából, melyben az előző fejezet zárult, s melyben ott ül annak két szereplője, 

Newson és Maliphant, utóbbi immár élettelenül, addig az elülsőben balról szűkszekondban 

belép Wright, karjában tartva a szintén élettelen Charnockot – miként a nyolcadik fejezet 

végén hagytuk őket –, és lassú tengely körüli forgásba kezd. Vagyis a kép geometriai 

középpontjából induló folyamatos, koncentrikus körökben táguló kép rímel Wright körkörös 

mozgására. És bár lehet, hogy csak hiba – a svenkkar vagy a kamerafej típushibája akár, hogy 

nem képes minden irányban ilyen apró átigazításokra –, de ahogy Wright a forgással leállva a 

közben karjaiból kissé kicsúszó Charnock ernyedt testét feljebb dobja, hogy biztosabban tudja 

tartani, pár másodperccel később úgy ugrik meg a zoom végi totál, mikor hirtelen feljebb 

rántja az operatőr (Nicholas D. Knowland) a kamerát. Egész hasonlóra bukkanhatunk az előző 

fejezet legvégén, mikor Newson az előzőleg székre tett élettelen Maliphant ölébe rogy, majd a 

nyitásba kezdő optika is rogy egyet. (Igazában mindkét esetet egy-egy ügyetlenebb 

kompozíció-korrekcióként is elkönyvelhetnénk, és akár szőrszálhasogatásnak tűnhetne már a 

megemlítésük is, annyira leheletnyi megugrások. De ha azt vizsgáljuk, mitől érezzük, hogy a 

mozgókép együtt lüktet, rezdül, vagy még inkább csapódik a merev testekkel, úgy érdemes 

akár a véletlen adta effektusokat is számba venni. Lám, a statív tehetetlensége akaratlanul 

tükrözheti vissza a koreográfiai szándékot. A jól működő véletlent ugyanakkor az ezt érzékelő 
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rendező benne hagyja a filmben, így válik szerzői szándékká a vágóasztalon.
192

 Már 

amennyiben, persze, így történt. Akárhogy is, jól működik: megerősíti a mozgásanyag 

sajátságait.) 

p91i11 A koreográfiai szituációt – halottakat mozgató kvázi-duettek – megalapozó plánok 

(totálok) után Wright és Charnock fürdőbeli jelenetének első fele, mely csupa hideg csempe 

közt zajlik a padlón, premierekből és szűkszekondokból indul, majd innen kezd el ismét 

kizoomolni, egyúttal a korábbi, egészen földközeli gépállástól vertikálisan is távolodni. A 

premier behatol a magatehetetlen test aurájába. És egyúttal behatol a befogadóéba is. Az 

optika annyira közel kerül Charnockhoz, annyira közel hozza őt a nézőhöz, hogy minden 

bizonnyal idomulnánk érzékeinkkel ahhoz, amit látunk általa megvalósítani, vagy ami 

megtörténik vele a felvételen, vagyis kinesztetikus empátiánk keletkezne, ha nem látnánk 

egyúttal halottnak ezt a testet. Az intimitás, a közelség, az empátia ily módon furcsa visszájára 

fordul: közvetlen látóterünkre, zsigereinkre durván ráerőszakolt, elkerülhetetlen 

befurakodássá, behatolássá válik. Egész közelről megélt traumatikus látvánnyá. A leeső áll, a 

hátracsukló fej, a kövön koppanó koponya, a kicsavarodó végtagok egyszerre okoznak szinte 

fizikai fájdalmat és váltanak ki elidegenítő viszolygást. De a fizikai érzetek felingerlése itt 

nem áll meg. A szűkszekond befurakszik a duett közös aurájába. Az elénk tolt sápadt, merev 

test nem csak a csempén koppan, hanem ráhanyatlik az alákúszó, mellékuporodó, szinte 

belébújni kívánó, nagyon is élő testre. Legurul róla. Lecsúszik. Elsiklik rajta. A kamera-test 

távolság épp akkora, hogy megkezdődhessen egy másik kinesztetikus empátia kialakulása, 

mely Charnock testét immáron Wright érzetein keresztül teszi megtapasztalhatóvá. Az általa 

mozgatott, „pakolgatott”, dobált teher nehezedik a befogadóra. Ám itt is bizarr kettősségben 

áll ez az együttérzés. Miként lehetséges olyan valakinek a pozíciójába helyezkedni, aki egy 

hullát pakolgat, gurít, hengerít, dobál magán, vagy ruháját levéve ráhajol, ellökve magától a 

földön taszigálja, hogy érezze annak passzivitását, tehetetlenségét? 

                                                             
192  Akármennyire is apró hibák, pusztán az a tény, hogy Hinton nem vágja ki őket a filmből, arra enged 

következtetni, hogy szerzői szándékként szükséges kezelnünk. Nyilvánvaló evidencia, melyre Dodds is kitér az 

1980-as évekbeli brit táncfilm-kritika leírásakor, hogy a mozgókép médiumának egyik alaptulajdonsága az, hogy 

képes kiküszöbölni az előadó vagy a felvétel körülményeiben keletkező hibát. Ezt kritizálják az első angol 

táncfilm-elemzők, többek közt Michael Bayston és Robert Penman, mint az élő, rizikóvállaló, perfekcionista 

előadással szembeni könnyű manipulációt. A megismételhetőség, a korrekció lehetőségét, mint valamiféle 

lesajnálandó könnyítést. Az írásokban fel sem merül, hogy annak is megvan a lehetősége egyúttal, hogy a hibát 

szándékoltan megtartsuk. 

Vö. DODDS: Dance on Screen 17 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p91i11
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Ez utóbbi lendületesebb mozgásokat már totálban láthatjuk. A közelikkel abszolvált zsigeri 

„viszolygós empátia” után újabb stációja következik a kinesztetikus tapasztalatoknak: a test 

egyúttal ugyanis objektummá válik. S a mód, ahogy Wright birtokba és használatba veszi – 

egész másként, mint mikor két táncos kölcsönösen aktív kapcsolatban mozog együtt, és mégis 

– erős vizuális élményt okoz. A test, mint objektum, a testrészek, izmok, inak, erek, a 

bordakosár, a gerinc íve, a lábikra mind elénk tárul. Kibomlik egy-egy zuhanásban vagy 

átfordulásban. Ráérősen felkínálja magát a megtekintésre. Wright lendületes mozgásai 

Nilsennek azt a mondatát tükrözik vissza, miszerint a tetemek emelgetése, cipelése a saját 

erejének, uralmának megtapasztalását tette lehetővé. Wright próbálgatja ezt az erőt. 

S vele a párhuzamos vágásban próbálgatja Newson is, csak egy másik megvalósulási formán 

keresztül. Ő a maga halottját nem a teljes testfelületén közvetlen, kiterjedt érintkezésben, ha 

úgy tetszik, horizontálisan kívánja érzékelni, hanem egy-egy pontszerűbb kontaktus révén, ha 

úgy tetszik, vertikálisan. Melyhez a testet is – ellentétben Wrighttal – inkább vertikálisan 

pozícionálja. Azaz előbb csak egyik-másik tagjának függesztésével kísérletezik – könyökében 

megtámasztja a felkart, s az így kissé kilengő alkarral és kézzel érinti meg magát –, élő 

mozgás érzetét imitálva, majd végül a teljes testet lábánál fogva egy kötél segítségével 

függeszti fel a szobában, s a padlóra ülve a lelógó karokkal és a fejjel érintkezik. 

Wright és Charnock kettősében Hinton a képek zsigerig hatoló érzékiségének előhívásán túl 

képi konvenciókat is megidéz: egy-egy Pieta-ábrázolás sejlik fel a kettősök mozgásának 

fragmentumaiban, így fordítva egyet a Nilsen-i karakter(ek) befogadói megítélésén. A 

karakter egyébként valóban nem tűnik vérszomjasnak vagy kéjelgőnek. Wright-i alakjában 

szomorúan, olykor dacosan szeretetteljesnek, kicsit félénken hűvösnek, Charnock 

interpretációjában – amennyiben őt is egy alteregónak tekintjük, mikor a tetszhalott Wrighttal 

látható – kétségbeesettnek, szélsőségesen ragaszkodónak, Newsonéban pedig reménytelenül 

szeretetre vágyónak, melankolikusnak, megadóan elfogadónak hat leginkább. (A 

sorozatgyilkosnak ennyire nem ellenszenves ábrázolása nem valamiféle belehelyezkedés, 

elfogadás, részvét eredménye Newson részéről. Csak visszatükrözi az interjúban 

megmutatkozó Nilsen sima modora, egészen hétköznapi, sőt higgadt viselkedése, 

intelligensnek ható személyisége ambivalenciáját, abszurditását. Teljes ellentétben áll azzal, 

mint amilyennek egy sorozatgyilkost elképzelünk. De ellentétben áll a tévéfelvételen az 

elhangzottak hangneme és tartalma is. Ennek a feszültségére hívja fel a figyelmet a 

koreográfus.) Az alsó gépállásban, rövidülő perspektívában megmutatott, a csempén 
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hanyattfekvő vagy Wright által görgetetett testhez (Charnockéhoz) fűződő viszonyunk is 

fordul egyet, s így lesz a vizuális élményt okozó objektumból a következő stációban szinte a 

krisztusi áldozatig felmagasztosuló korpusz. (Ezt az olvasatot erősítheti Newson függesztése, 

mely ugyan kötéllel történik, nem fakereszttel, s Maliphant teste a kereszten lógó 

Krisztuséhoz képest száznyolcvan fokkal elfordul, mégis megidézi a kifeszített, a 

kiszolgáltatottan lógó áldozatot.) 

A Strange Fish  asszociatív tere és rigid metakoreográfiája. A mainstream 

táncfilm határán 

A Strange Fish, akár a Dead Dreams… 16mm-es filmszalagra forgott, egy Aaton kamera 

használatával. (A Dead Dreams… esetében az egyik jelenetnél, a Falling Down címűnél 

használtak két kamerát, mikor két, a térben távolabb elhelyezkedő szereplő nézőpontját és egy 

külső, „objektív plánt” váltogattak, miközben olyan esetleges mozgások történtek a képtérben 

– függeszkedés, zuhanás –, melyeknek zökkenőmentes átvágásai indokolták az egynél több 

kamera szimultán felvételét.
193

) A két mozgókép léptéke, vagyis a test-tér-kamera távolsága 

nagyjában azonos. Mégis jelentős vizuális karakterbeli különbséget kell érzékelnünk a két mű 

között. Az egyik abból adódik, hogy ez utóbbi film színes, s így az egyes térbeli elemek 

nemcsak árnyalatokban, de színekben is elkülönülnek, a kép könnyebben „olvasható”.  

Hinton egy 2010-es beszélgetésünk alkalmával elárulta, hogy ezt a filmjét a kilencvenes évek 

elejének Budapestje inspirálta, mikor jelen volt a darab 1992-es premier előtti bemutatóján
194

, 

s a színházi élménnyel összekötötte a városban szerzett privát benyomásait. Alapvetően 

falakra vetülő, terekben derengő színes fényekből épített aztán kulisszákat (építész: Roger 

Thomas, designer: Michael Howells), melyeket felismerhetően egy-egy öregnek ható faajtó, 

madeira-, vászon- vagy nejlonfüggöny, fapadló, lócaszerű pad, faragott szekrény, képkeret 

                                                             
193  A rendezővel folytatott levelezésre, mint primer forrásra támaszkodom. 
194  Az 1992. április 25-én, a budapesti Petőfi Csarnokban megvalósult előadást a DV8 honlapján nem 

találjuk, csak az egy hónappal későbbit, egész pontosan május 20-ait aTeatro Central-ban, Sevilla-ban , melyet 

világpremierként jelöl az oldal. A darab a sevillai Világkiállítás keretében és annak támogatásával valósulhatott 

meg. (A spanyol, a brit EXPO és a National Arts Centre, Ottawa koprodukciójában.) 

A magyar premier előtti eseményről így ír Halász Tamás: 

„A jegyek azonnal elfogytak, az előadások előtt tömegek álltak a bejárat előtt, várva a csodát. Emberek másztak 

be a ház ablakain, biztonsági őrök kergetőztek néhány elszánttal az épületben, tört az üveg, aztán a kint 

maradtak hazabandukoltak a PeCsa elől, lemaradva aStrange Fish című produkcióról. A vendégmű igazi 

primőrnek számított, ősbemutatóját a budapesti előadás után egy hónappal tartották a Sevillai Világkiállításon” 

Vö. HALÁSZ Tamás: Mondjuk, Ő. DV8 Physical Theatre: John 2014.09.22. in: Revizor (2014.09.22.)  

http://revizoronline.com/hu/cikk/5164/dv8-physical-theatre-john/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://revizoronline.com/hu/cikk/5164/dv8-physical-theatre-john/
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tagol. A falak olykor két színnel festettek, a kettő határán azzal a jellegzetes vízszintes vékony 

csíkkal, mely – valóban –, akárcsak a fenti tárgyak, anyagok, magyar lakásbelsőket, régies 

vagy lepusztult portákat idéznek. Az ablakok formája, tagolása, elhelyezkedése a falakon, az 

azokon beszűrődő, természetesnek ható fény, a fénysávokban, mint lebegő matériában mozgó 

táncos alakok érzéki élményt nyújtanak. Hinton terei, bár színesek, barázdáltak, ebben a 

művében sem konkrétak – asszociatív terek maradnak. Egyszer pesti bérházak között futó 

sikátorokat, máskor patinás iskolabelsőt, aztán óbudai vagy szentendrei kisszobát, de a nyitó- 

és záróképben például katolikus templomot ismerhetünk fel bennük. Mármint azok 

enteriőrjét, hangulatát, karakterét – esszenciáját. Ahogy John Pymm is rámutat
195

, Newson 

színpadképei valós helyszíneket rekonstruálnak, ily módon a táncosok mozgása tér-

specifikussá válik. Hinton, ha úgy tetszik, „visszafejt” ezekből: ami a kilencvenes évek 

kortárstánc színpadán a maga reális konkrétságában újszerűen hat, izgalmas látvány a 

nézőnek, s nem megszokott technikai kihívás a táncosnak, az mozgóképen konvenció. A 

visszafejtéssel megnyitja, többolvasatúvá teszi. Az alkotói oldal felől nézve például rögtön 

transzformálja az eredeti Newson-i teret, összeolvassa azt a saját személyes, a darab 

tartalmához közvetlenül nem (ám a körülményeihez mégis) kötődő benyomásaival. (A 

kilencvenes évek eleji Budapesttel, vélhetően a bemutatóhely, azaz a Petőfi Csarnok 

környékével és a turisták által látogatott belvárossal.) Ám mivel e transzformált térutalásai 

sem konkrétak, inkább pillanatnyi benyomások alapján keletkezett absztrakciók, kivonatok, 

esszenciák, akárcsak a Dead Dreams…-ben, a nézőt is inkább arra sarkallják, hogy a saját 

személyes referenciapontjait találja meg hozzájuk. Már pusztán azért is, mert a koreográfiai 

narratíva nem kíván meg konkrét helyszíneket, sőt. Alighanem csak hozzátesz a 

megértéséhez, ha a történések háttere személyessé, sajáttá válik. 

Bár a DV8-nek ezt a művét színpadon nem láttam, három másik színpadképének (Just For 

Show
196

, Can We Talk About This?
197

, John) ismeretében az a benyomásom, Hinton tér-

transzformációja nem radikális különbséget jelent, inkább finomításokat: , kiüríti az épített 

térből az olyan elemeket, amik filmen nagyon mesterségesen hatnak, s árnyalja, szétszálazza, 

kidolgozza mindazokat a részleteket, melyek esszenciái lehetnek a megmutatni kívánt 

                                                             
195  John PYMM – Gail DEAL – Alistair CONQUER: A Students Guide to AS Performance Studies for the 

OCR Specification London, Rhinegold Publishing Ltd 2004. 68 
196  Lloyd NEWSON –DV8: Just For Show 2005. https://www.dv8.co.uk/projects/archive/just-for-show 

(utolsó letöltés: 2016.01.29.) 
197  Lloyd NEWSON – DV8: Can We Talk About This? 2011-2012. 

 https://www.dv8.co.uk/projects/archive/can-we-talk-about-this (utolsó letöltés: 2016.01.29.) 

https://www.dv8.co.uk/projects/archive/just-for-show
https://www.dv8.co.uk/projects/archive/can-we-talk-about-this
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enteriőrnek. Itt nincsenek apró tárgyak. Minden finomságot a nagyobb térelemek árnyékai és 

az azokon megjelenő fények színei, a színek árnyalatai adják. A falak és nyílászárók mérete, 

aránya, távolságuk egymástól, szögük és vetülő árnyékaik szöge, melyen a kamera helyének, 

látószögének megválasztása módosíthat. Aztán az ebbe a térbe tett figurák, melyek 

szabálytalan, és szabálytalanul mozgó kontúrjaikkal viszonyulnak ezekhez az arányokhoz. 

Megtörik, eltérítik alakjukkal az árnyakat és a fényeket. 

Judith Mackrell Peter J. Davidsonnak, a Strange Fish színpadi verziója díszlettervezőjének 

munkáját hasonlítja Andrej Tarkovszkij mozgóképeihez
198

. Én ellenben Hintonnak és 

operatőrének, a Dead Dreams… mellett ezt is jegyző Knowlandnek asszociatív tereit érzem 

közel ahhoz, amit az orosz filmrendező kézjegyeként is azonosíthatunk. Tudniillik olyan 

képek megalkotását, amelyek az álom, az emlékek, az érzetek, vágyak és félelmek 

tudattartalmaihoz kötődnek. Azokhoz szólnak, azokat fedik fel, hozzák napvilágra. Pymm a 

darabról írva kiemeli, hogy a Strange Fish cezúra a Newson-i életműben, mégpedig annyiban, 

hogy a korábbi művek – így a Dead Dreams… – fizikalitását és realitás-fókuszát némiképp 

háttérbe szorítják a szürreális és abszurd képek, a humor, vagy még inkább az irónia. 

A Strange Fish optikája soha nem hatol olyan közel a testekhez, mint a Dead Dreams…-é. A 

testek itt figurák. A beállítások e figurák viszonyrendszerére koncentrálnak. A film vizuális 

világának karaktere narratív: a mozgó testek interakcióiból bátran kiolvashatunk apróbb 

történeteket. A beállítások többsége totál, gyakran fix. Egészen praktikusan a többnyire 

csoportos mozgásokban megvalósuló jelenetek, máskor egy-egy álomszerű kép korrekt 

„leírására” törekszenek. A figurákkal, a történettel ily módon távolságot tartunk. A mű 

intellektuális kompetenciánkra tart igényt, s mint egy burleszk, a történet „elmutogatása” 

mellett helyzetkomikumokkal, esetlenségekkel, tréfákkal, kifigurázásokkal „szórakoztat”. 

Annyiban más, mint egy régi burleszk, hogy figurái, képei, helyzetei maiak. A mozgások 

emlékeztetnek a Dead Dreams… dinamikusabb kombinációira és a Touched defektusos, 

dadogó, „test-transzformációira”, bár egyiket sem teljesítik ki. Az egyikből kilépnek, a 

másikig nem érnek el. (Mint tudjuk, a Touched koreográfiáját Houstoun jegyzi, aki mintegy 

továbbgondolhatta, a mozgásminőségek szintjén fejleszthette, mélyíthette a burleszkes 

„csetlés-botlást”, defektusos figurát, s juthatott el a transzformációig.) Illetve itt az abszurd, a 

                                                             
198  Judith MACKRELL: Underwater group therapy: Judith Mackrell reviews DV8's Strange Fruit at the 

Riverside Studios in: Independent 1992.08.01. http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/dance-

underwater-group-therapy-judith-mackrell-reviews-dv8s-strange-fruit-at-the-riverside-studios-1537238.html 

(utolsó letöltés: 2016.01.29.) 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/dance-underwater-group-therapy-judith-mackrell-reviews-dv8s-strange-fruit-at-the-riverside-studios-1537238.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/dance-underwater-group-therapy-judith-mackrell-reviews-dv8s-strange-fruit-at-the-riverside-studios-1537238.html
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szürreális a figurákhoz kötődik. Nem a helyzeteken belül csúszunk bele valami defektusosba, 

hanem defektusos figurák (defektusos) „sztorijait” látjuk, akik külsőleg hasonlítanak 

hétköznapi személyekre. A mozgások, bár spontánnak és magától értődőnek hatnak, 

valójában pontról pontra rendkívül precízen kidolgozottak, miként ezt a darab kapcsán Jan 

Parry is megjegyzi.
199

 Sok a kontakt elem, mely azonban gyakran eredeti „funkciójából” – 

hogy tudniillik két test egymás iránti figyelmét, bizalmát, egymásra hangolódását, egyenrangú 

improvizációját szolgálja – kifordítva jut szerephez. Vagyis ambivalens módon a távolítás, 

önleválasztás, elutasítás vagy éppen az abúzus koreografikus megjelenítéseként.  

Ahogy Pymm is megállapítja, a Strange Fish kisebb jelenettöredékekben mutat be 

szituációkat az emberi kapcsolatokról – társas viselkedés, pajtáskodás, ismerkedés. És azok 

hiányáról vagy ürességéről – képmutatás, színjátszás, idegenkedés, elutasítás, kirekesztés, 

elhagyás, intimitás törékenysége, lehetetlensége. A történetet egy akár videoklipbe illő 

álomszerű, provokatív szakrális kép keretezi, melyben egy templomot megidéző térben, majd 

inkább annak csak romjai közt, egy hatalmas fakereszten, populáris zenére fájdalmasan 

éneklő, a keresztet megmászó, azon félmeztelenül vonagló női Krisztus (Jocelyn Pook) is 

megjelenik. Ezt Pymm a hit elvesztésének, keresésének tematizálásaként értelmezi. A vallásos 

szimbolika sajátos használatához hozható példaként az egyik jelenetben a plafonból aláhulló 

kavicseső, mely aztán a fapadlót beborítva az egyik előadó (Wendy Houstoun) földön 

vergődő, félmeztelen táncának lesz erős vizuális és akusztikai eleme. A tánc közben jelen van 

a kísérőzene énekese, aki a táncos fölé állva (miközben folyamatosan énekel) szenvtelenü l 

egy-egy követ ejt a földön fekvő ruhátlan mellkasra. Vagy a padló felbontásával az az alatt 

végtelen mélységben megjelenő víz. Melybe a film vége felé Houstoun és egy másik szereplő 

(Nigel Charnock) belezuhan, s melyből aztán csak Houstoun bukkan fel. Aki a zárójelenetben 

csuromvizesen, Charnock nevét kétségbeesetten kiáltozva bolyong a helyszíneken. Míg el 

nem jut a darabjaiban álló templomi kulisszához, vissza a kereszten függeszkedő, éneklő női 

Krisztushoz. Akit egyébként szenvedélyesen meg is csókol – s így a csók is idesorolandó. És 

persze a címben szereplő hal, mely az egyik inspirációs kiindulópontja volt a koreográfiának. 

Ahogy Newson egy interjúban elmondja
200

, egyszerre utal világunk első (fejlettebb) 

élőlényére, a vízből induló életre, egy buddhista gondolatra, miszerint valahányszor csak a 

                                                             
199  Jan PARRY: Sex As Unholy Communion in: The Observer 1992.08.02 

https://www.dv8.co.uk/pages/review-the-observer-sex-as-unholy-communion (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
200  Nadine MEISNER: Strange Fish. Lloyd Newson talks to Dance & Dancers about his new work in: 

Dance&Dancers 1992. július  

https://www.dv8.co.uk/pages/interview-dance-dancers-strange-fish (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.dv8.co.uk/pages/review-the-observer-sex-as-unholy-communion
https://www.dv8.co.uk/pages/interview-dance-dancers-strange-fish
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vízbe dobod, nem tudhatod, milyen ismeretlen hal akad a horgodra. (Állítja, hogy a darab 

alkotói sem tudták pontosan, mi lesz a kísérletező munkafolyamatuk során kialakuló mű 

végső tartalma és formája.) És utal Nigel Charnock különös egyéniségére. Mely – akárcsak a 

többi előadó esetében- pőre őszinteséggel, mély önanalízissel van jelen a darabban alakított 

karakterben. (Newson előtt valaki „strange fish”-nek nevezte az előadóművészt, s ez állítólag 

megragadta a fantáziáját: milyen lehet az a figura, akit valaki ezzel a szóösszetétellel ír le?!) 

Mindehhez Hinton hozzáteszi, hogy a filmverzióban elsősorban Houstoun karakterére és 

történetére koncentráltak. Azaz valamiféle narratívát kívántak kialakítani a darab jeleneteiből, 

hogy Houstoun figuráján keresztül tapasztaljuk meg milyen nehéz, sőt, mondhatni lehetetlen 

az emberek közti tartós intimitás, a bizalom, a hit kialakítása. (Melynek pótlására – teszi 

hozzá Newson – fordulnak sokan a valláshoz.) 

A mozgóképi koncepciót mindezek színrevitelében tekinthetjük diszkrétnek, 

visszahúzódónak, tárgyilagosnak, szenvtelennek, semlegesnek. Professzionális, „tisztességes 

iparosmunkának”, ha úgy tetszik. Mely ugyanakkor négy nemzetközi táncfilm-díjat
201

 

eredményezett alkotói számára. „Iparosmunkán” mindenféle lekicsinylés nélkül azt a 

„szakmai korrektséget” értem, amellyel egy jól felépített, kialakított vagy kiválasztott térben 

tetszőleges, de magas minőségű fizikális interakció – tánc, testi, verbális színjáték – 

konvencionális képi rögzítése és utómunkája történik. Melyben e képi rögzítés és utómunka 

független az interakció mélyebb tartalmaitól vagy sajátos formáitól. Mely inkább az általános, 

mintsem az egyedi megragadására törekszik. Inkább a várt, mint a meghökkentő, inkább a 

közérthető, a könnyen dekódolható, mintsem a komplikált, kísérletező formák megtalálását 

célozza meg. Koreografikus mozgóképek sokasága jön létre ilyen módon aztán, melyekben a 

fizikális interakció, a tárgyi környezet és ezek esetleges szimbolikája olyan erős vizualitással 

bír, hogy önmagában „megtartja” a mozgóképet. (Mely egyébként nem jelenti „lapos” képek 

használatát, sőt, sok látványos megoldás lehet köztük, akárcsak a profi kommerciális 

játékfilmekben. Csak az eszköztár és a tartalom között nincs szerves kapcsolat – mondhatni 

látványosság a látványosságért.) 

Úgy hiszem, a Strange Fish nem lépi át a határt. Azaz a diszkrét, visszahúzódó képi 

koncepció és a mainstream táncfilm között áll. Hagyja a mozgókép homlokterében működni a 

fizikális interakciót, anélkül, hogy mélyebb dialógusba kezdene vele vagy olyan kommerciális 

                                                             
201  Prix Italia Special Prize – Music & Arts (1994), Best Choreography Festival International Danse 

Visions (1994), Best Stage Performance Reworked for the Camera IMZ Dance Screen (1993), Pierre Cardin 

Award Grand Prix International Video-Danse (1993) 
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képi eszközökkel medializálná, melyek populáris, esztétizált vizualitást kölcsönöznének a 

számára.  

De értelmezhető úgyis, mintha a távolságtartó, emocionális hatásoktól mentes kamerakezelés 

és montázs megismételné a karakterek közti távolságot, idegenkedést, szenvtelenséget. Ily 

módon hasonló jelenséget érhetünk benne tetten, mint Hinton másik két, már elemzett 

munkájában: a metakoreográfia visszatükrözi a koreográfia sajátságait. Az objektív azért 

rigid, mert a szereplői is rigidek egymással, a világ rigid az egyénnel szemben. Houstoun 

karaktere iránt a kamera nézőpontjából éppúgy nem érkezik gyengédség, szeretet, szánakozás, 

együttérzés, mint bárhonnan másfelől. 

És mivel ehhez a diszkrét vagy rigid kamerakezeléshez és montázshoz ugyanakkor erős 

asszociatív terek társulnak, melyek bizonyos azonosulást, beleérzést tesznek lehetővé a néző 

számára, mégis furcsa dinamikai játék jön létre, melyben a testeket távolinak, a testek által 

bejárt tereket közelinek érezhetjük. 
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Sašo PODGORŠEK - Iztok KOVAČ: Vertigo Bird 
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III. Az En-Knap és Iztok Kovač (Szlovénia) 

A szlovén táncfilmműhelyről – a „video dance” 

Iztok Kovač a DV8 megalakulása után hét évvel, 1993-ban, a belgiumi Leuvenben, a 

Klapstuk Festival ideje alatt alapította nemzetközi társulatát, az En-Knapot. Életrajza
202

 

szerint a semmiből építette fel a szlovén kortárstáncot, s ismertette meg azt Európában és 

világszerte. Az alapítás évében készült első táncfilmje, a How I Caught a Falcon
203

, mely 

egyúttal a szlovén kortárstánc mérföldkövének
204

 számító 1991-es, azonos című színpadi 

szólójának
205

 filmváltozata. A filmet a Channel 4 gondozta, és miként Hinton táncfilmjei, úgy 

ez is 16mm-re forgott. Rendezője az ír Tony Knox
206

, aki – akárcsak David Hinton – a 

nyolcvanas, kilencvenes években a BBC munkatársaként megannyi társadalmi, kulturális, 

művészeti televízió-műsor, tévéfilm létrejöttében segédkezett. Ugyanabban az évben, azonos 

címmel, azonos – tíz perc – hosszúságú videofilm
207

 is készült a koreográfia alapján, melyet 

Jan Zakonjšek
208

 szlovén film- és tévérendező készített Kovačcal.  

Zakonjšek videója 1997-ben bekerült egy olyan – Bodyspotting című- mozgókép-válogatásba 

– a Center for Contemporary Arts, Ljubjana szervezésében, Barbara Borčić és Nerina 

Kocjančič kurátorok segítségével – mely a mozgóképen reprezentálható, medializálható test 

lehetőségeit igyekezett körüljárni különböző videó-irányzatokban (zenés videoklip, art video, 

„video dance” és „dokumentum videó”). Az egyórás blokkok 1992 és 1997 között készült 

mozgóképekre fókuszáltak, s a fentieken túl további témakörökbe sorolták azokat. Így a 

                                                             
202  http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
203  Tony KNOX – Iztok KOVAČ: How I Caught a Falcon (GB 10’ 1993.) 
204  A darab 1991 februárjában Kovač szülővárosában, Trbovljéban debütált, majd aztán nemzetközi 

turnéja során megdöbbentette és lenyűgözte a nyugat-európai táncszakmát, mint az egyik első kortárstánc mű, 

mely az irányzattól addig tökéletesen elzárt Kelet-Európában jött létre, pusztán két évvel a Berlini Fal leomlása 

után.  

 Kovač a nyolcvanas évek közepén hagyott fel a sporttal és a show tánccal, elkészítve első koreográfiáit 

–a Čudežna kapica v Rdeči deželi | Little Wonderhood in the Red Country-t (1988), a Vse, kar ste že vedeli o 

sebi, pa ste pozabili | Everything you knew about yourself but have forgotten-t (1988), a Movens-t (1990) és a 
Vso srečo ti želim | Wish you good luck-ot (1991)- . 
205  Iztok KOVAČ: How I Caught a Falcon 1991. 
206  Független író, rendező, producer. 1982-től csatlakozott a The South Bank Show-hoz, melynek később, a 

National Film and Television School elvégzése után rendezője és producere lett. Akárcsak Hinton, ő is nagy 

számú, művészekről szóló mozgóképet készített a tévétársaság  számára. 

 Vö. http://www.tonyknox.com/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
207 Jan ZAKONJŠEK – Iztok KOVAČ: Kako sem ujel Sokola | How I Caught a Falcon (SLO 10’ 1993.) 

http://kumba.agrft.uni-lj.si/zac/index.asp?PID=8324&l=1  
208  http://www.imdb.com/name/nm1197000/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html
http://www.tonyknox.com/
http://kumba.agrft.uni-lj.si/zac/index.asp?PID=8324&l=1
http://www.imdb.com/name/nm1197000/
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Bodyspotting (Test-összpontosítás) mellett a Creatures (Teremtmények), a Docuart (Dokuart), 

az Intolerance (Intolerancia), a Dancemania (Táncmánia) és az Memories (Emlékek) voltak 

az egyes blokkok hívószavai. A válogatásban sok szlovén tévéprodukció és Sašo 

Podgoršeknek – Kovač majdani rendszeres alkotótársának – több műve volt látható, többek 

közt a Kovač-csal közös Vertigo Bird
209

, a Docuart szekció részeként, de helyet kapott benne 

Kovač-nak Patrick Ottennel készült táncfilmje, a Narava Beso
210

 is, a Dancemania 

szekcióban.  

A blokkok együttesen részét képezték egy az SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts 

által gondozott átfogóbb kezdeményezésnek, mely Videospotting néven az SCCA-Ljubjana 

1994 óta szisztematikusan gyűjtött videó- és újmédia-állományából adott válogatást az 

intézmény által meghívott kurátorok egyéni szempontjai szerint. (A tematikus vetítések 1994 

és 2015 között jórészt évente és egy évben akár több összeállítást, önálló programot is 

jelentethettek.
211

) 

Ez a kezdeményezés azt mutatja, hogy a szlovén „dance video” már a kilencvenes években 

egyfajta kanonizációs folyamaton ment keresztül, mégpedig a kortárs művészeti szcéna, 

illetve a filmkészítés felől. A két kurátor pozíciója, háttere ezt a két irányt tükrözi. Borčić 

művészettörténész végzettségű. Független kurátorként, kritikusként, szerkesztőként, íróként a 

nyolcvanas évektől az alternatív művészetre, a performanszra és különböző videó-eljárásokra 

fókuszál
212

. Előbb igazgatója, majd a videó szekció és archívum szakértője az SCCA-

Ljubljana, Center for Contemporary Arts-nak
213

, mely 1993 és 1999 között Soros Centre for 

Contemporary Arts – Ljubljana néven működött, s egyike azoknak a Kelet-és Közép-

Európában létrejött kortárs művészeti központoknak, melyek a Soros Alapítvány 1985-ben 

Budapesten elindított kortárs képzőművészeti programjának folyományaként és mintájára 

alakult helyi szakemberek, művészek, intézmények, csoportok bevonásával.
214

 Kocjančič a 

                                                             
209

  Iztok KOVAČ - Sašo PODGORŠEK: Vertigo Bird (SLO 33’ 1996.) http://www.en-

knap.com/14/84/vertigo_bird.html  
210  Iztok KOVAČ - Patrick OTTEN: Narava Beso (SLO 19’ 1995.) http://www.en-

knap.com/14/83/narava_beso.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
211  http://www.videospotting.org/eng/screenings (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
212  Vö. http://www.galerija.skuc-drustvo.si/textborcic2.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
213  http://www.scca-ljubljana.si/infoengl.htm (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
214  „A budapesti SCCA mintájára 1991. végétõl folyamatosan alakultak meg Közép- és Kelet-Európában, 

valamint a volt Szovjetunió egyes országaiban SCCA Központok, a helyi Soros Alapítványok programjaként vagy 

az Alapítvány által támogatott független intézményként, összesen 20 országban. A helyi képző-, ipar- és 

előadóművészet támogatására az SCCA Központok ösztöndíj-pályázatokat hirdettek és kiállításokat szerveztek, 

fontos feladatai között szerepelt a kortárs művészetre vonatkozó nemzetközi információk gyűjtése és 

továbbadása. A Központok látogatói (külföldi és hazai múzeumok képviselői, magángalériások, újságírók, 

http://www.en-knap.com/14/84/vertigo_bird.html
http://www.en-knap.com/14/84/vertigo_bird.html
http://www.en-knap.com/14/83/narava_beso.html
http://www.en-knap.com/14/83/narava_beso.html
http://www.videospotting.org/eng/screenings
http://www.galerija.skuc-drustvo.si/textborcic2.html
http://www.scca-ljubljana.si/infoengl.htm
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Slovenian Film Centre (SFC) pr- és értékesítési vezetője, az EFP European Film Promotion
215

 

szlovén képviselője. Az SFC 2011 januárjában névváltással jött létre az 1994-ben, a szlovén 

kormány által alapított Slovenian Film Fundból. Tevékenysége, akár elődjének a szlovén 

filmgyártásra- és forgalmazásra valamint a nemzeti filmkultúra egészére kiterjed.  

Jól érzékelhető tehát, hogy a valamilyen táncot – vagy még inkább mozgó testet – valamilyen 

módon, de művészi igénnyel rögzítő videofilm a szlovén (kísérleti, alternatív) videó-kultúra 

szerves részét képezte – a Videospotting programját tekintve – már a kilencvenes években, 

azaz nagyjában egy időben az En-Knap megalakulásával és első táncfilmjeinek létrejöttével. 

Borčić egy 1994-es szövegében
216

 a videónak a szlovén művészetben elfoglalt akkori aktuális 

helyét leírva arra mutat rá, hogy míg az elkészült alkotások premier vetítései illetve 

televízióban történő bemutatásuk is jórészt biztosított volt, külföldi fesztiválokon jelentős 

sikereket értek el, addig az egykori Jugoszlávia területén sehol nem volt olyan szemle vagy 

fesztivál, nagyobb videó-művészeti esemény, amelyen az irányzat darabjai együttesen 

megmutatkozhattak volna. Hangsúlyozza, hogy ez alól csupán egyetlen kezdeményezés volt 

kivétel: a Ljubljana Dance Theater (PTL – Plesno gledališče Ljubljana)
217

 által szervezett 

International Video Dance Festival, mely egyébként a szöveg publikálása után még két évig 

létezett, öt alkalommal, 1992 és 1996 között került megrendezésre a Cankarjev dom-ban
218

. 

Ily módon a szlovén kortárstánc és a szlovén koreografikus mozgókép egymást 

megtermékenyítve, megerősítve közös kísérletezések útján jöhetett létre a kilencvenes 

években, s mutatkozhatott meg nemzetközileg, mind a nyugat-európai kortárstáncos, mind a 

videó-művészeti szcénában. Borčić a Videospotting válogatásaiban szereplő munkákról 

általánosságban elmondja
219

, hogy jellemzően több műfajt, médiumot elegyítettek. Az SCAA-

Ljubjana, vagy Borčić korábbi munkahelye, a Škuc Gallery
220

, melynek 1982-től 1985-ig volt 

                                                                                                                                                                                              
diákok, művészek és művészettörténészek) átfogó és naprakész információt kaptak írásos és vizuális 

dokumentációk segítségével az ország modern és kortárs művészetéről. A komputeres adatbázis, a diatár, az 

egyes művészek dokumentációs anyaga, a katalógus-könyvtár, és audiovizuális dokumentációk, a nemzetközi 

ösztöndíjakra vonatkozó adatok, az aktuális kiállítások és események listája és a kiállítási adattár minden 

érdeklődő rendelkezésére állt.” 
 Vö. http://www.c3.hu/scca/index-hu.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
215  http://www.efp-online.com/en/about.php (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
216  Barbara BORČIĆ: From Alternative Scene to Art Video. Video Production in Slovenia 1992-1994 in: 

videospotting.org http://www.videospotting.org/eng/from-alternative-scene-to-art-video (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
217  http://ptl.si/fv01q1npqhs7nmfad8b28v3z2htumo (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
218  http://www.cd-cc.si/en/history/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
219  BORČIĆ: From Alternative Scene to Art Video. Video Production in Slovenia 1992-1994 
220  http://www.galerijaskuc.si/about/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.c3.hu/scca/index-hu.html
http://www.efp-online.com/en/about.php
http://www.videospotting.org/eng/from-alternative-scene-to-art-video
http://ptl.si/fv01q1npqhs7nmfad8b28v3z2htumo
http://www.cd-cc.si/en/history/
http://www.galerijaskuc.si/about/
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meghatározó művészeti vezetője, s mely a hetvenes évekbeli alapításától ellenpárja volt a 

domináns jugoszláv képzőművészetet reprezentáló kiállítási politikának
221

, a nyolcvanas 

években pedig a szlovén „(szub)kultúra”
222

 centrumává vált, ugyanakkor beágyazta a „video 

dance”-t a (poszt-jugoszláv) szlovén kortárs képzőművészeti diskurzusba is. 

Az En-Knap 1993-tól folyamatosan jelentkezett táncfilmekkel, 2014-ig mintegy tizennégy 

címet tartalmaz filmográfiájuk
223

. A művek többségében – egész pontosan kilencben – Kovač 

alkotótársa az a Sašo Podgoršek, aki a Videospotting több szekciójában is rendszeresen jelen 

volt kísérleti videó-munkáival, melyeknek többsége – publikált műfaj-meghatározásuk 

szerint
224

 – „music video” vagy „video spot”. És valóban, e mozgóképek könnyűzenei 

számok kíséreteként, mint alkalmazott művészeti produktumok jöhettek létre, ám vizualitásuk 

jóval mélyebb, komplexebb annál. Olyannyira, hogy a zene gyakran kifejezetten zavaró 

összetevőjük, csak popularizálja, triviálissá teszi az egyébként többrétegű képi tartalmakat. 

(Vannak szerencsésebb találkozások, melyekben a zene hasonló experimentális jegyeket 

mutat, mint a kép.
225

) 

Ez a filmográfia már a kezdetektől – láttuk: két azonos című, hosszúságú, keletkezési 

évszámú első művel indul – filológiai kihívásokkal rendelkezik. Kissé komplikált 

beazonosítani, melyik műnek ki a szerzője, mi a műfaja, célja/célközönsége. Az En-Knap 

jelenlegi honlapján „film produkciók” címen hat táncfilm szerepel –abból a tizennégyből, 

mely Kovač életrajzi aloldalán található „filmek és videó-munkák koreográfiái alapján” 

címszó alatt, melyek közül négyet – Narava Beso (A dühök természete), Vrtoglavi Ptič | 

Vertigo Bird (Szédülő madár), Dom svobode (A szabadság háza)
226

, Kaj boš počel ko prideš 

ven od tu? | What Are You Going To Do When You Get Out Of Here? (Mit teszel, ha kikerülsz 

                                                             
221  A galéria 1978-ban az egyik legjelentősebb jugoszláv konceptuális művészeti csoport, az OHO 

retrospektív kiállításával nyitott. 
222  Vö. http://www.galerijaskuc.si/about/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
223  http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
224 az SCCA –Ljubjana archívumának, a DIVA (Digital Video Archive) Station-nek katalógusa szerint. 

 Vö. http://www.e-arhiv.org/diva/SasoPodgorsek (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
225  Podgoršek több zenei mozgóképet készített a híres szlovén avantgárd zenei és művészeti csoport, a 

Laibach (Ljubjana német elnevezése) számára, mely 1980-ban alakult Trbovljéban, Kovač szülővárosában. A 

zenekar erős hatással volt a német Rammsteinre. 
226

  Iztok KOVAČ - Sašo PODGORŠEK (– Thierry DE MEY): Dom Svobode (SLO 30’ 2000.) (De Mey-t 

csak néhol említik meg, mint a fekete-fehér betét rendezőjét.) http://www.en-

knap.com/14/85/dom_svobode.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.galerijaskuc.si/about/
http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html
http://www.e-arhiv.org/diva/SasoPodgorsek
http://www.en-knap.com/14/85/dom_svobode.html
http://www.en-knap.com/14/85/dom_svobode.html
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innen?
227

) – bizonyosan számon tart a tánc(filmes) szakma. (A 2014 szeptemberében 

bemutatott ötödik Vašhava-t
228

 legfeljebb azért nem, mert egyelőre kevés publicitást kapott.) 

A hatodik, Super 8-ra és videóra forgatott fekete-fehér Krotilci Časa | Taming the Time
229

 (Az 

idő szelídítése) azonban, melyet egyébként nem Podgoršek, hanem Dan Oki
230

 vizuális 

művész és filmkészítő rendezett, akárcsak Podgoršek „music video”-i vagy „video spotjai”, 

inkább egy zenés mozgóképkísérlet. Olyan, amelyben a „fiktív” szereplők egyúttal a 

zenészek. Ám mégsem populáris videoklip – inkább kísérleti zenés film. „Hőse” egy az Aleš 

Hadalin énekes alakította karakter, aki visszatérő figurája az En-Knap-táncfilmeknek: magas, 

vékony férfi, vastag, ún. „szódásüveg lencséjű szemüveggel”
231

, törtfehér gyöngyvászon 

öltönyben, sötét ingben, hófehér hegyes orrú bőrcipőben járja a település útjait. A Dom 

Svobode-ban sötét-világos, kevésbé elegáns lábbeliben, a Vertigo Bird-ben királykék 

műselyem széldzsekiben, sötét, magas szárú bakancsban, világos zokniban és fekete 

bermudanadrágban. Akárhogy is, az öltözék, a figura, az elszánt, kitartó gyaloglás nem 

illeszkedik a tájba. Az ex-jugoszláv, horvát tengerparti csupa kő faluba, Velo Grabljéba 

(Taming the Time), a szlovén bányavárosba, Trbovljéba (Dom Svobode, Vertigo Bird).  

Taming the Time  –„atipikus” táncfilm 

A Taming the Time ismertetőjében az áll, hogy „négy főszereplője [tudniillik a négy zenész: 

Aleš Hadalin, az énekes, Žiga Golob, a nagybőgős, Krunoslav Levačić, a dobos és Teo 

Martinović, a billentyűs] igyekszik megtalálni a maga útját. Ám a sétálás művészetének van 

hét szabálya”. Ez a hét szabály inzertként meg is jelenik a filmben. (Mint egy előadás-

                                                             
227 Iztok KOVAČ - Sašo PODGORŠEK: What Are You going To Do When You Get Out Of Here? (SLO - 

HU 52’ 2005.) http://www.en-knap.com/14/87/what_are_you_going_to_do_when_you_get_out.html (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) Publikus magyar címe Labirintus. 

 Vö. http://www.port.hu/labirintus/pls/w/films.film_page?i_film_id=74886 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
228  Iztok KOVAČ - Sašo PODGORŠEK: Vašhava (SLO 28’47” 2014.) http://www.en-knap.com/vashava/ 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
229  Iztok KOVAČ - Dan OKI: Taming The Time (SLO - HR 18’ 2002.) http://www.en-

knap.com/14/86/taming_the_time.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
230  Eredeti nevén Slobodan Jokic. 1965-ben Zadarban, a mai Horvátország területén született. Az 
underground film képviselőjeként 1984 és 1990 között a Kino Klubs szocialista filmkollektíva tagja volt, 

megannyi kísérleti és dokumentumfilmet készített Super8-ra és 16 mm-re. A kilencvenes években előbb 

Londonban majd Amszterdamban és Arnhemben filmkészítést tanult, Amszterdamban rendezőként és vágóként 

dolgozott egy művészeti tévéműsorban. 2001-ben New Yorkban élt, ott érte, egész közelről a World Trade 

Center elpusztítása. Mivel a Split-i egyetemen film- és médiaművészeti professzori állást ajánlottak a számára, 

családjával visszaköltözött Horvátországba, ahol jelenleg is oktat, filmet készít, kiállításokon mutatja be 

mozgóképmunkáit. 

 Vö. http://www.imdb.com/name/nm1255207/bio?ref_=nm_ov_bio_sm (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
231  Hadalin szemtengely-ferdülése miatt a hétköznapi életben is viselte ezt a szemüveget.  

http://www.en-knap.com/14/87/what_are_you_going_to_do_when_you_get_out.html
http://www.port.hu/labirintus/pls/w/films.film_page?i_film_id=74886
http://www.en-knap.com/vashava/
http://www.en-knap.com/14/86/taming_the_time.html
http://www.en-knap.com/14/86/taming_the_time.html
http://www.imdb.com/name/nm1255207/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
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prezentációban, piros pontokba szedve, fehér betűkkel egy digitális fekete inzerttáblán 

olvashatjuk angolul, s hallhatjuk mindeközben egy férfihang révén szlovénül a film első 

hatodában, a cím után.) „●Ne felejtsd, hogy sétálsz! ●Minden érzékeddel észleld a 

környezeted! ●Ne foglalkozz haszontalan tevékenységekkel! ●Légy figyelmes, míg apró 

lépéseidet teszed! ●Bölcsen válaszd ki a lábbelidet! ●Tökéletesítsd a járásmódodat! 

●Gondold át, mi igaz és mi jó!  

Az ismertető szerint a sétálók célja a találkozás. S a találkozások élményeinek megosztása. 

Talán erre hivatott a közös muzsikálás, mely a filmet keretezi. Az elején egy kisebb közösségi 

térben adnak kísérleti vagy free dzsessz koncertet pár falubeli asszonynak (legalábbis csak 

nőket látunk a képen), akiket szabadon, szabálytalan snittekben pásztáz a kamera. (Žiga 

Koritnik, Dan Oki, Iztok Kovač, Marija Prusina, Dunja Sablić, Liza Žufić fényképezték a 

filmet.) Elidőz a koros asszonyok csodálkozó, értetlen vagy éppen derűs arcvonásain, 

mellkasuk előtt összezárt karjaikon, miközben a hang is szabadjára engedi a térben levők 

neszeit, zörejeit. (A jelenet leginkább egy hevenyészett eseménydokumentációnak hat. A 

fekete-fehér formátummal és e lírai merengésekkel feszítve annak kereteit.) A zárásban a 

zenészek előbb falubeli férfiakkal iszogatnak egy téren a Velo Grabljéra jellemző középkori 

építészetet idéző kőfalak és burkolatok közt, majd együtt betérnek az egyik épületbe, 

amelynek egy szűk szegletében „örömzenélnek”: először valami régi szláv dalba fognak az 

egyik öreg vezetésével. Aztán Hadalin ezt jódli szólóba fojtja. Végül a nagybőgő és a dob 

szabad, zajszerű futamai mellett a billentyűs állathangokat és egyéb zörejeket szólaltat meg, 

melyre az énekes hasonló kurjongatásokkal felelget. E két jelenet között a négy zenész Hvar 

szigetének országútjait vagy a falu kőburkolatú utcácskáit rója. p105i12 Hadalin az egyik 

jelenetben tengerparti sziklákon botorkál, hatalmas villanypózna fémvázán függeszkedik, 

majd világos öltönyében a vízbe gázol. Másutt egy alagúton sétál át. A többieket is látjuk 

természeti tájban, hegyek, szurdok közt kóborolni. Aztán civilizált környezetben – alkoholos 

poharakkal, kávéscsészékkel vagy dobókockákkal játszani. (A kockavetés a Kovač-féle 

szimbolika része, találkozunk még vele.) 

Hadalin alakjában a „sétálás művészetét”, mint Kovač egyik visszatérő táncfilmes motívumát 

azonosíthatjuk, mely az Okival közös filmben jelenik meg expliciten, bomlik ki és válik 

főtémává. És jóllehet a Taming the Time tartalmaz további Kovač-motívumokat, úgymint a 

„vad természeti környezet” és az ember, vagy a természet és az indusztriális környezet, a 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p105i12
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„művész” és a „hétköznapi ember” egymás mellé helyezése, ütköztetése, az alagút sötét 

mélysége, valamilyen építmény magassága, s az ember, amelyik ezt megmászni törekszik…  

etc., valójában nem táncfilm. Csak közös halmazokat képez vele. A Kovač táncfilmjeiben 

megjelenő melléktémák olyan együttese, melyből a tánc, a koreografikus test kimarad. S 

melyben a mozgókép sem rendelkezik hangsúlyos metakoreografikus jegyekkel. Hacsak nem 

tekintjük a „sétálás művészetét” koreográfiának, s így legfőképpen Hadalin, de akár a többi 

zenész testét koreografikus testnek. Azokban a táncfilmekben, melyekben melléktémaként 

van jelen Hadalin elszánt sétája, a koreografikus főtéma kontextualizálja azt, így egyfajta 

különös, atipikus táncként értelmeződik. Ám, ha nincs meg ez a koreografikus kontextus, a 

séta séta marad. A mozgóképi történéshez a befogadó narratív kontextust igyekszik keresni 

vagy kreálni. Pusztán azért, mert ezt a dekódolási módot sajátította el leginkább. Ez 

kézenfekvő a számára. (Természetesen, ha a Kovač-oeuvre-ben vizsgáljuk a művet, az 

biztosít koreografikus kontextualizálást. S látni fogjuk a későbbiekben, a belga Wim 

Vandekeybusnak és Thierry De Meynek filmográfiája is tartalmaz olyan műveket, melyeket a 

többi táncfilm kontextualizál, s afféle atipikus táncfilmként jelöli meg. Miközben, ha alkotóját 

nem tekintenénk a táncfilm-kánon részének, fel sem merülne koreografikus műként való 

értelmezésük.) 

Mindemellett fontos regisztrálnunk, hogy Kovač a „sétát”, azaz az ex-jugoszláv tereket nem 

tánccal bejáró és nem táncos test aktusát „művészetnek” tekinti. 

   

23. (balra) Sašo PODGORŠEK –Iztok KOVAČ: Vertigo Bird 24. (középen) Sašo PODGORŠEK – Iztok 

KOVAČ: Dom Svobode 25. (jobbra) Dan OKI – Iztok KOVAČ: Taming the Time 

Miközben a Taming the Time nem táncfilm, mégis az az En-Knap egyik legkoherensebb 

mozgóképe. A másik hasonlóan letisztult, egyúttal minden kétséget kizáróan táncfilm a What 

Are You Going To Do When You Get Out Of Here? A többi különböző mértékben és 
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formában heterogén, elegyítve fiktív narratív, táncos, experimentális és dokumentarista 

stílusokat. Nézzünk ezekre pár példát! 

Filológiai csemegék: a Narava Beso  és a két Dom Svobode  kapcsolódásai 

Az 1995-ös Narava Beso nyitóképében ugyanazt a motívumot találjuk, amit a 2000-es Dom 

Svobode első beállításában: p107i13 Az előbbiben Kovač-ot látjuk, amint egy karszthegy 

meredek sziklafalán táncol úgy, mintha csak vízszintes talajon volna, de még annál is 

izgalmasabb: a kompozíció nem azt a benyomást kívánja kelteni, mintha a függőleges 

mészkőfal vízszintes talaj volna, inkább úgy mutatja, rézsútosan, mint egy domboldalt. 

Mellyel a táncos teste ugyanakkor nagyjában kilencven fokot zár be. Az optika és a talaj 

szöge okozza a zavart, leginkább azért, mert a test ebben a kibillentett térben stabilnak tűnik, 

mint amire megfelelően hat a gravitáció. Ez az illúziónk először akkor sérül, amikor Kovač 

lassan közelebb lépkedve lábával akaratlanul törmelékeket mozdít ki a sziklából, amelyek 

hangos robajjal, sebesen zuhannak a kamera felé. Aztán amikor a táncos látványosabb 

mozdulatokat végez – keresztbe teszi a bokáját, így elrugaszkodik a talajtól, letérdel vagy 

törökülésbe, terpeszülésbe ereszkedik –, érzékeljük a mozgásminőségek 

természetellenességét. Minden kicsit lelassul, a mozgáskarakter onirikussá válik. A 

koreográfia épp ebben a játékban áll: a reális és az irreális határán egyensúlyoz. Igyekszik 

leképezni a valóst, és engedi megpillantani annak kivitelezhetetlenségét. Nem karikírozza túl. 

Nem bohóckodik. És nem is kápráztat el. Éppen csak kimozdít a megszokottból. Egy perc 

negyvenöt másodpercben. (A táncos testét tartó kötél árnyékát olykor megpillanthatjuk, de a 

figyelem a figurára és vibráló természeti környezetére irányul, melyet a kizárólag zörejekből, 

a test és a természet hangjaiból – madárcsicsergés, szél, a törmelékes talaj neszei, lábdobogás, 

légzés – álló „szinkron” hangsáv megerősít.) 

Az ötlet 2000-es verziójában Kovačot hat másik táncossal, Michael Rueggel, – a DV8-ből 

már ismert – Jordi Cortes Molinával, Mala Kline-nal, Maja Delakkal, Jordi Casanovas 

Semperével és Ana Stegnarral látjuk, egy az előzővel mondhatni megegyező helyszínen, 

rendkívül hasonló beállításban. A repetitív koreográfia az 1995-ös kifejtése, precízre 

csiszolása. Benne az onirikus mozgáskarakter kombinálódik Kovač dinamikus, erős, feszes, 

ugrásokban és vetődésekben gazdag koreográfiájával. Ezt a csupa feszességet és az azt 

minduntalan megbontó furcsa, lassított mozgást, melyet a kilencven fokban elforgatott test 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p107i13
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gravitáltsága okoz, Thierry De Mey zuhanó fémelemekre emlékeztető experimentális zenéje 

hangsúlyozza. 

  

26. (balra) Patrick OTTEN –Iztok KOVAČ: Narava Beso 27. (jobbra) Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: 

Dom Svobode  

A tánctér síkjainak kilencven fokos elforgatása értelmezhető André Lepecki „felborított 

tánc”
232

 fogalmával is. Eszerint Kovač – és persze De Mey és Podgoršek, a film két rendezője 

– radikálisan szakítanak a tánc számára kijelölt konvencionális térhasználattal.  

  

28-29. Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Dom Svobode  

Az építkezés, a kombinálódás a mozgókép szintjén is tetten érhető. A Dom Svobode talán a 

legplasztikusabb példája az En-Knap-filmográfia heterogenitásának. A 35mm-re forgatott mű, 

                                                             
232  Lepecki e tanulmányában a két koreográfus-előadó, az észak-amerikai Trisha Brown és a spanyol 

Maria La Ribot egy-egy 2003-as munkáját elemzi, melyben –érvelése szerint- a koreográfia radikálisan másként 

használja a teret, a horizontális és vertikális síkot, mint azt táncművek esetében megszokhattuk. 

 Vö. André LEPECKI: Felborított tánc. Térképzés Trisha Brown és La Ribot munkáiban. in: uő: A tánc 

kifulladása. A performansz és a mozgás politikája. Budapest, Kijárat Kiadó 2014. 127-166  
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mely színes és fekete-fehér szekvenciákat is tartalmaz, két változatban, két rendező – De Mey 

és Podgoršek – külön elgondolásában létezik, azaz két rendezői változatban, melyek közül a 

hosszabbat, a Podgoršek által jegyzettet talán tekinthetjük egyúttal koreográfusi változatnak, 

már amennyiben a Kovač-csal folytatott levelezésünkre hagyatkozhatom. A koreográfus a De 

Mey-féle verzió létrejöttéről annyit árul el, hogy a belga rendező meglehetősen gyorsan vágta 

össze a fekete-fehér részt, és szakított a projekt eredeti koncepciójával, melyet a többi alkotó 

tartani szándékozott. 

Ugyanebben a levelezésben Kovač a harminc perces változatot Akira Kuroszava A vihar 

kapujában
233

 című filmjéhez hasonlítja
234

: a sziklán megvalósítandó koreográfia maga az az 

esemény, melynek létrejöttét, körülményeit többféleképpen is el lehet „mesélni”, be lehet 

mutatni, s ezt a három filmalkotó (két-)háromféleképpen kivitelezi. (Kovač fogalmaz ennyire 

bizonytalanul, arra utalva, hogy a Podgoršek-féle változat többé-kevésbé azonos az övével. 

Ám ezek szerint nem teljesen. Ebben a bizonytalanságban érhetjük tetten a táncfilm-készítés 

egyik praktikus alapkérdését, melyet egyébként mindig az adott projekt keretei döntenek el – 

hogy tudniillik milyen hierarchikus viszonyban áll a koreográfus és a filmrendező. Vagy még 

inkább: milyen hierarchikus viszonyban áll a koreográfia a mozgóképi rendezéssel.) 

De Mey alkotói oldalán, vagyis a Charleroi Danses weboldalán található aloldalon
235

 

filmmunkáinak sorában mindenféle további adat nélkül megtaláljuk a film címét. Az általam 

gondozott Apodosz Filmgyűjtemény birtokában is van egy kizárólag a címmel ellátott, 

stáblista nélküli, öt perc ötvenhárom másodperces kópia, melyet a belga művész biztosított 

még évekkel ezelőtt a számunkra. Erre a verzióra támaszkodva közölheti két elemzését 

Sophie Walon az Art en mouvement
236

 kötetben és az International Journal of Screendance 

                                                             
233  Akira KUROSZAVA: A vihar kapujában | Rashômon (JP 88’ 1950.)  

http://www.imdb.com/title/tt0042876/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
234  Személyes levelezésünkben utal Kuroszava filmjére, melynek a filmtörténetből ismert dramaturgiai 
nóvuma, hogy egy bűncselekményt négy tanú különböző, egymásnak ellentmondó beszámolójában látunk. S a 

valójában nem tudjuk rekonstruálni az igazságot. Csak azzal szembesülünk, hogy egy eseménynek többféle 

olvasata, „valóságsíkja” lehet.  
235  http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2122-therry-de-mey (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
236  Sophie WALON: Screendance Sensations: Multy-sensory Experiences in Thierry De Mey’s 

Screendance in: Franck BOULÈGUE – Marisa C. HAYES (szerk.): Art in Motion. Current Research in 

Screendance / Art en mouvement. Recherches actuelles en ciné-danse Newcastle upon Tyne, Cambridge 

Scholars Publishing, 2015. 2-10. 

http://www.imdb.com/title/tt0042876/
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2122-therry-de-mey
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2014-es Practice (into) Theory
237

 című számában, egy 2000-es megjelenésű, hatperces De 

Mey-rendezesről Dom Svobode címmel
238

. Az IMDb
239

 ugyanakkor már csak zeneszerzőként 

sorolja a Dom Svobode című műhöz a belga művészt.  

A De Mey-verzió színes képpel indul, s csak egy nagyjában egy perces „intro”, bevezető után 

vált fekete-fehérbe. Az „intro” megidézi a Narava Beso-ban látott Kováč-karaktert, azzal a 

különbséggel, hogy itt nem egyedül áll a tájban, hanem rögtön „viszonyba kerül”: az objektív 

megmutatja a sziklafal tetején a lefelé nézegető táncosokat. És szándékosan megmutatja már a 

második és harmadik snittben a test függeszkedését, a kilencedikben közeliben a köteleket test 

nélkül, ahogy feszülnek a kék égbolt előtt. Aztán látjuk, ahogy sorra lesétálnak, leereszkednek 

a „tánctérre” az előadók, próbálgatják a lépéseket, ugrásokat, mozdulatokat – éppúgy, mint 

egy bármilyen táncpróba elején szokás. Valamelyest látjuk a szikla tetején a civil ruhás 

segítőket is, akik a függesztést biztosítják. És végül nyolc másodpercre megkapjuk Hadalint, 

amint a várost hátrahagyva magas gazon át gyalogol a hegyekben felfelé. Az ő alakjával 

érkezik meg De Mey muzsikája, mely itt még csak kijelöli a feszültséget: érzékeljük általa, 

hogy ez a vászonöltönyös figura különös szereppel bír. (Még különösebb ebben a vágásban, 

hogy aztán nem tér vissza, nem jelenik meg többet a filmben…). A „séta”, mint kiemelt 

jelentőséggel bíró aktus kap hangsúlyt ebben a formában, mégpedig azzal a párhuzamos 

vágással, amely Hadalint a színes „intro”-ban óvatosan lefelé lépegető, előkészülő 

táncosokkal köti össze. Az akusztikai váltással együtt érkezik a képi is: a zene berobban a 

hangtérbe, a kép fekete-fehérre, s egyetlen átigazítás és néhány, talán akaratlan kompozíció-

korrekció kivételével kizárólag fix beállításokra vált. (De Mey a helyszín és a koreográfia 

megismerése révén kialakított saját koncepciójaként jelöli meg a fix plán alkalmazását,
240

 

mely aztán lehetővé tette, hogy vágással alkossa újra a mozgókép számára azt a dinamikai 

erőt, mely a társulat koreográfiáit jellemzi.) 

Ez a bevezető kicsiben és töredékesen, de tartalmazza azokat az elemeket, melyeket Kovač a 

koncepció részének tekint. A filmmel részletesen meg akarja mutatni alkotói szisztémáját a 
                                                             
237  Sophie WALON: Poetic Phenomenology in Thierry De Mey's Screendances: Open Corporealities, 

Responsive Spaces, and Embodied Experiences in: KAPPENBERG, Claudia – ROSENBERG, Douglas (szerk.): 

The International Journal of Screendance, Fall 2014 – Volume 4, Practice (into) Theory, Madison, Parallel 

Press, 2014. 
238  Walon egyik szövegében sem tesz említést a Podgoršek és De Mey rendezte harminc perces 

változatról. Valószínűleg azok megírásakor nem ismerte. 
239  http://www.imdb.com/name/nm0210308/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
240  Thierry DE MEY: Dom Svobode. Memory in: Bojana KUNST (szerk.): En-Knap Deset let / 10 Years 

Ljubjana, En-Knap 2003. 40 

http://www.imdb.com/name/nm0210308/
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koreográfia kialakításától – melyben a táncosok is aktív résztvevők – a rögzített, nyers, majd 

vágással átstrukturált felvételeken át a zenei kompozícióval megalkotott hangsúlyok 

beépítéséig. Ebből a belga alkotó a „mű, mint folyamat” gondolatát emeli ki. Bármennyire is 

esztétizált aztán De Mey változata, a filmnek több mint egy hatodát arra fordítja, hogy 

önreflektív módon előre felfedje, leleplezze annak titkát. A fekete-fehér formátum, a 

rendkívül távoli, madártávlatú totálok, melyekben a táncosok szinte csak mintázatnak 

látszanak – épp olyannak, mint amilyen vázlatokat látunk a harminc perces verzió 

koreográfiai tervezésében papírra vetve – a megannyi megdöntött, elfordított horizontú snitt, a 

szorosan a testhatárokra komponált képkivágás, a végletekig fokozott ugróvágás – mind 

különböző fogások, melyek révén észrevétlen marad a függesztés, illetve kosztümmé, 

díszletté válik, általa felborul a néző térérzete. Csakhogy mindez úgy kell, hogy hasson, hogy 

már az elejétől tudjuk: illúzióval, „mutatvánnyal” van dolgunk. (Ismerjük ezt a színházi vagy 

filmes konvenciót. Táncfilmben is akad rá példa: Carlos Saura
241

 előszeretettel élt vele 

flamenco-feldolgozásaiban, mikor a felvétel előkészületei, ahogy az előadók megérkeznek az 

öltözőbe, sminkelnek a tükör előtt, beszélgetnek, cigarettáznak, esznek, próbálnak, majd 

végül lejátsszák egyben, kosztümben, sminkben, – egyébként minimális – kellékkel, 

díszlettel- a művet.) 

A sziklás jelenet Podgoršek-féle színes felvételeiben ennek mondhatni az ellenkezőjét 

találjuk: a kamera folyamatosan mozog – finoman bolyong, mintegy ringatva a horizontot. 

Különböző szűkítésekben, de kizárólag totálokat látunk. Az objektum itt a csoport. Nem az 

egyes táncosok. Az optika a csoportra komponált mozgás együttesét kívánja megmutatni, 

mégpedig abban az „extrém” térben, amelyben az megvalósul. Itt is találunk pár ugróvágást, 

de csak azoknak a „madártávlatú” „felső”, vagyis egészen fallal szemben rögzített snitteknek 

a felhasználásakor, melyeket De Mey fekete-fehér változatából ismerünk. 

A harminc perces változat mélyebb, alaposabb bevezetést kínál az „esemény” 

előkészületeinek megismerésébe, s így létrehoz egy művet a mű készítéséről. Vagy másként: 

olyan filmet alkot, melybe egy másik film is beágyazódik.  

                                                             
241  Carlos SAURA (1932- ) Spanyol filmrendező és fotográfus, Luis Buñuel tanítványa. A Franco-diktálta 

önkényuralom ideje alatt politikai témájú filmeket rendezett, melyeket rendre betiltottak. A fasiszta vezető halála 

után, 1975-től flamenco drámákat rendezett mozgóképre. Úgymint az 1981-es Vérnászban, az 1983-as 

Carmenben, az 1986-os Bűvös szerelemben vagy az 1995-öt Tango-ban.  
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Iztok Kovač „3 Q-ja” 

Az előkészületek jelenetei során látjuk a csoportos koreográfia, mint vizuális alakzat 

megtervezését (Melyhez három dobókockát is felhasználnak, az eredményeket feljegyezik. 

Kovač minden mozgásanyagának létrehozásakor szándékosan használja a véletlent. ) (Ami, 

persze, a Merce Cunninghamnek John Cage-dzsel folytatott kísérletei nyomán újradefiniált 

tánc – megtervezett és megszerkesztett mozgás meghatározott térben és időben
242

 – 

ismeretében nem újdonság. Cunnningham felől olvasva jó eséllyel a Taming The Time is 

táncfilm. Más kérdés, hogy bár Kovač nagyon is Cunningham nyomdokain jár formai 

tekintetben, a jelentéstől és bizonyosféle szimbolikától vagy metaforikusságtól semmiképp 

sem kívánja megszabadítani koreográfiáit, ellentétben az amerikai koreográfussal, aki „meg 

akarta szabadítani a mozdulatot minden rárakódott történeti kolonctól: a kodifikált 

mozgásoktól, a színházi reprezentációtól, a pszichológiától, a kommunikációtól és 

mindenfajta hierarchiától.”
243

.) Eljárását „3Q-nak”
244

, „three quality”-nek, azaz „három 

minőségnek” hívja. Az előadók előzetesen kiválasztják egy-egy mozgásegység vezető 

táncosát, akinek mozgására az adott egység bizonyos pontjain a dobókockával előzetesen 

kiválasztottak szerint háromféle módon reagálhatnak: megállással, ismétléssel vagy a 

mozdulat fordítottjának végrehajtásával.) A hét táncos egy gyémánt-formát ad ki. Táncuk 

alapvetően e formán belül enged különböző helyzetváltoztatásokat, esetenként együttes 

helyváltoztatásokat, újabb, pontosan megtervezett alakzatokban. A terveket papírra rajzolják. 

Egy sziklás totál pillanatnyi bevágásával a kockás papír fekete tollpöttyei élő testekként 

azonosítódnak. ( p112i14 Efféle opálosra fényelt, gyakran életlen vagy kis mélységélességű, 

hangsúlyosan celluloid érzetű rövid snitteket másutt is használ Podgoršek, elemelve a 

dokumentatívabb jeleneteket. Nagyjában egypercnyi erős celluloid anyagot láthatunk a 

szintén 2000-es keltezésű Dokument Svobode
245

 című mozgóképben, mely a Dom Svobode 

„így készült-filmje”, interjúk nélkül, felhasználva az abból (is) kimaradt szekvenciákat. – Egy 

újabb film a filmben, pontosabban így készült-film az így készült-filmben, filológiai 

csemegeként.) 

                                                             
242  Vö. FUCHS: A tánc újragondolása (1950-1970) in: uő.: Száz év tánc 207. 
243  uo. 
244 Vö. Kovač saját leírásával, melynek egyik online elérhető forrása:  

http://www.tsekh.com/prepod.php?id=75 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
245  Sašo PODGORŠEK: Dokument Svobode (SLO 16’ 2000.) Vö. http://www.en-

knap.com/15/436/iztok_kovac.html  

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p112i14
http://www.tsekh.com/prepod.php?id=75
http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html
http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html
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Látjuk aztán az absztrakt struktúra kibomlását: az egyes előadók egyéni és csoportos 

gyakorlásain keresztül. A próbahelyként használt terem parkettáján előadott mozgásrészletek 

egészen más karakterűek, sokkal kevésbé hatásosak, mint amilyenné majd a sziklán, 

negyvenöt méter magasban válnak, mikor a kilencven fokkal elfordított „földi” gravitáció 

koordinátáiban az ugrást és az esést, lebegés, a haladást vagy más, könnyedséggel végrehajtott 

mozdulatot a feszült koncentráció és a valaminek az ellenében végrehajtottság elszánt ereje 

váltja fel. (Cserében intimitást sugároznak. A néző közelebb kerül. A mozgás absztrakciója 

mellett megjelenik a szubjektum és a személy privát szférája. E kettőt – megszerkesztettség, 

privát esetlegesség – mindig szorosan egymás mellett tartja Kovač.) 

Ez a „valaminek ellenében végrehajtottság” és lebegés, a transzformáltan gravitált test 

vizualitása, Nataša Petrešin-Bachelez művészetkritikus, kurátor szerint, ugyanaz a 

„súlytalanság” és „felfüggesztettség”, melyet több huszadik, huszonegyedik századi szlovén 

alkotói törekvésben – köztük a konceptuális OHO
246

 csoportéban, Dragan Živadinov
247

 

színházi rendezőében vagy Meta Grgurevič
248

 képzőművészében – kiemel. S melynek az 

1856-ban Smiljanban, a mai Horvátországban született Nikola Tesla és a talán kevésbé ismert 

1892-ben Pulán, a mai Horvátország területén született Herman Potočnik
249

 gravitációs 

kutatásaitól kezdve valamiféle tradícióját látja a poszt-monarchiabeli, poszt-jugoszláv, 

szlovén kultúrában.
250

  

                                                             
246  Az OHO 1960-ban Ljubjanaban alapított szlovén konceptuális művészeti csoport.  

„Az ex-jugoszláv mûvészet haladó szárnyában a hatvanas évek végén a szlovén OHO csoport transzcendentális 

konceptualizmusa példaértékûnek bizonyul. A közösségi meditációra, a spiritualizmusra és a telepátia 
kommunikációs lehetõségeire alapozódó, egyre inkább a cselekvés fokozatos lefojtására irányuló csoportmunka 

történeti távlatában ott húzódik néhány olyan jelzésszerû mû, amely magában hordozza az akciómûvészet felé 

nyitás valamennyi feltételét. Így például Miljenko Matanovic egy belgrádi galéria falai között füstbombát 

aktivizál, míg Tomaz Salamun 1969 végén krétával vonalat húzva összeköti Újvidék városának két távoli pontját. 

Az utcák és terek burkolatán elnyúló vonal azokat az intervenciós mûveket vetíti elõre, amelyek fõként az emberi 

élettér esztétikai állagának megbontására, illetve korrigálására hivatottak, s merõben új tapasztalattal 

szolgálnak az alkotás helyének kijelölése tekintetében. Ugyancsak az OHO krónikájából maradt fenn az a 

környezeti akció, melynek során a csoport tagjai átlátszó nylonzsineggel vonták körül a ljubljanai erõdítményt.” 

SZOMBATHY Bálint: Akcióművészet a volt Jugoszláviában és utódállamaiban 1969 és 1999 között in: Balkon 

1999. szeptember http://www.c3.hu/scripta/balkon/99/09/02szom.htm (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
247  Dragan ŽIVADINOV (1960- ) Szlovén színház rendező. 

Vö. http://www.culture.si/en/Noordung_Cosmokinetic_Cabinet (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
248  Meta GRGUREVIČ (1979- ) Szlovén képzőművész. Vö. http://www.metagrgurevic.com/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
249  Herman POTOČNIK NOORDUNG (1892-1929) Szlovén rakétamérnök és az űrutazás egyik úttörője. 

Az osztrák birodalmi hadsereg tudós tisztje. Vö. http://www.astronautix.com/n/noordung.html (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
250  Nataša PETREŠIN-BACHELEZ: Gravity’s Rainbow over Slovenia in: Futures of Eastern Europe 

Conference 2014.01.25. http://www.newmuseum.org/calendar/view/future-of-eastern-europe-conference-part-1  

http://www.c3.hu/scripta/balkon/99/09/02szom.htm
http://www.culture.si/en/Noordung_Cosmokinetic_Cabinet
http://www.metagrgurevic.com/
http://www.astronautix.com/n/noordung.html
http://www.newmuseum.org/calendar/view/future-of-eastern-europe-conference-part-1
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S bár lehetséges, hogy Kovač e motívumának valóban vannak akár a Monarchia idejéből 

eredeztethető délszláv gyökerei, előképei, én mégis a kommunista Jugoszlávia és kilencvenes 

évekbeli felbomlása, valamint a Trbovlje-i bányavidék közvetlen hatását érzékelem 

elsődlegesen. Ily módon a magasban, a levegőben levés, a repülésre tett kísérlet vagy annak 

imitációja, a zuhanás kísérlete és annak kudarca, a madártávlat, a szédülő, vergődő, 

felfüggesztett vagy elejtendő madár képe, hegyek vagy kémény magasa elválaszthatatlan a 

bányák és alagutak mélységétől, az állandó sötét és nyirkosság, a rejtőzködés, elzárás, 

elfedettség fogalmaitól. Melyek egyenlő erővel, különböző szinteken és méretekben, újabb és 

újabb módon eltérítve jelennek meg Kovač táncfilmjeiben. 

Thierry De Mey kommentárjából
251

 tudhatjuk, hogy a sziklás felvételeket negyvenöt méter 

magasban készítették, ami minden technikai biztosítás ellenére komoly kockázatvállalást 

jelentett az előadók részéről. Akárhogy is, másként működik a test, az idegek, ha a fizikai, 

életveszélyes kockázat tudatában működik. Érzékeli a potenciális veszélyt, a helyzet 

extremitását. Még akkor is, ha ez éppen, hogy „doppingolja”, kiszakítja a hétköznapi érzetek 

semlegességéből, csiklandós újszerűségével elementáris felszabadulást nyújt. (Mint mikor 

meztelenül vetjük magunkat valamilyen szabad, természetes vízközegbe. Hirtelen kikerülni a 

civilizált önkorlátozásból, s közvetlen, érzéki kapcsolatba lépni a természet korláttalanságával 

– örvénylő, lüktető, sodró erejű élmény.) Ugyanakkor ezt a rizikóvállalást jórészt elfedi az a 

mozgóképi koncepció, amelyik épp azzal játszik, hogy elbizonytalanítsa a néző térérzetét. 

Azaz egyfelől zsigereinkkel érzékeljük a táncosok felfokozott feszültségét, valamiféle 

„veszély” jelenlétét, de a forrását nem. Legalábbis nem kellőképpen. Ebből valamelyest 

visszaépít az akusztika: a táncosoknak a lendületesebb mozgásokat kísérő „sóhajai”, 

„nyögései” és De Mey zenei kompozíciójának zuhanó kőtörmeléket asszociáló zörejelemei. 

A sziklás koreográfia egésze hasonló eltérüléseken megy keresztül: beláthatjuk például, hogy 

ebben a függesztett testhelyzetben alapvetően majdhogynem irreleváns, hogy a táncos a 

talpán vagy a fején áll, pontosabban támaszkodik a sziklának. Ennek abban az imitált 

koreográfiai térben van referenciapontja, amelyben a függőleges sziklát stabil talajnak 

tekintjük a táncosok alatt. Valamint mintázatként van értéke – a talpával a sziklát érintő test 

„inverzeként”. (Ez a „mozdulatot fordító” eljárás – emlékszünk – Kovač „3Q-jának” része.) 

                                                                                                                                                                                              
Vö. http://www.metagrgurevic.com/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
251  Thierry DE MEY: Dom Svobode. Memory 40 

http://www.metagrgurevic.com/
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Ahogy a talajra – sziklára- zuhanást, vetődést imitáló mozdulatok, melyeket az ugróvágás 

ismétlései és a „kilövellésszerű” hangeffektusok még inkább felfokoznak. A koreográfia 

olyan rizikóvállalást imitál tehát, amely valójában nincs. (Bár kétségkívül komoly, koncentrált 

izommunka úgy megvalósítani, mintha zuhanás volna.) A helyett, ami van, de amit nem 

látunk. 

A koreográfia megtervezése, a próbák egy művelődési központban vagy kultúrházban, a 

címadó Dom Svobodéban, vagyis a „szabadság házában” zajlanak. Ezt onnan tudjuk meg, 

hogy Hadalin karaktere előbb elsétál az épület mellett, amelyre ez a két szó fel van festve (a 

felirat ma is látható az épületen), majd végigjárja annak azokat a tereit, melyben a táncosok 

megbeszéléseit és próbáit láttuk. Még azt a röviditalos palackot is a kezébe veszi, amelyikből 

azok iszogattak a kockadobás közben. A parketten, a hívogató üres térben pedig ellejt pár 

sajátos táncmozdulatot.  

A „jelen felfüggesztése”, a „a tér időbeli kitágítása”, az „idő térbeliesítése”.  

Ami ezek után következik, az nem csak a „sétálás művészete” –amelyet Hadalin és a kamera 

egyaránt végez, felváltva, olykor összekapcsoltan
252

, mintha Hadalin szubjektív plánját 

látnánk, máskor egymástól függetlenül-, hanem egyúttal a „jelen felfüggesztése” vagy 

másképp: „a tér időbeli kitágítása”, „az idő térbeliesítése”. p115i15 Hadalin a kultúrház 

színpadán állva a kulisszák mögé lép, s a pódium alatt megpillantja a társulat két táncosát 

(Maja Delakot és Jordi Cortes Molinát), amint egy szűkebb, sötét helyiségben, valami 

felismerhetetlen ipari tárgy – egy forgó henger (esetleg annak vetített képe
253

) – előtt 

                                                             
252  Ilyesféle jelenségre, mikor a kamera egy darabig mintha az egyik szereplőt követné, ám valójában egy 

másik jelenetre, történésre áll át, használta Jancsó Miklós a „kereszteznek” kifejezést.  

„A szereplők pszichologikus fejlődését – amely a forgatókönyvben még meglehetősen hagyományos – a forgatás 

során Jancsó egy különös „trükkel” teszi mozgásban is láthatóvá: megkettőzi őket (például a két fehér 

parancsnok vagy az ápolónők), mert úgy érzi, a jeleneten belül egyetlen szereplő nem tudná kifejezni, ábrázolni 

a rá kiosztott tartalmakat, vagy ha meg is tenné, túlságosan „játszania” kellene, ezt pedig Jancsó ebben az 

időben mereven ellenzi, így hát az egyes szereplők funkciói megoszlanak, az egyik kimegy a képből és bejön a 
másik: „kereszteznek” – mondja Jancsó, és ez a fel-alá járás, a kísérésnek ez a szüntelen lüktetése lesz ezután 

jelenet-építkezésének alapja. Hiszen ekkor a felvevőgép szinte észrevétlenül „csúszik át” egyik eseményről a 

másikra: látszólag valakit követ, valójában azonban az egyik mozgásforma alakul át a másik 

mozgásfolyamatba.” 

 Vö. KÉZDI-KOVÁCS: Egy stílus alakváltozásai. Jancsó tánca.  

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7329 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
253  A háttér kissé opálos és homályos, s így emlékeztet azokra a bevágott snittekre, amelyekkel Podgoršek 

olykor megtöri a naturálisra fényelt színes szekvenciákat. Ilyen volt a papírra rajzolt táncos alakzatokra vágott 

sziklafalas madártávlatú totál. 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p115i15
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7329
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beszélgetnek. (Valójában nem tudjuk, hogy ő is látja-e őket, vagy csak mi – gondoljunk a 

„szubjektív plán” vs. „sétáló kamera” eldöntetlen, egymást keresztező játékára!) És bár éppen 

előfordulhat, hogy Trbovlje kultúrházának architektúrája szerves egységet képez egy 

bányaépülettel és egy mészkőhegységbe mart üregrendszerrel, azért az, hogy ezeket a tereket 

éppen a pódium alatti helyiségből lehet megközelíteni, már kevéssé tűnik valószínűnek, és 

egyáltalán nem hat valóságosnak. Inkább álomszerűnek mondható, mint a sziklán végrehajtott 

„átgravitált” mozdulatok vagy Hinton hol kiürített, jelképes színpadi, máskor hétköznapi 

tárgyakkal telített „transzterei”. A pódium sokkal inkább az a kitüntetett (szimbolikus) pont a 

filmben, ahol a tér transzformációja tetten érhető. 

Delak és Cortes Molina beszédét elnyomja a hátuk mögött forgó tárgy zakatolása. A 

következő snittben a fekete szűk térből kilépve bányaüzemi területre – kimart sziklafal, 

pléhsilók, salak, sár – kerülnek, ahol pocsolyákban megmerítkező duettet táncolnak. 

Konszolidált, „úri” öltözetük – Cortes Molina sötét öltönye, világos inge, Delak fekete ruhája 

– bepiszkolódik.  

Távozásuk után Hadalin lép a helyre. Egész pontosan csak Cortes Molinát látjuk elmenni, aki 

egy másik szűk, sötét ipari folyosón szembetalálkozik Hadalinnal, így váltva egymást a 

salakos térben. (Mire Hadalin odaér, Delak már nincs ott.) Hadalin ugyanúgy tekint körbe, s 

mindent alaposan megszemlél, mint a kultúrházban. („Minden érzékeddel észleld a 

környezeted!”
254

) Olyan, mintha követné a táncosokat, nyomukat keresné az éppen elhagyott 

terekben. Majd még beljebb hatol – a bánya kékes sötétben derengő belső üregeibe és 

termeibe, ahol fehér dresszben és tütüben mesternőjükkel balettozó kislányokat talál. Kovač 

két táncosnője – Delak és Mala Kline – kerül elő, akik rúdnak használják Hadalint: az 

optikának háttal állva egyik kezüket a szemben álló Hadalin szájába teszik, s úgy ismétlik a 

tütüsök gyakorlatait. A kamera elhagyja hármukat, és a balettosokon keresztül tovább bolyong 

a bánya üregeiben és felszíni, szabadtéri, részben nyitott helyiségeiben. Cigarettájukkal 

haladó munkásokat, romok közt muzsikáló fúvós zenekart, asszonykórust, Kovač 

munkásruhában táncoló előadóit pásztázza meglehetősen szabadon. A vágásokat leszámítva a 

beállítások szereplőstül Jancsó Miklós filmjeit idézik. Az amatőr és profi szereplők 

keveredésével, a szereplőknek, mint tömegnek az ábrázolásával, a beláthatatlan, (Jancsó nyílt 

tereivel ellentétben inkább labirintusszerűen) végtelen vagy burjánzó tájban szabadon, minden 

                                                             
254  Emlékszünk: a Taming the Time-ban megfogalmazott „sétálási szabályok” egyike. 
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irányban mozgó kamerával, a térben tömegként vagy mintázatként kezelt testek 

megkomponált képeivel.  

Ha a kamera tárgya nem mutatna jelentős egyezéseket Jancsóéval, talán nem hoznánk 

párhuzamba a két „kamerakoreográfiát”. Gondolván, hogy más-más területen használt 

hasonló formai megoldások csupán.  

(Bár a magam részéről határozottan állítom, Jancsó Miklós koreografikus mozgóképalkotó, a 

kifejezésnek abban az értelmében, ahogy azt az értekezésemben Dan Geesinre, Esther Rotsra, 

David Hintonra, Sašo Podgoršekre, Iztok Kovačra
255

, Thierry De Meyre és másokra 

használom. 

„Jancsó stílusa – melyet bízvást mondhatunk a filmtörténet egyik legegyénibb és 

legutánozhatatlanabb stílusának – lépésről lépésre alakult, élénken reagálva a kor politikai és 

művészi hatásaira, és ugyanakkor egyre nyilvánvalóbban megmutatva magából azt a szilárd 

magot, amely az alkotó legbelsejével azonos: amit én Jancsó táncos  alkatának neveznék. 

Abban az értelemben, ahogyan a tánc, az emberiség talán legősibb rítusaként a mozgással, a 

legkonkrétabb emberi cselekedettel fejezi ki a legelvontabbat az ember lényegéből. A 

mozgásnak ez a fontossága Jancsó filmjeiben egyre nő: ő a térrel és a szereplők és a kamera 

mozgásával fejez ki majd mindent. A verbalitás, a pszichológia nem nagyon érdekli, a 

gondolatok is csak a mozgás kísérőelemeiként jelennek meg a vásznon.”
256

 

-írja róla 1981-ben pályatársa, több filmjének rendezőasszisztense, Kézdi-Kovács Zsolt.)  

Ám, mivel sok motívum tökéletesen megfeleltethető egymásnak – kórus, zenekar, 

tánccsoport, dolgozók/munkások – nem nehéz belátnunk, hogy Jancsó „táncoló” és Kovač 

„sétáló kamerája” roppant hasonlóan működik. Azzal a különbséggel, hogy Jancsó hosszú 

beállításai Kovač-nál töredezetté válnak, s e töredékek – megannyi folyamatos, párhuzamos 

hosszú beállítás apró szilánkja – kopírozódnak egymásra. (Ezen azt értem, hogy Kovač a 

térben szabadon bolyongó, máskor kocsizó kamerája képét módszeresen feldarabolja. Bár 

láthatóan nincs jelentős nézőpontváltás két egymás melletti snitt között, vagyis vélhetően 

                                                             
255  Noha Kovač rendezőként csak egy filmet jegyez filmográfiájában, az 1995-ös Narava Beso-t közösen 

Patrick Ottennel, mégis gyakran utalok rá, mint mozgóképalkotóra. Teszem ezt azért, mert mint koreográfus 

másik vezető alkotója az összes, e fejezetben tárgyalt szlovén táncfilmnek. Határozott vizuális koncepciója 

szervesül a rendezőével. 
256  KÉZDI-KOVÁCS: Egy stílus alakváltozásai. Jancsó tánca 
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azonos beállítás részei voltak, a rendező-koreográfus megbontja azt. Ezzel az eljárással azt éri 

el, hogy a befogadó – a jancsói hosszú beállítások magával ragadó haladásának, sőt, 

„szárnyalásának” érzetével szemben – a minduntalan elinduló és aztán megbotló, elakadó 

haladást, a haladni vágyás érzetét élje át.) Továbbá azzal, hogy míg Jancsónál a nyílt tér, a 

magyar vidéki táj, a puszta adja a helyszínek többségét, addig Kovačnál ez a vidéki táj ipari – 

üregek, alagutak, bányák mélye. Melyeknek sötétjében, nyirkos homályában vagy koszos, 

lepusztult romjai közt bolyong, lavíroz a kamera, rátalálva az abban rendre szintén mozgó 

testekre. 

A jelen felfüggesztése”, a „a tér időbeli kitágítása”, az „idő térbeliesítése” mindkét alkotóra 

jellemző. Csak mivel máshonnan olvassuk életművüket – Jancsót az elbeszélői játékfilm 

jelenetező narratívája, Kovačot az absztrakt tánc felől – különböző módon dekódolunk 

hasonló alkotói gesztusokat. 

„A hetvenes években többnyire megmarad a nyílt terekben mozgó kamera a hosszú 

beállításokkal, viszont a filmek elbeszélésmódjában felerősödnek a disznarratív formák, 

motiválatlan csodás elemek, allegorikus-képi megoldások, időbeli csúsztatások. Az Égi 

bárány és a Még kér  a  nép  című filmektől kezdve a koreografikus és stilizált rituális 

mozgások felerősödnek, s ez által az elbeszélés is motiválatlan, irracionális elemekkel 

terhelődik.”
257

 

„[…] sajátosan keverednek a képzelet különféle rétegei, sokszor egyetlen beállításban 

csúszunk át egyikből a másikba, […]egyetlen mozgással kapcsolja össze a fikció különböző 

rétegeit, a film befejező képsorát annak kezdetével. A történet linearitása megtörik, 

szürreálissá válik.”
258

 

Jancsó „disznarratív formái” absztrakt koreografikusak. Használatuk révén markánsan 

elkülönbözik más játékfilm(?), fiktív film(?) rendezőktől. Pontosabban megmarad ezeknél a 

formáknál, miközben kortársai – Gyöngyössy Imre, Szabó István és még sorolhatnám – más 

irányokban kísérleteznek tovább
259

. Kovačnak és filmrendezőinek – Okinak, Ottennek, 

Podgoršeknek – (ahogy bármely kortárstánc-filmkészítőnek) ellenben alapállása a 

„disznarrativitás”, az absztrakció, a fikció különböző rétegeinek mozgással történő 

                                                             
257  GREGUS Zoltán: Hősök tere (és ideje). Jancsó Miklós-portré 2. in: Filmtett 2011.09.30.  

 http://www.filmtett.ro/cikk/2891/jancso-miklos-portre-2 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
258  uo. 
259  Vö. GELENCSÉR: Politikai poétika. Jancsó és hetvenes évek parabolái 19 

http://www.filmtett.ro/cikk/2891/jancso-miklos-portre-2
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összekapcsolása. (Jancsónál ennek kialakulása egy folyamat eredménye, s ahogy Kézdi-

Kovács is rámutat, az első korszak filmjeire, az Oldás és kötés-re
260

 és az Így jöttem-re
261

 még 

nem jellemzőek
262

.)  

Előadóik nem szerepet játszanak. Hanem cselekszenek – mozognak. Nem az előadók, mint 

szereplők, hanem a mozgó képük – testük, karakterük – látványa, annak kompozíciója, vagyis 

megszerkesztettsége hordozza magában a „jelentést”, „tartalmat”, „üzenetet”, „gondolat-

tartalmakat” (Kézdi-Kovács)
 263

. 

„[…]a belső, pszichologikus ábrázolás helyett a színész figurájának, karakterének, 

mozgásának kell hordoznia egyéniségét. [Jancsó] [é]pp ezért dolgozik kevésbé az úgynevezett 

„teljesítményszínészekkel”: nem szereti, ha a színész „játszik”, a felvételek idején sokszor 

hangzik el az utasítás: „Ne játssz!””
264

 

„Jancsónak szüksége van rá, hogy szinte „fizikailag”, lépésről lépésre letapogassa a 

helyszínt, „bemozogja” a teret, és mozgássá ültesse át a gondolatokat, melyeket az adott 

jelenet hordoz – akár egy koreográfus. Improvizálása nem más, mint a forgatókönyvben le 

nem írható mozgásfolyamatok megszületése.”
265

 

Kovač munkáiban már a kezdetektől, azaz a How I Cought a Falcon két feldolgozása utáni 

első táncfilmjétől, a Narava Beso-tól megfigyelhető a törekvés a múlt és az akkori jelen 

találkoztatására, ütköztetésére. A Narava Beso-ban ez még részben teátrálisan valósul meg: a 

múlt nyomait viselő, gyakran magára hagyott terek és a kortárstánc koreográfiát végrehajtó 

táncos testek egymás mellé helyezésével, úgy, hogy a testek egy része a múlthoz köthető 

jelmezt visel. (Melyen – úgy vélem, Jancsó jelmezeihez hasonlóan – jól látható, hogy jelmez, 

nem képez autentikus egységet az azt viselő testtel –szándékosan.) Másik része a kilencvenes 

évek hétköznapi modern öltözetét. Ugyanakkor a „jelmezes” testek részben meztelenek, így 

kötődve az ugyancsak hangsúlyos motívumként visszatérő természeti környezethez –

civilizáltság elhagyása, vadság –, másfelől így képezve átmenetet a múlt jelmezeibe és a jelen 

                                                             
260  JANCSÓ Miklós: Oldás és kötés (HU 94’ 1963.) http://www.imdb.com/title/tt0057381/ (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
261  JANCSÓ Miklós: Így jöttem (HU 108’ 1965.) http://www.imdb.com/title/tt0058787/ (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
262  KÉZDI-KOVÁCS: Egy stílus alakváltozásai. Jancsó tánca 
263  uo. 
264  uo. 
265  uo. 

http://www.imdb.com/title/tt0057381/
http://www.imdb.com/title/tt0058787/
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viseleteibe öltözöttség között, mintegy „átmeneti vagy transzformálódó testként” 

(Brandstetter), és egyfajta „keresztezésként” (Jancsó).  

(Itt még talán jelmezként is regisztrálhatnánk Kovač sötét öltönyét, kalapját – ilyet visel az 

összes férfitáncos a Dom Svobode sziklás felvételein –, mely aztán védjegyévé válik – talán az 

Osztrák-Magyar Monarchia egykor békebeli polgárát kívánja megidézni, a közép-kelet-

európai urbánus kisembert, aki a világ történéseinek legrémisztőbb, legmocskosabb 

pillanataiban is úr akar maradni. Vagy nem képes más lenni. ) 

Miközben tehát Lepecki „felborított tánc” fogalmával is leírható, ugyanakkor az átmenet, a 

transzformáció megvalósulásához is tartozik az öltönyös, „urbánus” (Kovač) sziklafalon 

függeszkedő, kilencven fokkal elfordított szólójának és a félmeztelen, báránybőr kucsmás 

figura (Juho Saarinen) száznyolcvan fokkal elfordított folyóvizes jelenetének 

összekapcsolása. Egyikük fizikailag fent, a magasban van és látszólag felfelé törekszik 

mozdulataival, valójában horizontálisan. Másikuk, aki valami úszásfélére emlékeztető 

mozgást végez karjaival, a vízközegre merőlegesen, fölötte függeszkedve, abba teljesen soha 

bele nem merülve. Látjuk később talpon álló árnyékát, amint a sodródó vízre vetül. A közeg 

és a test, amely abban mozogna, eltérül egymástól. A test törekszik a közegbe, de a közeg 

kifordul, kisiklik a test alól. (Természetesen Kovačnál annak is jelentősége van, hogy az 

urbánus figura a levegőbe, felfelé, tudniillik kifelé valamiből, a félig lecsupaszított testű, 

vidékies, rusztikus jelmezű lefelé, a vízbe, a talajba, tudniillik befelé valamibe igyekszik. 

Erről esik még majd szó.) 

(Egy későbbi snitt „leleplezi”, „visszafordítja” Kovač-ot, vagyis a teljesen függőleges 

sziklafal oldalában látjuk függeszkedni, a falra merőlegesen, azaz vízszintesen mozogni. A 

nézői tekintet akaratlanul fürkészni kezdi a hátteret, az erdő lombját, hogy külső, stabil 

viszonyítási pontot, irányokat kapjon, elbizonytalanodva, vajon ez a kamerakép immáron a 

valós irányokat mutatja-e – nem kap.) 

A Narava Beso-ban nincs végig bolyongó kamera. Nincsenek mindenhol „hosszú beállítás-

szilánkok”. Ha mégis, az viszont a film szerkezetileg kiemelt helyén van – mint azt látni 

fogjuk.  
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A táncosok ellenben, akár a holland Evolutie van Soorten-ben – melyet szintén „Jancsósnak” 

mondtam, s leginkább a Fényes szelek-kel rokonítottam – birtokba veszik a múlt tereit. 

Figyelik, próbálgatják, megmerítkeznek benne. (Két jelenetben szó szerint: Saarinen karaktere 

fejjel lefelé függeszkedik az erős sodrású folyóvíz felett (a függesztést és a függesztési pontot 

nem látjuk, csak a képtérbe belógó, száznyolcvan fokkal megfordított testtorzót). Melybe 

karjaival próbál behatolni, sziklatörmelékeket emel ki belőle és vizsgálgatja. Majd Rebecca 

Murgié, aki egy kisebb erdei vízesés medrében, szikláin és zuhatagában vergődik, csapódik, 

míg csuromvizes nem lesz.) Hasonló attitűd ez, mint a „sétálás” lesz később. Talán az a 

különbség, hogy nem annyira a haladás, mint inkább a jelenlét a hangsúlyos benne. Vagy 

másképp: a sétálás a „civil” megvalósulási formája annak, amit a „profi” táncos tánccal hoz 

létre. Mindkettőben tetten érhető a „haladás” vagyis a „tér bejárása”, a „koncentrált 

figyelem”, a „ráhangolódás”, „együtt rezdülés” a környezettel.  

(„Minden érzékeddel észleld a környezeted! Ne foglalkozz haszontalan tevékenységekkel! Légy 

figyelmes, míg apró lépéseidet teszed! Gondold át, mi igaz és mi jó!”
266

)  

Kovač táncosai és sétálója egyúttal Nadia C. Seremetakis „still-act-jét”, nyugalmi állapotát 

valósítják meg. Nem feltétlenül abban a koreografikus értelmében, ahogy azt André Lepecki 

használja, bár a koreográfiáknak vannak nyugalmi állapotú egységeik. Hanem inkább úgy, 

ahogy azt Seremetakis „civil” gesztusokban megragadja. Kovač táncfilmjeiben 

koncepcionálisan felfüggeszti a jelen idejét, odamegy – praktikusan, fizikailag –, ahol a múlt 

nyomait megtalálhatja – szülővárosa és környéke bányavidékére – és megkísérel belekerülni 

abba, amit ott talál. A mozgásanyag soha nem utánozni, főként nem stilizálni próbál 

valamiféle múltbeli cselekvést, ami egykor ott autentikusan megtörténhetett – például a 

bányászok, partizánok, városlakók mindennapi mozdulatait –, de nem is reflektál vagy 

kommentál. Sokkal inkább a behatolás helyét és módját keresi – a módot, ahogy jelenvalóvá 

lehet válni a múlt idejében.  

Carmelo Scarcella karakterét szűk, szürkés munkásnadrágban, bakancsban, meztelen 

felsőtestén nyitott mellényben látjuk, totálban egy homokbánya nyílt, világos terében, amint 

előbb csak tétován, mélázva lépdel, csúszkál a szemcsés, porózus talajon, majd térdre dobja 

                                                             
266  Emlékszünk: a Taming the Time-ban megfogalmazott „sétálási szabályok” egyike. 
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magát, négykézláb oldalaz, vetődik néhányat, felkavarva a talajt. Mozdulatai kissé olyanok, 

mint egy útját a talajban kereső rovaré. (Nem utánozza, csak emlékeztet rá.) 

(E homokbánya tere egyike azoknak a „textúrával”, „érzéki anyagisággal” rendelkező 

táncfilmes környezeteknek, melyeknek kibontakozására a belga fejezetben, Thierry De Mey 

több rendezői munkájában láthatunk majd példákat. De Mey és Kovač /és Kovač rendezőinek/ 

terei, koreografikus testei összekapcsolódnak – értelmezik egymást. Scarcella sárgás-zöldes 

szürke sivataga egyaránt megidézi a De Mey rendezte és Michèle Anne De Mey 

koreografálta, Katalónia bányavidékén, kimart hegyoldalaiban játszódó, 1993-as Love 

Sonnets
267, és a De Mey rendezte, Anne Teresa De Keersmaeker koreografálta, az Aral-tó 

sivatagában forgatott, 2009-es Prélude à la mer
268

 című filmeknek erős képeit. A Narava 

Beso második felében, romos épületbelsőkben, lemenő nappali fénynél látható páros és 

csoportos táncok a Love Sonnets és a Wim Vandekeybus rendezte, 2005-ös Blush hasonlóan 

házromok belső terében vagy házromokkal körülvett, esti fényeknél előadott csoportos 

táncait. A terek, a figurák, a vizualitás, a szimbolika párban állnak, kijelölnek egy tengelyt, 

egy horizontot. Melynek egyik végén Kovač rendkívül személyes, poszt-szocialista, 

gyarmatosított, marginalizált /Bhabha/, másik végén a két belga táncfilmes – De Mey és Wim 

Vandekeybus –, nyugati modern, gyarmatosító /Bhabha/ világának koreografikus mozgóképi 

reprezentációja áll /földrajzilag, gazdaságilag, társadalmilag, politikailag/. Ugyanakkor, 

amelyben Kovač és De Mey érzékenysége, experimentális, rizikóvállaló attitűdje szorosabb 

viszonyban van /szellemileg/, s ebben az értelemben mintegy ellenpólusa Vandekeybus 

populárisabb, trendkövetőbb, könnyebben dekódolható eszköztárának. Mindezekről 

részletesebben a következő fejezetben lesz szó. 

  

                                                             
267 Thierry DE MEY - Michèle Anne DE MEY: Love Sonnets (BE 23’ 1993.) 

http://www.imdb.com/title/tt0271615/ részlet a filmből: http://www.numeridanse.tv/en/video/1184_love-sonnets 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
268 Thierry DE MEY – Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Prélude à la mer (BE 19’ 2009.) részlet a 

filmből: http://www.numeridanse.tv/fr/video/352_prelude-a-la-mer (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/title/tt0271615/
http://www.numeridanse.tv/en/video/1184_love-sonnets
http://www.numeridanse.tv/fr/video/352_prelude-a-la-mer
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30. (balra) Patrick OTTEN – Iztok KOVAČ: Narava Beso 31. (középen) Thierry DE MEY – Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER: Prélude à la mer 32. (jobbra) Thierry DE MEY – Michèle Anne DE MEY: Love Sonnets 

De Mey Love Sonnets-ét nem csak az idézi meg, hogy – akár a Narava Beso – ipari 

beavatkozású vad természeti térben, vagyis bányavidéken játszódik – bár ezzel némiképp 

összefüggésben áll –, hanem az a társadalmi-politikai, szellemi vetület – Bhabha fogalmával a 

közös megkésettség, leszakadás a demokratikus(?), liberális(?), kapitalista(?) Nyugat 

társadalmától –, mely Kovač sound designért felelős alkotótársa, Charo Calvo
269

 révén vált a 

koncepció részévé, illetve erősítette meg azt. A madridi születésű Calvo – ahogy 

visszaemlékszik
270

 – 1991-ben, Brüsszelben ismerkedett meg Kovač-csal, épp mikor, mint 

még táncos eljött Vandekeybus társulatától, s az experimentális zene felé fordult. Kovač volt 

az első szlovén, pontosabban jugoszláv, akit megismert életében. És bár a két ország – Franco 

Spanyolországa, és Tito Jugoszláviája – kormányának politikai ideológiája különbözött 

egymástól, annak állampolgárai nagyjában azonos ideig voltak elzárva Európa szabadabb 

régióitól. Az „izoláltság”, az „éhség a külvilág ingerei iránt”, a „hazai táj szeretete”, a 

„diktatórikus hatalmak bukása után hirtelen bekövetkező társadalmi változások 

feldolgozhatatlansága” mind közös fogalmak voltak, melyeket igyekeztek – vizualitásban, 

poézisben, hangszövetben – beépíteni közös filmjükbe. Az erőszakosan ipar-marta, 

kizsigerelt, tájidegen hulladékokkal terhelt, magára hagyott természeti környezet, mint a múlt 

és a jelen terének egymásba fordítása szlovén és spanyol referenciapontokkal egyaránt 

rendelkezik.) 

Delak egy másik rövid jelenetben egy elfektetett rozsdás hordón ugrál ütemesen, meztelen 

talpakkal. A szűk plánban csak az alsó lábszárat és a fémtárgy felső görbületét látjuk. 

Valamivel később teljes testével hátrahajolva, törzsét hanyatt ráfordítva a fém boltozatra, 

dobálja magát. Mégpedig úgy, mintha a kötéllel, amit látunk átvetve a testén, hozzá is lenne 

                                                             
269  http://charocalvo.org/bio/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
270  Charo CALVO: Narava Beso. Memory. in: Bojana KUNST (szerk.): En-Knap Deset let / 10 Years 

Ljubjana En-Knap, 2003 36 

http://charocalvo.org/bio/
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erősítve a fémtárgyhoz. És mintha egyúttal kapaszkodna belé a lendületes, vergődő mozgás 

közben. A repetitív mozdulatok, az anyag felé törekedés – ugrálás, rásimulás – a múltba – a 

múlt anyagába – való behatolásra tett kísérletek.  

Erről Lepecki Seremetakis gondolatait kommentálva azt írja, hogy 

„A történelem porának hátrahagyása azt jelenti, hogy elutasítjuk a történelem rendezett 

rétegekben való lerakódását. A nyuga lom-aktus  megmutatja, a történelem pora hogyan 

mozgósítható a modernitásban annak érdekében, hogy elmossa a művi korlátokat az érzéki és 

a társadalmi, a szomatikus és a mnemonikus, a nyelvi és a testi, a mobilis és a mozdulatlan 

között.”
271

 

Delak mozgásanyagai – egy másik jelenetben hasonló, rozsdás, hengerfelületű fémtárgy vagy 

építmény belsejében tesz sétálva köröket úgy, hogy közben egy a képtéren kívüli függesztésű 

kötélbe kapaszkodik, azt kézfejére tekeri – árnyalják, ütköztetik a Kovač (vagy Saarinen) 

függesztésére szolgáló kötél, mint visszatérő motívum jelentését: nemcsak a függesztés 

(„függés’, „felfüggesztettség”) aktusának objektuma, de a múlt anyagába való behatolásnak 

eszköze is egyúttal. (Ha így értelmezzük, Saarinen függesztése az átmenet Kovač és Delak 

között: az ő kötele még nem enged be a vágyott közegbe, de már a befelé igyekvés, a 

behatolás kelléke, nem a leválasztásé, a kikerülésé.) 

(Gelencsér Gábor Jancsó „parabolikus elbeszélésmódjának allegorikus disznarrációját”
272

 

elemezendő Mérei Ferenc, Józsa Péter és Hankiss Elemér tanulmányaira
273

 támaszkodva 

megállapítja, hogy Jancsó motívum- és alakzathalmozásával 

„ […]az egyes szimbólumok hagyományos kulturális konnotációit kimozdítja a helyükről, 

nemritkán éppen ellentétes jelentés megfogalmazására vagy a kétféle jelentés szembesítésére 

használva a szimbolikus ábrázolásmódot. Az idézőjeles szimbólumok mindenesetre sokkal 

erőteljesebben késztetik a befogadót absztrakciós eljárások elvégzésére, hiszen nem pusztán 

évszázadok óta készen álló szimbolikus jelentéskapcsolatok feltárása a feladat, hanem a 

beidegződött szimbolikus jelentés át- illetve újraértelmezése.” 

                                                             
271 LEPECKI: Bevezetés: A mozgás politikai ontológiája 37. 
272  GELENCSÉR: Politikai poétika. 14. 
273  MÉREI Ferenc: Szimbólumok idézőjelben. Égi bárány. in: Filmkultúra 1971 3-4. 18-23., JÓZSA Péter: 

Gondolatok az Égi bárányról in: Valóság 1971/9 
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A Gelencsér elemzésében olvasható „disznarráció”, a „konkrét” és az „elvont” együttes 

megjelenítése, mint „parabolikus forma” vagy az általa Szabó Miklóstól vett „önálló 

’szemiot ikai rendszerként’  funkcionáló szimbólumvilág” fogalmak az értekezés 

kontextusában is értelmesek, csak nem Jancsó és Kovač mozgóképeit kötik össze, hanem 

Jancsó mozgóképeit kötik a kortárstánc koreográfia egészéhez. Sőt, mondhatni minden olyan 

tánchoz, ami nem egy történet elmondásának eszköze, hanem önmaga referenciája, autonóm 

esztétikai értékkel bír. 

Czirák Ádám színházi teoretikus úgy fogalmaz, hogy az egyik biztos pontja lehet a 

kortárstánc megragadásának az, hogy megkérdőjelezi, meghaladja Lábán Rudolf
274

 

koreográfia-fogalmát, mely szerint  

„a koreográfia egy nonverbális, ám nyelvi szinten is megmagyarázható és 

szemantikailag értelmezhető kifejezésmód”
275

 

(Lábán így tesz distinkciót tánc és gimnasztika, azaz a művészi és a „puszta időtöltésszerű”, a 

test karbantartását célzó mozgás között.
276

) 

Czirák Philipp Gehmacher
277

, Bécsben alkotó koreográfus egyik művének elemzése kapcsán 

azt írja, hogy 

„Gehmacher koreográfiái […] nemcsak tükrözik, hanem radikalizálják azt a 20. 

század második felétől meghatározó kritikus pozíciót, amely elfordul a tánc 

szemiotikai kérdésfeltevéseitől. Nem az érintés jelentése, funkciója, valamint a gesztus 

deiktikus illetve értelemközvetítő hatása kerül a figyelem és az interpretáció 

középpontjába, hanem a mozdulatok által megnyíló horizontok, amelyek bár nem 

hordoznak szimbolikus jelentést, mégis fizikai és térbeli valóságunk részei, és képesek 

a kommunikáció mezőjévé változtatni az architektonikus teret.”
278) 

Ez a „belekerülés”, „jelenlevés” értelmezhető megértésként, „olvasásként” is. („Minden 

érzékeddel észleld a környezeted!”
279

) A test letapogatja, olvassa a környezet ingereit, jeleit. 

                                                             
274  LÁBÁN Rudolf (1879. Pozsony,– 1958. Weybridge, Nagy Britannia.): magyar származású táncos, 

táncpedagógus, koreográfus, a nevéről elnevezett táncírási rendszer feltalálója 
275  CZIRÁK Ádám: Bevezető gondolatok in: uő: (szerk): Kortárs táncelméletek Budapest, Kijárat Kiadó 

2013. 14 
276  Rudolf von LABAN: Gimnastik und Tanz Oldenburg, Gerhard Stalling 1926, 67 
277  Philipp GEHMACHER (1975 - ) osztrák koreográfus. 

Vö. http://www.philippgehmacher.net/#/biography (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
278  CZIRÁK: Bevezető gondolatok 14 
279  Emlékszünk: a Taming the Time-ban megfogalmazott „sétálási szabályok” egyike. 

http://www.philippgehmacher.net/#/biography
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Kovač visszatérő motívumai közt szerepel, hogy két mozgássor között egy pillanatra megáll, 

kiszakítja magát a kortárs koreográfia áramlásából – ezt végrehajtja akár szikla tetején 

leguggolva (a Dom Svobode-ban) vagy kőfal oldalában támaszkodva (a Narava Beso-ban) –, 

zakója zsebéből apró könyvet vagy noteszt vesz elő, belelapoz, belenéz, mintha emlékeztetni 

akarná magát valamire, vagy ellenőrizni szeretne valamit, ami a könyvben áll. (A 2014-es 

Vašhava nyitójelenetében a táncosok nagyobb, normálméretű könyvekkel a kezükben 

sétálnak egy „bányatérben”, s megannyi ingaként hintáztatnak kisebb lábasra vagy szűrőre 

emlékeztető zománcozott bányászedényeket – Kovač egy újabb tárgyi motívumát, később 

még látni fogjuk –, s közben olvasnak a félhomályban, át-átadva egymásnak a könyveket. A 

What Are You Going To Do…?-ban a kiskönyv keskeny szalagon lóg. Kovač, miután eldobott 

három dobókockát is – a 3Q tárgyi megvalósulásait –, felpattanva gyermek sakkpartnere 

mellől, tekint lapjai közé, majd egy szólótáncba kezd. A tánc végén – itt egyedül – ír is a 

könyvbe.) Kovačnak ezek a pillanatnyi felfüggesztődései, kiszakadásai az ehhez képest 

mégiscsak áramló mozgásfolyamból a „still-act” megvalósításának szekunder beágyazódásai. 

Az individuum kilép a közösség cselekvéseinek folyamatából, és a rákérdezés, a megvizsgálás 

aktusával él.
280 

Calvo sound design-ja első hallásra rendkívül diszkrét. A tizenkilenc perces film hetedik 

percéig kizárólag helyszíni hangokat – a természet neszeit, a test mozgásának, súrlódásának 

zörejeit és a mozgás közben keletkező önkéntelen sóhajokat, nyögéseket, lélegzetvételt 

halljuk. Egyedüli beavatkozásként mindössze annyit érzékelhetünk, hogy a jelenethatárokon e 

hangok átcsúsznak, átfedik egymást. Így érkezik Scarcella homokbányás terébe a nyers 

hegedűszó első, magas hangfekvésű szála. Mely aztán az ezt követő jelenetben több, 

párhuzamos, mélyebb hangszálban bomlik ki, úgy, hogy a képhez is kapcsolódik: Eva-Maria 

Michel karakterét egy a Delakéhoz hasonló, de szögletes fém térben látjuk, kezében vonóval, 

melyet érzékenyen a fémfelülethez érint, végighúzza rajta, mintha az hangszer vo lna. A 

felületen további karcolásokat, mintegy korábbi érintkezések nyomait – legalábbis erre enged 

asszociálni a látvány – fedezhetünk fel. Folytatja a mozdulatot a levegőben is, miközben 

végig halljuk a hegedűszót. Eztán hevesen csapkodni kezd a tárggyal, melyből így valós 

hangot csal ki. Ahogy a régi sérülések – mások mozdulatainak – „krikszkraksz” karcai 

összetalálkoznak, újraértelmezik, kontextusba helyezik Michel mozdulatainak nyomait (a 

korábbi felvételek vagy próbák során keletkezett hasonló vonalakat is), úgy fonódik össze és 

                                                             
280  Vö. LEPECKI: Bevezetés: A mozgás politikai ontológiája 36. 
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kontextualizálja egymást a vonó, mint tárgy zaja, és mint hangszer zenéje. Mely utóbbi 

továbbvonul aztán a következő jeleneteken. 

„Második hallásra”, azaz összpontosítottabb figyelemmel fordulva a hangok felé, további, 

hártya finomságú rétegekre lehetünk figyelmesek a szövetben: nem minden jelenetben, s 

azokban sem végig, de olykor hallható egy terjengős, máskor öblösebb vagy hullámzóbb, a 

képtér hátterét egészében kitöltő elektronikus mély basszushang. (A film végén leginkább 

működő üzem monoton zajára emlékeztet.) Másutt olyan fémes zörejek, melyeknek forrása 

nem található meg az adott jelenetben, de a filmi világ karakteréhez illenek. Akár mintha 

„átszöknének”, „átzuhannának” egyik jelenet teréből a másikba. (A film második felében 

egészen felerősödnek, experimentális zenei kompozíció benyomását keltik.) Calvo zörejeit a 

film teréből veszi, és nem manipulálja. p127i16 Így leszünk figyelmesek arra, hogy a 

hegedűhang egészen halvány szála már néhány jelenettel korábban, Michel egy másik 

mozgássorában, melyben épp kimászik ebből a fémtérből, és a tetején táncol, helyet kap. 

A hegedűszó továbbvonulása egy lassú, hosszú, üres, illetve az egyes alakokra finoman át-

átigazító fahrt alatt hangzik el, a romos ipari épületbelsőben. A kocsizás elején balra Saarinent 

látjuk, fejjel lefelé függeszkedve egy emelvényszerű kiszögelés fémszerkezetébe fonódó 

lábakkal. Aztán Murgit, amint az optika síkjával párhuzamos hátsó fal előtt áll, és fejét, 

felsőtestét hol balra, hol jobbra rántja. Majd a napfénynek e hátsó falra vetülő szögletes 

foltjait. Miközben a zene zavartalanul folytatódik, a fahrt megszakad: a kilencedik perctől 

áttűnéses vágással húsz másodpercig Delak arcát, egyenesen az optikába néző tekintetét, 

ahogy a fejét rázza, a maga körül hullámzó, kibontott hosszú haját és a kötelet látjuk – 

lassított felvételen, premier plánban. Ez a film nagyjában felénél látható snitt, mind a lassítás, 

mind a szűk képkivágás, de az áttűnés révén is kiugrik a film szerkezetében – egyiknek sincs 

további alkalmazása a tizenkilenc perc során. A vörös haj és a világoskék szem harmonizál a 

rozsdás fém háttérrel, kölcsönösen kiemelik egymást. A hajfürtök mozgását megismétlő 

függőleges kötél szorosan az oda-vissza forduló, kifejező arc mellett poétikus tartalmak 

felfejtését implikálja. (A sikeres múltba hatolás pillanatait látjuk? A „still-act” harmadik 

szintű beágyazódását az egy helyben álló, repetálva oda-vissza forduló mozgás révén?) Ezt 

erősíti az időbeli szerkesztés, vagyis az, hogy a snitt épp a film félidejében látható, és az 

akusztikai szerkesztés, vagyis az, hogy a film majdhogynem egyetlen összefüggő zenei része 

jóformán körülöleli a snittet. (Az utolsó jelenetben találunk egy nagyjában egyperces 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p127i16
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pizzicato-s párbeszédet a táncosok és a hegedűs között, melyet aztán a film közepén elhangzó 

dallam felidézése követ a táncosok távozásával – az egész mű zárásaképpen.) A második 

áttűnés után mintha a fahrtnak Michel alakjára átigazító részére érnénk vissza. Egyúttal 

megkapjuk a hegedűhang forrását: az előadó guggolva játszik a hangszeren. Azt, amit 

hallunk, amit eddig is hallottunk. Ám mikor innen tapogatózva elindul balra vissza a kamera, 

s megmutatja egymás mellett a korábbi két alakot – Saarinent és Murgit – az oldalukon 

Scarcellával, majd továbbpásztázva eléri Kovačot és Delakot, akkor regisztráljuk, hogy a tér 

mögöttük megváltozott. (Ennek észlelését hátráltatja, hogy a háttér az előzőéhez hasonló 

színű homogén felületet képez.) A lassított snitt után nemcsak a szereplők mozdultak el a 

térben, de a tér is – ismét kint vagyunk. Kovač a romos épület külső egy beszögelő sarkában, 

az egyenetlen homlokzat réseibe téve talpát, azaz a függőleges falfelületbe lábbal 

kapaszkodva látható. A háttér – a korábbi fahrt „vizuális folytatása”- megtörik ebben a 

sarokban. A figura meg ismét valahogy kifordul a térből – nem a talajon, hanem látszólag a 

„levegőben” áll. (Ahogy a jelenet elején Saarinen is lábaival függeszkedett fejjel lefelé.) Így 

találkozik össze a sarok hátsó falával párhuzamos első fal mellett közeledő Delakkal, aki 

viszont a vízszintes talajon halad felé. A tér itt ismét transzformálódik, egy egyszerű vágással: 

Kovačot még nagytotálban látjuk, egészen bent a sarokban, ahogy jobb karját kinyújtja az 

első fal síkja felé, és ökölbe szorított kezének hüvelykujját felemeli. Eztán félközeliben kapjuk 

meg a fal mellett jövő Delakot, amint elébe kerül a felemelt kar. (Mely nem kerülhetne elé, ha 

ez a snitt az előző reális folytatása volna, hiszen Kovač egyrészt magasabban, másrészt 

beljebb, hátrébb van a térben.) És melyet, a koreográfia szerint, bár fizikailag ott van előtte, 

egészen a közelében, képtelen megérinteni. Vagyis a tér koreográfiailag is megtörik. (Vagy 

másként: Kovač és Delak – hiába is látjuk őket együtt – a térnek nem ugyanazon 

megvalósulásában, idejében vannak.) 

A jelenet képeit összetartja a zene. S ahogy a többi jelenethatárnál átfed a hang, úgy ennek a 

jelenetnek a zenéje megszólaltatójával együtt átkerül a következőnek a helyszínére – ott fejezi 

be a muzsikát, majd kisétál a képből. A zenei koncepció így kerül át a koreográfia szintjére, 

valósul meg korporeálisan.  

De összetartja a romos tér is. Mely hasonlóan változik – szűkül, tágul, fordul, megtörik –, 

mint azt Hintonnál megfigyelhettük. A benne bolyongó, „hosszú beállítás-szilánkokban” 

rögzítő kamera azonban nem színpadi vagy stúdiótérben jár (technikailag), hanem egy 
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fizikailag létező, már eleve adott objektumban. Ezt járják be a testek, lakja be a koreográfia – 

a kameráé is. (A kettő sem Kovačnál, sem Jancsónál nem áll közvetlen kapcsolatban. A 

koreográfiáját megvalósító kamera rátalál a térben a maga koreográfiáját véghezvivő testre.) 

Ez a múlt tere, mely adott. Melynek nyomai, maradványai megváltoztathatatlanok. Melyek 

valamelyest megközelíthetőek, melyek bizonyos mértékig megkötnek, bezárnak. Egyszerre 

fizikális és „mentális tér”. Éppúgy tud „asszociatív” lenni, mint Hinton fényekből felépített 

közege. Csak az anyaga más: ez nemcsak fényből, de cementből, téglából, kőből, fémből, 

porból van. (Jancsó terei kiürítettek.
281

 Hiszen nem kötődik hozzájuk, hanem puszta 

helyszínként, a koreográfia megvalósulási helyeként használja őket. Absztrakt formaként, ha 

úgy tetszik. Kovačéi nyomokkal, maradványokkal telítettek. Konkrétak.) 

A második legkorábbi, 1997-es, 16mm-re forgatott, harmincnégy perces Vertigo Bird 

megismétli a Narava Beso és megelőlegezi a Dom Svobode, a What Are You Going To Do…? 

több terét, miközben a legszorosabb kapcsolatban mégis a Vašhava-val áll. A film Trbovlje 

lírai városképeit sorjázó főcímmel és egy a film muzsikusait koncerttérben (még az is lehet, 

hogy a Dokument Svobode-ban
282

 látható zenei próbaterem ez, amiben a Dom Svobode 

fúvószenekara próbál) mutató zenei bevezetővel indul. (Ez akár együttesen tekinthető 

főcímnek, a végig hallható kamarazene előadóinak képi megjelenésével a végén.) 

A városképek nélküli, körsvenkben megmutatkozó két perc, húsz másodperces zenei betétet 

Podgoršek egy öt perc, harmincnyolc másodperces „music video-jából”, a vajdasági Boris 

Kovač
283

 komponálta – a film teljes zenéjét ő jegyzi –, a szlovén Enzo Fabiani kvartett – 

Lidija Grkman (hegedű) Marko Kodelja (hegedű), Pavle Rakar (cselló) Sonja Vukovič 

(brácsa) – előadásában megvalósuló 1997-es Adaggio-ból
284

 veszi át. A helyszín, a szereplők, 

                                                             
281  „A tér egységes és osztatlan, legfeljebb vonalak és kerítések határolják.” másutt: „A tér a végtelenbe 

tágul[.]” 

Vö. KÉZDI-KOVÁCS Egy stílus alakváltozásai. Jancsó tánca 
282  A hat táncfilm mellett hat „dokumentumfilmet”, valójában a társulat egy-egy alkotói munkafolyamatát 

dokumentáló mozgóképet sorol az En-Knap weboldala, melyek közül a 2000-es, videószalagra és 16mm-re 
forgatott, Podgoršek rendezte Dokumentum Svobode (a weblap egy új felületén Document Freedom-ként említik) 

a Dom Svobode elkészültének körülményeit rögzíti. 

 Vö. http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html és http://www.en-knap.com/3/5/about.html 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
283  Boris KOVAČ (1955- ) Újvidéken született szerb komponista, zenész és multimédia művész. 

http://www.boriskovac.net/e/short-biography/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
284 Sašo PODGORŠEK: Adaggio (SLO 5’36” 1997.) A film teljes egészében megtekinthető az SCCA-

Ljubjana online mozgóképarchívumában, a DIVA Station weboldalán: http://www.e-

arhiv.org/diva/index.php?opt=work&id=104 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.en-knap.com/15/436/iztok_kovac.html
http://www.en-knap.com/3/5/about.html
http://www.boriskovac.net/e/short-biography/
http://www.e-arhiv.org/diva/index.php?opt=work&id=104
http://www.e-arhiv.org/diva/index.php?opt=work&id=104
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a kameramozgás és a zene is azonos, mégsem pontos rész-egész viszony áll fenn a két 

mozgókép között.  

p130i17 A Vertigo Bird-ben látható verzióban pontosan egy percig jobbra forog a kamera, 

aztán balra. A negyvenharmadik másodpercben két zenészalak közt a háttérben ülve 

megpillantjuk Hadalint. A koncerttermi betétet egy alagutas keretezi: a körsvenk előtt az 

alagút bejáratát látjuk gyors zoomban – a járat felső ívén, a burkolaton nagy betűkből a 

bányászvilágból ismert felirat: „SRECNO”, vagyis „JÓ SZERENCSÉT” –. Mintha a járat 

sötétje a koncertterem sötétjével alkotna közös egységet. (Vagy a koncertterem az alagútban 

volna.) A körsvenk végén –„éles vágással” – egy az alagút belsejéből fényképezett fix 

beállításban látjuk a kijáratot. A háttér kiég. Sínek, kábelek, ipari lámpák foltjait vehetjük ki. 

A járatban egy férfi (Jordi Casanovas Sempere) táncol, akinek ellenfényben csak a sziluettjét 

érzékeljük. Lassú, meditatív, tajcsira emlékeztető mozdulatait kiemeli a kör alakú fényháttér, 

melynek olykor széleit érinti végtagjainak, törzsének mozdításával. (A mozgó kép és benne a 

koreográfiának geometrikus szerkesztettsége erős vizualitásában Lábán Rudolf mozgásskáláit, 

ikozaéderét
285

 idézi meg.) A jelenet első tíz másodpercében, egy lélegzetvételnyi indító szünet 

után még megismétlődik az „adagio” vezérdallama, egy másik regiszteren. (Mintha orgonán 

szólalna meg, bár ez a stáblistában nem szerepel. Lehetséges, hogy nem több a különbség, 

minthogy digitálisan lassítva és valamelyest torzítva hallható. A filmet ugyanis orgonista nem, 

de sound designer – Hanna Preuss – jegyzi.) De a zene mellett – a „lélegzetvételnyi idő” alatt 

is – ipari munkálatok – egy munkagép és az azt irányító emberi hang – monoton moraját, 

visszhangos vízcsöpögést, Casanovas Sempere dinamikusabb mozdulatai közben visszhangos, 

öblös testzörejeket hallunk. S közben végig egy majd’ észrevétlen csilingelést. (Látva a film 

elejétől jelen lévő bányászokat, ahogy a főcímben öltöznek, készülődnek, aztán később, mikor 

Kovač táncosait nézik, látva eszközeiket, a kötélen függesztett sisakot, ruhát, szerszámot – 

megannyi, külső szemlélőnek ismeretlen holmit –, a néző ezeket az ismeretlen ipari zajokat, 

                                                             
285  „Lábán […] a mozgás- és térharmónia elméletéről írott könyvében, a „Choreut ics”-ban olyan 
irányrendszert állított fel, amelynek középpontja („0” pont-ja) a test súlypontja, az innen induló irányok pedig 

szabályos téridomok csúcsaiba mutatnak. Az általa „dimenzionálisnak” nevezett alap magas/alap mély, 

elöl/hátul és oldalt vízszintes irányokat (tk. a Descartes-féle koordinátarendszer tengelyirányait) az oktaéder, a 

„diagonális” rézsút magas/mély irányokat a kocka, az ezen irányok közé eső ún. „diametrális”, azaz a 

szaggitális (elől-hátul) és a laterális (oldalt) irányú síkba eső magas/ mély és a rézsút vízszintes irányokat az 

ikozaéder csúcsaihoz rendelte.” 

 Vö. FÜGEDI János: A Lábán-kinetográfia irányrendszerének problémái in: FELFÖLDI László – 

LÁZÁR Katalin (szerk.): Zenetudományi dolgozatok 1990-1991. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet 1991. 

249  
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az alagút látványával könnyen bányamunka velejárójaként azonosítja. Nem ismeri fel, csak 

elképzeli, hogy az.) A munkagép hangja később többször visszatér, mint egy zenei dallam. 

Delaknak egy rövid táncszólójában, melyet üzemi fürdőhelyiségben, Mala Kline és Claudia 

de Serpa Soares duettje előtt láthatunk. Aztán Hadalin sétájában, mikor feláll a városban 

található egyik szoborcsoport talapzatára.  

Az alagutas „keret” és a hangszeres betét összekötését, pontosabban a betét filmbe ágyazását 

segíti a második percében látható észrevétlen áttűnés: Hadalin alakjának megjelenéséhez 

hasonlóan, amíg az optika átér az egyik zenészről a másikra, a kettőjük közti sötétebb, 

homályosabb térben pontszerű fényeket – bányászok lámpásait – pillanthatunk meg. Ily 

módon a kamaraegyüttes sötét koncertterme bányászok alagútjába térül. (Podgoršek-féle tér-

transzformáció.) Később ugyanezt a gesztust láthatjuk Kathleen Reynolds és Antoine Lubach 

kettősében, akik a bányaüzem egyik (föld feletti) helyiségében valamiféle kabinsorok között 

táncolnak, s mikor egy ilyen kabinsor előtt halad el a kamera, követve az előadók mozgását, a 

kabin oldalfala eltakarja az optikát, s az így keletkező sötét képtérben jelennek meg a 

pontszerű fények, áttűnéssel. Vagyis egy másik és világos, föld feletti tér is éppúgy 

transzformálódik, mint az alagút. 

A „music video”-ban nem szerepel Hadalin, sem bányászlámpások. A kamera két perc, 

negyvenöt másodpercig, azaz majdnem a mozgókép feléig balra forog. Miután mozgásának 

iránya az ellenkezőjére vált, a négy muzsikus alakja rendre duplázódik, megsokszorozódik, a 

svenk „üres”, azaz figura nélküli sötét felületeire kopírozva az optikával éppen elért előadót. 

Ily módon a digitálisan manipulált kép a zenei folyamhoz „zenészfigurák képi folyamát” 

hozza létre – ahogy a dallam hullámzik, úgy olvadnak egymásba a vonót mozgató 

mozdulatok, testtagok, hangszertestek, és válnak mintázattá. A zenész testének és 

mozdulatainak feloldása – Brandstetter-i fogalommal: „transzfigurációja” – a kameramozgás 

keltette szomatikus hatást is leképezi egyúttal. Vagyis a kapcsolódó másik mű, a Vertigo Bird 

címében szereplő szédülést. Podgoršek koreográfiát alkot a négy zenész előadásából. A 

kamera három perc ötvennél és négy perc ötnél ismét fordul, így téve hozzá a forgás 

ritmikáját, dinamikáját is e koreográfiához. 

A Vertigo Bird alagutas táncjelenetét a koncerttermivel a két beállítás geometriája is 

összekapcsolja: mindkettőnek központi eleme egy kör, illetve egy henger. A koncerttermiben 
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az optika, vagyis a néző tekintetének tengelye van a kör közepén, mely körül körbeforog, míg 

– ennek következtében – a henger palástján helyezkedik el a koreografikus látvány. Az 

alagutasban az optika szintén nagyjában a kör közepén van, de úgy, hogy a tengelye a kör egy 

sugara, s ily módon az optika a tengelyen nem mozog, hanem elvben egy kúppalásttal befogja 

a kör alapon elé táruló koreografikus látványt. Praktikusan a kúppalástot nem érzékeljük a 

sötét alagúttérben, csak a kör alapon mozgó test-sziluettet, illetve az alagút hengerszerűségét. 

(Podgoršek Adaggio-ja megidézi Thierry De Mey 1987-es
286

, 35mm-re forgatott, nyolc perces 

Musique de tables
287

 című mozgóképét. Mindkét mű tulajdonképpen egy-egy zenei előadás 

érzékeny, kreatív – koreografikus mozgóképig jutó –, mégis szikár felvétele. A helyszín 

mondhatni puritán: hasonló sötét, érzetre faburkolatú, tágabb üres koncertterem, melyben egy-

két irányított fényforrás érzetét adó alighanem több órás profi világítás, derítés biztosít 

diszkrét, kamaratermi hangulatot. De Mey szereplői három ütőhangszeres zenész, akik egy jól 

megvilágított asztalnál ülnek a színpadi tér közepén egymás mellett, s az előttük fekvő három 

kotta alapján, egy-egy, szintén előttük található táblán kézfejükkel hoznak létre zenei 

kompozícióba rendezett zörejeket. Thierry De Mey experimentális zeneművét. Melyet Wim 

Vandekeybus 1990-ben bemutatott The Weight of a Hand
288

 című színpadi művéhez hozott 

létre, azzal a céllal, hogy a koreográfus-rendező Vandekeybus és a komponista De Mey, 

tizenkét muzsikus és tizenkét táncos együttes színpadi szerepeltetésével kísérletezzen az élő 

zene és a tánc interakcióinak lehetőségeivel. /Az előadók színpadelemként szolgáló 

nyírfalapok hangzó felületét használták a mű megszólaltatásához./
289

  

A Musique de tables-ban sem pusztán arról van szó, hogy az ujjak vagy a tenyerek dobolnak a 

felületen – a kézfej minden ízében és rendkívül precízen mozog. Nehéz eldönteni, hogy táncot 

                                                             
286  A Musique de tables keletkezési dátumaként egyes források, úgymint az ircam vagy a MATRIX 1987-

et, mások, mint az IMDb vagy a numeridanse.tv 1998-at jelölik meg. Míg például a Charleroi/Danses, De Mey 

alkotói aloldalán a film dátumaként 1998-at, az ismertetőben a mű létrejöttének idejeként előbb 1987-et, majd 

egy apró betűs jegyzetben az oldal alján 1985-öt adja meg. Az Apodosz Filmgyűjteményben lévő kópia 

stáblistáján mindezekkel szemben 1987 szerepel a mű létrejöttének dátumaként és 1999 a film dátumaként. 

Vö. http://brahms.ircam.fr/works/work/7639/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
http://www.matrix-new-music.be/en/componist/de-mey-thierry-1956 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://numeridanse.tv/fr/video/1234_musique-de-tables (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/title/tt0234287/technical?ref_=tt_dt_spec (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1232 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
287 Thierry DE MEY: Musique de tables (BE 8’ 1987/1998.) A film egy részlete: 

http://numeridanse.tv/fr/video/1234_musique-de-tables (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
288 Wim VANDEKEYBUS – Thierry DE MEY: The Weight of a Hand 1999.  

http://www.ultimavez.com/en/productions/weight-hand (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
289  Luisa MOFFET: Dance. High Voltage Choreography in: The Bulletin 1990.12.06. 11 

http://brahms.ircam.fr/works/work/7639/
http://www.matrix-new-music.be/en/componist/de-mey-thierry-1956
http://numeridanse.tv/fr/video/1234_musique-de-tables
http://www.imdb.com/title/tt0234287/technical?ref_=tt_dt_spec
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1232
http://numeridanse.tv/fr/video/1234_musique-de-tables
http://www.ultimavez.com/en/productions/weight-hand
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hajt vajon végre, melynek járulékos eleme a muzsika vagy fordítva. De Mey mozgóképe nem 

vállal egyebet, minthogy szép, erős, egyszerű képekben megmutatja a három előadó közös, 

minimalista játékát, melynek éppúgy része – hangban is – a kottalapozás, mint az ütősök 

egyéb testi megnyilvánulásai –a kar izmainak, inainak feszülése, a törzs tartása, a mimika 

akaratlan kísérőjátéka –, de karakterük, öltözetük, egész ülőhelyzetű megjelenésük is. 

A Musique de tables – épp, mint a Vertigo Bird-féle zenei jelenet – egy jobb svenkkel indul: a 

főcím alatt a kamera gyér, meleg, okkerszínű fényben a textúrás papírú, finom grafikájú 

képekkel ellátott kottát pásztázza. Majd egy szimmetrikus totálban látjuk a kép közepén az 

asztalnál ülő muzsikusokat. Előttük az üres nézőtér, körülöttük oválisan megvilágított 

pódium, mögöttük zenekari karzat, balra nyitott ajtó, melyen bejut a fény – akárcsak az 

Adaggio-ban, ahol a háttérben több csukott és egy nyitott ajtó látható. Ez után azonban a 

kránozástól, felső gépállástól a makrószerű premierig megannyi látványos beállításban, 

minimális, de érzékeny vágásokban, olykor finom közelítésekben, máskor meghökkentő 

léptékváltásokban, a ritmussal nem didaktikus összhangban lévő koreografikus 

képkompozíciót láthatunk, melyet nyers, tiszta, pontos és érzéki akusztikai szerkezet kísér. ) 

   

33. (balra) és 34. (középen) Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Vertigo Bird (Adaggio) 35. (jobbra) Thierry 

DE MEY: Musique de tables 

A Vertigo Bird főcíme egyúttal „seregszemle” is – a film tereinek enumerációja. Egy-egy fix 

beállítás erejéig, „hangulatteremtő” montázsba ágyazva bemutatja előre, üresen a későbbi 

jelenetek fontos helyszíneit. A kis település csúnya utcácskáit, a Száva folyó partját, a 360m 

magas, 1976-ban épült kéményt, mely nem csak a környék, de Európa legmagasabb ilyen 

építménye – ezeken sétál majd keresztül Hadalin. A Narava Beso-ból már ismert, korláttal, 

ablakokkal álló, poros gyárteret, ahol Michelt láttuk állni a hegedűjével, a „hegedűs fahrt” 

végén, s ahol aztán az ő távozása után Saarinen és Scarcella egy duettje következett. Ebben a 
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filmben pedig egy a Claudia de Serpa Soares monológjával
290

 kísért csoportos koreográfia 

helyszínéül szolgál. Az üres úszómedencét, aminek a felületén épp fölszárad egy vízfolt a 

napsütésben – a szabadtéri uszoda tereiben játszódik a film egy külön egysége, mely 

hasonlóan leválik a többiről, mint a Dom Svobode De Mey-rendezte jelenete. 

Megpillanthatjuk az üzemi fürdőt, amelyben majd a várandós Delak rövid szólója, Kline és de 

Serpa Soares duettje kap helyet. Vagy a kisebb kabinos tároló helyiséget, melyben Reynoldsé 

és Lubaché. De látjuk azt a tágas termet is, ahol a Narava Beso egy csoportos tánca közben 

vált először hangsúlyossá Calvo analóg zörejzenéje. Továbbá azt a táblát is közeliben, mely 

az alagút bejáratára van erősítve, a „SRECNO” felirattól jobbra, s a zoom elején egy rövid 

pillanatra észlelhető csak. 

A „jelen felfüggesztése”, „a tér időbeli kitágítása”, az „idő térbeliesítése” talán a Vertigo 

Bird-ben valósul meg a legészrevétlenebbül. A marginalizált bányavidék és bányászlét, mint 

egyfajta jelen találkozik Kovač táncosainak jelenével. A két „idősík” vagy „valóság” ütközése 

látszólag nem több, mint a „városi emberé” a „vidékivel”. Vagy a „művészé” a „civillel”. A 

film egyik alapkaraktere ez: a táncfilm területén a kétezres években, az olcsó, könnyen 

mozdítható, természetes fénynél alkalmazható mozgóképrögzítő technikai eszközök 

elérhetőségével elterjedt egy irányzat, amelyben a táncos(ok) „civil” terekben, előre fel nem 

készített, éppen ott tartózkodó járókelők előtt adnak elő valamit, amit egyúttal kamera rögzít. 

Megmutatva a táncos és a járókelő interakcióját ( – ha van ilyen –), illetve a járókelő spontán 

reakcióit (csodálkozás, zavar, nevetés, rosszallás… etc.) 

Némi rendezéssel ilyen jelenetet láthatunk a filmnek valamivel több, mint tizenkettedik 

percében: egy világos ipari térben, melynek falát hatalmas szocialista realista stílusú, 

bányászokat ábrázoló freskók díszítik. (Szocialista realista bányász- vagy munkásszobrokat a 

főcím, mozaikot és szobrokat a zárójelenet is tartalmaz.) A falak mentén körbeültetett 

bányászok reakcióiból sajnos viszonylag keveset mutat meg a kamera. Csak egy-egy zavart 

nevetést, csodálkozva bámuló tekintetet kap el. Inkább statisztának, díszletnek használja a 

„civileket” Podgoršek és Kovač, azt imitálva talán, mintha a hozzájuk hasonló öltözetű 

táncosok a bányászcsoportból léptek volna elő, hogy „spontán” produkálják dinamikus 

mozgásaikat. Ezt a gesztust erősíti az is, hogy Kovač a felvétel elején ott ül a bányászok közt. 

                                                             
290  Az Apodosz Filmgyűjtemény birtokában lévő kópián nem szerepel felirat az alighanem portugál 

monológ közben (mivel a táncos Lisszabonból származik), így annak tartalmát nem ismerem. 
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S valóban, látszatra nem sokban különbözik tőlük. Jelmeze csak erős jelenlétű tánca közben 

válik azzá – addig ruha, mely akár az övé is lehetne.  

A jelenet képe meglehetősen nyers, kimunkálatlan, dokumentatív stílusú. Úgy értem, mintha 

az esemény puszta dokumentálása lett volna a célja. Például egyáltalán nem tűnik úgy, mintha 

világítva lenne. A kép sokszor kiég. A mindenfelé, zabolátlanul mozgó kézikamera, amely a 

„spontán”, „improvizatív” történések rögzítéséül szolgál, ilyen kevés vágással, ennyire 

nagyszámú tág kompozíciót alkalmazva könnyen leleplezhetné azokat a háttérben felállított 

technikai eszközöket, amelyeket egy ilyen költségvetésű
291

 projekt megengedhet magának. 

(Kovač soha nem alkalmaz tiszta improvizációt, koreográfiája strukturált mozgáskombinációk 

előre megszerkesztett sorozata, melyen belül engedélyezett az egyes előadóknak, hogy saját 

mozgásanyagokat hozzanak létre, a struktúra pontosan meghatározott helyén.) Nem látunk 

azonban egy lámpát vagy statívot sem. A nyers képek „elemelésére” itt Podgoršek egészen 

rövid idejű lassításokat alkalmaz. Látványban olyasmit, mint ami szédülésre emlékeztet: a 

mozgó figura elmosódik mozdulata fázisaiban („test-transzformáció”). Pillanatnyi 

kiszakadások ezek a koreográfiai történésből. A nyers vizuális matéria apró megcsillanásai: a 

kidolgozatlan, mondhatni esetleges, heterogén képtér egy részletében megjelenő, testhatárait 

vesztő figura érzékelését a környezetével való összevetés (mihez képest és miben oldódik fel 

ez a test) és az arról leválasztás (csak a hevesen mozgó test bomlik fel) együttesen jelenti. 

Ezek a mikro-történések, mikro-manipulációk majdhogynem észrevétlenek. Épp úgy, mint 

egy kisebb szédülés, ami egy-két másodpercre labilissá teszi az érzékelésünket. (Kimozdul a 

világ. Vagy kimozdul a test a világban. Vagy kimozdul az érzékelés a testben.)  

p135i18 Hasonlóan kevéssé észrevehető, hogy itt is „bolyong” olykor a kamera, jancsói 

„hosszú beállítás-szilánkokat” hozva létre a montázsban. De ez a bolyongás nem tág térben 

álló testeket pásztáz (mint Jancsónál), hanem a táncoló testek „rétegét” hátrahagyva, azokat 

elmosódó folttá életlenítve, a civil bányászokat. Az optika nagyjában a tizennegyedik percben 

elengedi az előtérben az addig éberen követett dinamikus történést, és a statikus háttéren 

időzik el. Elkalandozik. A jelenet során eddig úgy érzékelhettük, hogy a kamera együtt rezdül 

a koreográfiával. Most viszont azt látjuk, hogy a kamerának önálló koreográfiája van. Mely 

                                                             
291  Kovač filmográfiája - néhány kivételtől eltekintve- filmtechnikai szempontból alapvetően alacsony 

költségvetésű művekből áll. Ilyen kivételt képezhet a Vertigo Bird légifelvétele, a What Are You Going To Do… 

és a Vašhava kamerája, kameramozgató eszközei, világítása. Vizualitása tekintetében e két utóbbi mű a 

leginkább professzionális. 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p135i18
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eltérül a tánc rétegétől. Innen nézve, mikor a tánccal dinamikus viszonyban volt, jancsói 

fogalommal „kereszteztek”, vagyis a két autonóm mozgás találkozása, együttes jelenléte 

felerősítette egymást.  

Ugyanakkor olyan pont ez, amikor tetten érhetjük, mégpedig a mozgókép szintjén, hogy a 

Vertigo Bird-ben sem történik ez másként: a múlt és a jelen ideje ütközik. Hiába látunk tehát 

tereket, amelyekben az En-Knap előadói és a „helyiek”, a bányászok egyaránt jelen vannak 

vagy jelen lehetnek, olykor külön-külön, vagy váltva egymást, máskor egyszerre, mégis, a két 

jelenlét nem azonos, a terek és az idők nem fedik egymást. A táncosok éppúgy behatolni 

próbálnak a Trbovlje-i szocialista múltba, a marginalizáltba, mint a Narava Beso-ban vagy a 

Dom Svobode-ban. Csak itt a két „valóság”, mint két réteg, egy az egyben egymásra 

kopírozódik. 

p136i19 Ilyen behatolási kísérlet vagy „still-act” a terek tánccal bejárása mellett az is, amikor 

Delak lezuhanyozik az üzemi fürdőben. Nem táncol. Pontosan ugyanazt teszi, amit a 

bányászok. A helyszín és a cselekedet azonossága, az ismétlés avatja rítussá a hétköznapit. 

Melyet Podgoršek meg is mutat: a meztelen, nyüzsgő, éneklő, hangosan beszélgetve, 

nevetgélve fürdő bányászokat rávágja Delak magányos, csendes alakjára. (És persze az, hogy 

egy várandós nőnek semmi keresnivalója a bányaüzemi fürdőben. Vagyis a tette bizonyosan 

nem hétköznapi.)  

Hasonló átkötéseket találunk az egyes jelenethatárokon, mint a Narava Beso „vonós 

fahrtjában”: Hadalin előbb hangban, majd képben is felbukkan a zárójelenet sétáját 

közvetlenül megelőző „úszómedencés” jelenetben, melyben egyébként nem ő az egyetlen 

„oda nem illő figura”. (Azt már megszokhattuk, hogy ő bárhol, bármikor feltűnhet Kovač 

filmjeiben.) Több snittben látható Podgoršek, amint Super 8-as kamerával rögzíti a jelenet 

egy-egy részletét, egész közel merészkedve a folyamatosan, látszólag kiszámíthatatlanul 

mozgó táncosokhoz. De látható Sven Pepeonik, az operatőr is, egy asszisztensével.  

Iztok Kovač „OPEN PARTS-a” 

A filmes stáb hasznos képbe kerülése annak az alkotói koncepciónak a része, amely a Dom 

Svobode hosszú változatát hívta életre: Kovač vágya a művet létrehozó szisztéma, a 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p136i19
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háttérstruktúrák megmutatására. Az „úszómedencés” jelenet egésze erről szól. S ebben a 

formájában egy újabb „film a filmben” vagy még inkább „werkfilm a filmben” esetének 

tekinthető. És így egyúttal le is válik a Vertigo Bird többi részéről. Épp úgy, ahogy leválik De 

Mey verziója a Dom Svobode többi részéről – úgy és fordítva. A két kisebb egység egyaránt 

tartalmaz például fekete-fehér Super 8-as betéteket, csakhogy amíg De Mey a 

„werkszerűségtől” kívánta megszabadítani a maga rendezte egységet, addig Podgoršekék az 

úszómedencés egységbe akarták belesűríteni. A jelenet egy félperces, hat táblából álló 

olyasféle szöveginzerttel indul, mint amilyen a Taming the Time-ban van. S itt is elhangzik 

szóban, csak éppen úgy, mint a régi jugoszláv filmekben a szinkron: az angol hangalámondás 

alatt hallható a szlovén eredeti. (Ezzel az apró gesztussal hangban is hozzátesz a szocialista 

Jugoszlávia megidézéséhez. Legalábbis azok számára biztosítva áthallásokat – szó szerint… –

, akik néztek jugoszláv tévéadásokat.) A szöveg különféle kiemelésekkel, tagolásokkal él: 

nagybetű, dőlt szedés, aláhúzás, tördelés, számozás. Olvasható és hallható is a rövid ismertető 

az „OPEN PARTS-ról”, Kovač másik – a „3Q” melletti – koreográfiai eljárásáról. Mégis 

nehezen értelmezhető mind a szöveg, mind az ezután történtek. Valamiféle „strukturált 

káosznak” hat. (Akár Jancsó késői, ún. „Kapás-Pepés” filmjeiben a szereplők mozgása. 

Jancsónál ezt talán a strukturált improvizációk alkalmazása okozhatta. Főként Mucsi Zoltán 

és Scherer Péter kifogyhatatlan rögtönzései és a tömegnek nem annyira formaként, mint 

inkább „hömpölygő anyagként” történő ábrázolása.) Érzékelhető, hogy van valamiféle 

rendszer a burjánzó látvány mögött, de pusztán a látvány alapján ki nem következtethető, 

hogy mi az.  

Kovač, állítása szerint
292

 a csoportos labdajátékokból vette az ihletet az „OPEN PARTS” 

szisztémájának kidolgozásához. Akár a „3Q-nak”, ennek is az irányított véletlen az alapja, és 

előre meghatározott szabályok követésével kivitelezhető. A résztvevők egy ún. „főnökre” és 

ún. „törzsre” tagolódnak. A „főnök” határozza meg, hogy a résztvevők a kétféle lehetőség 

közül – ún. „fix program” vagy ún. „szabad program” –, melyiket hajtsák végre. A „fix 

program” azt jelenti, hogy a „főnök” egy előre létrehozott, minden résztvevő által ismert 

koreográfiát ad elő, míg a „szabad program” azt, hogy egy csak általa ismertet vagy 

improvizációt. Mindeközben a „törzs” feladata az, hogy ennek a szóló koreográfiának a 

ritmizálását, környezetét, hátterét, mintázatát hozzák létre. Mégpedig négy lehetőség közül 

                                                             
292  A koreográfus által írt és terjesztett ismertető egyik online elérhetősége: 

http://www.tsekh.com/prepod.php?id=75 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.tsekh.com/prepod.php?id=75
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választva: „másolás vagy árnyék”, „megállás vagy lefagyás”, „darabolás” és „csoportosulás”. 

A „főnöki” szerep az előadás közben tetszőleges időpontban és tetszőleges személynek 

átadható, egyszerűen úgy, hogy az átadó hangosan kimondja a kijelölt személy nevét. 

A koreográfiai szisztémába történő verbális és vizuális beavatás a jeleneten belül is 

folytatódik. Már maga a helyszínválasztás – úszómedence – is azt sugallja, mintha 

sportközvetítést látnánk. (De egyúttal utal arra is, hogy a tér és a szereplők nem azonos időben 

vannak jelen. A tér a múlt tere. Annyiban, amennyiben rendeltetése – vízzel teli úszómedence 

– szerint nem funkciónál. Melybe a jelen táncosai beléhatolni igyekeznek. A főcímben még 

látjuk is, ahogy az üres medence alján a napsütésben felszárad az utolsó vízfolt.) A bevezető 

definitív inzertek után visszaszámlálást látunk, mely egyúttal egy gyors montázssor a 

medence számozott rajtköveinek fix, frontális plánjaiból nyolctól egyig. (Ekkor már 16:9-esre 

váltott a képarány, a korábbi jelenetek 4:3-asából.) Majd csapó indít, és Kovač hangját is 

meghalljuk, valahonnan az üres képtéren kívülről, amint egyik jellegzetes szófordulatával – 

„Gyerünk!” („Let’s go!”) – elindítja a „játékot”. A kép bal felső szélén „chief:”, vagyis a 

„főnök” felirat szerepel, a bal alsón „tribe:”, vagyis a „törzs”. A jobb alsón pedig hat perc, 

huszonkét másodperctől visszaszámláló méri a „játékidőt”. Az indítókép szimmetrikus. 

Vízszintes kétharmadát világoskék medencefal foglalja el, melynek felfestései négy fekete 

keresztként látszanak a képkivágásban. A két középső kereszt között szűrőberendezés vagy 

üzemi ablak szabályos körformája. Az alsó harmadban a medence előtti talaj törtfehérje, 

melyre a táncosok sorban beérkeznek, ruhájukon viselve nevük egy részletét. (Kovač a 

medence hátsó falán, a keresztek közt ereszkedik le.) Öt perc negyvenhatnál íródik ki a kép 

geometriai közepén álló Delak neve (Mala) a „chief:” után, jelezve, hogy az éppen látott 

koreográfiai egységnek ő a „főnöke”. Öt perc negyvennél a név után megjelenik a „fix” szó, 

azt jelezve, hogy Delak egy mindenki által ismert koreográfiát hajt végre. Öt perc 

harmincötnél már Serpa Soares a „főnök” (bár a pozíció átadásának jelét nem hallottuk, 

mindössze azt láttuk, hogy finoman megérintették egymást), a program „fix” marad. Öt perc 

harminckettőnél kerül a „törzs” mellé a „megállás vagy lefagyás”. Öt perc huszonhétnél 

Kovač kapja a „főnöki” pozíciót, melyet már hallunk is, Serpa Soares jóvoltából, nem csak 

látjuk fent kiírva. Ezután a kamera lassú fahrtban előbb jobbra, majd balra halad, követve és 

kompozícióban tartva a táncosok többségét. Öt perc tizenhétnél kapjuk az első fekete-fehér 

Super 8-as snittet, mozgásban vágva, a nagytotálra félközelit téve. Az inzertek, vagyis a keret 

formája változatlan marad. Tartalma szaporán változik: cserélődnek a nevek és hívószavak a 
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„főnök” és a „törzs” után. A fényeléssel alaposan megmunkált, például túlexponáltság érzetét 

adó, a 16:9-es képarány érdekében csonkolt, és/vagy nagyított félközeli bevágások egyrészt 

közelebb hozzák a testeket, másrészt dinamizálják a vizuális matériát. Nem csak a vágás vagy 

a plánváltás révén, de a mozgást szorosabban követő kézikamera használata és a kép színének, 

színtelítettségének és textúrájának éles váltása által. A Super 8-as objektív félközelijei nem a 

csoportra, hanem egy-egy figurára, annak mozgó testrészletére vagy figurák érintkezéseinek 

részletére koncentrálnak. Többször kiemelik a „főnök” alakját, de nem mindig és nem csak őt. 

A rendező visszafogottan él a keskenyfilm adta lehetőségekkel. Összesen öt bevágást 

alkalmaz az egy perc, harmincöt másodperces első egységben, melyek vagy éppen öt, vagy 

éppen tíz másodperc hosszúságúak. Három perc, negyvenkét másodpercnél újabb rajtköves 

visszaszámlálás és csapó következik. De ezek a rajtköves fixek nem frontálisak, hanem a 

vízszintestől és a frontális síktól is elmozdulnak. A csapós kép merészen kontrasztosra, 

színtelítettre fényelt, és mintha inverz, mintha a negatív anyag volna. Rögtön egy Super 8-as 

snitt váltja. Szubjektív plánban Serpa Soarest látjuk hátulról, amint a tér belsejébe, a többi 

táncos felé halad, úgy, hogy a kézikamera követi. Innen a rendező visszavág a színes totálra, 

mely ugyan továbbra is jórészt fix vagy finom fahrt, néha kisebb átigazításokkal, egy-egy 

jobb kompozíció érdekében, de a képkivágás szűkebb – az éppen álló táncosokat amerikai 

plánba komponálja. Továbbá rendre megjelenik Podgoršek a képen. Bent, a táncosok terében, 

velük együtt mozogva –mondhatni egyként közülük.  

    

    

36-37-38-39-40-41. Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Vertigo Bird  
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Mediális pozíciók – A „sétálás művészete” és a „résztvevő optika” 

Annyiban legalábbis, ahogy általában Hadalin figurája avatódik táncosnak. Mozog, mozgása 

nem „hétköznapi”, nem „civil”, tehát valamiféle speciális „tánc”. (rítus) Mégis elkülönül a 

táncosoktól. „Magányos hős.” Egyszerre van kint és bent. Része és megfigyelője is a 

történéseknek. Olyan „főnök”, akinek nincs „törzse”, amely mozgását követné. Hacsak nem a 

néző az. Hadalin esetében, ha úgy tekintjük, a néző kap is felszólítást arra, hogy kövesse a 

„sétálót”. Podgoršek esetében pedig, mivel kezében a kamera, melynek optikáján keresztül 

láthat a néző, szintén követésnek tekinthető: vele mozog, ugyanaz a perspektívája. Ily módon 

mediátori szerepe két szinten is megvalósul, nem csak a filmi univerzumon belül köt össze és 

marad kívülálló egyszerre, de egyúttal a film és a néző univerzuma között is valamiféle 

átmenetet, átjárást képvisel.  

Hadalin figurájára nézve a Dom Svobode-ban találunk ugyanakkor a filmi univerzumon belüli 

„átmeneti állapotokat” is: amikor a kívülálló pozíció felbomlik, s a „tiszta séta rítusába” a 

„tánc rítusának” elemei vegyülnek. Ilyen a művelődési ház próbatermében ellejtett pár 

karikírozott táncmozdulat és egy másik jelenet, melynek egésze erről az átmenetről, a 

„kívülálló beavatásáról” szól. p140i20 Ebben egy nyílt – harsogó zöldre fényelt – füves 

terepen végez a három női előadó, Delak, Kline és Ana Stegnar földközeli – ülő, térdelő, 

bukfencező – táncmozdulatokat, melybe a gyárépület-labirintusból éppen kilépő Hadalint 

igyekeznek bevonni, beavatni. Az ezt megelőző jelenet egy sötét belsőben játszódó duett, 

melyben Hadalin nincs jelen, de Stegnar igen. A vágás révén mégis az az érzésünk, mintha 

Hadalin a duett helyszínéről lépne ki, ahol szembetalálkozik annak egyik szereplőjével. A 

duettnek hangsúlyos kísérője De Mey dinamikus, repetitív zenéje, melyhez képest a füves 

jelenet alatt hallható távoli csöngés vagy kongás lineáris zöreje szakrális csendnek hat. A 

beavatáshoz szükséges ismétlést nem a koreográfia, hanem a mozgókép szintjén érhetjük 

tetten: a jelenet beállítás-szilánkjai nem csak töredezett, de vissza-visszaugró montázzsá 

állnak össze. Így például Hadalin kétszer lép ki a fűre a táncosokhoz. A tánc, amelybe 

bevonják, kontakt. Ennek éppúgy van praktikus, mint eszmei oka: ez az egyik olyan 

tánctechnika, melyet gyakran alkalmaznak nem professzionális táncosok megmozgatására. 

Összpontosított figyelemmel táncos és nem táncos egyenlő partner tud lenni a közös 

mozgásban, egyaránt képes számára élményt, élvezetet nyújtani. Az eszmei ok ezzel 

összefügg: kontaktot nem lehet egyedül táncolni, partner vagy partnerek, vagyis közösség 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p140i20
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szükséges hozzá. Alapja az összpontosított figyelem és a bizalom – bizalom a másikban és 

magunkban. Testi érintkezésben valósul meg, melyben jelen kell lenni, és érzékelni kell a 

másikat, a környezetet. Ha ezt a résztvevők jól működtetik, olyan cselekedetekre képesek, 

amelyeket nem gondolnának magukról. Például felemelik vagy megtartják a saját 

testsúlyuknál nehezebb partnerüket. Ugyanakkor a kölcsönös figyelem lehetővé teszi, hogy a 

résztvevő saját kapacitásának megfelelő mértékig vegyen részt az interakcióban. Nem éli azt 

meg, hogy valami erején felül áll. Nincs kudarc, csak siker. A kontakt önmagában, vagyis más 

koreográfiai elem nélkül nem megtekintésre szánt művészet, hanem részvételalapú közösségi 

cselekedet. Szükséges tehát belekerülni, benne lenni, részt vállalni benne.  

Ha a történés felől tekintjük, mindösszesen annak lehetünk tanúi, hogy Hadalin kilép a 

gyártérből, az előző jelenet(ek) helyszínéről, fordul egyet a transzformálódó térben, térrel, és 

keresztülhalad a füves terepen. Ám az áthaladáshoz az ott található táncosokon (egészen 

zárójelesen jegyzem meg: a görög mitológiából vagy a mesevilágból ismert három női alak 

toposzán) és táncukon (a próbatétel toposzán) is át kell jutnia. Mivel nem csak nyomukra lel, 

mint más jelenetekben, hanem fizikai valójukra, az összpontosított figyelem, mellyel sétáját 

végzi, kontakt tánccá transzformálódik.  

   

43-44. Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Dom Svobode  

Rendkívül hasonlóan értelmezhető az a jelenet, szintén a Dom Svobode-ban, emlékszünk, 

melyben Delak és Klein Hadalin szájába tett kézfejjel balettozik, szemben a tütüben 

tréningező kislányokkal. Itt Hadalin teste, nyitott szája – a test megnyílik – tekinthető a 

transzformálódó tér részének, melyen keresztül (egyfajta behatolási kísérletként) az ő 

mozdulataikat ismételve próbálhatja meg a két táncos elérni a tütüs gyerekek, vagyis a múlt 

terét.  
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45. (balra) Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Dom Svobode 46. (jobbra) Sašo PODGORŠEK – Iztok 

KOVAČ: Vertigo Bird 

A Vertigo Bird-ben Podgoršek Super 8-as kamerás alakja, mely egyrészt szereplőként 

megjelenik a mozgókép univerzumában, másrészt a tekintete az optikán keresztül maga a 

mozgókép, ugyanezt a mediális szerepet tölti be. Ezzel szoros összefüggésben a Super 8-as 

snittek mindegyike szubjektív plán. Változó nézőpontból, de bevisz a tánctérbe. A jobb alsó 

visszaszámláló megmaradt, de a „főnök” és a „törzs” programjainak jelzése nem. A színes 

totál közelebb hozza a történés egészét, a Super 8-as belülről igyekszik megmutatni. Vagyis 

amíg az első egység az „OPEN PARTS” elvi működésébe kívánja bevezetni a nézőt, és a 

megértésre fókuszál, addig a második a szisztéma megélésébe igyekszik betekintést nyújtani, 

és a közvetlen érzékelésre, a kinesztetikus empátiára összpontosít. Mindezt analitikusan, 

ugyanakkor a művészi produktum részeként. Így maradéktalanul sem a megértés, sem az 

átélés nem tud megvalósulni. Mindkettőről csak hozzávetőleges kép alakulhat ki bennünk. 

Csak törekedhetünk rá, a közelébe férkőzhetünk, de teljesen nem tehetjük magunkévá. Úgy 

hiszem, Kovač életművének egyik alapgondolatát, ha úgy tetszik, ars poeticáját érhetjük tetten 

ebben, mely már a „múltba való behatolás” kapcsán is megfogalmazódott. A feladat – 

alkotóként, előadóként – vagy általánosítva az „életfeladat” – emberként – a jelenlétre, a 

„belekerülésre” való törekvés. Mely összpontosított figyelemmel, minden apró részletre 

kiterjedő vizsgálattal, vagyis megértéssel és különböző ismétlődő vagy tartósan kivitelezendő 

cselekvésekkel – ha úgy tetszik rítusokkal –, vagyis átéléssel együttesen kivitelezhető. Mind a 

megértés, mind az átélés tökéletlen: maradéktalanul nem lehetséges. A törekvésnek része, 

hogy belássuk annak tökéletlenségét. 

Az „úszómedencés” jelenet második egységében már nem csak a kameramikrofon által 

rögzített atmoszféra, helyszíni hang – táncosok kiáltásai, lépéseik zaja, szél, gépkocsi –, 
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motorzaj, tülkölés, sziréna etc. – hallható, de – a Super 8-as bevágások ideje alatt – 

keskenyfilmkamera csévéjének jellegzetes kattogása, Hadalin torokhang-éneklésének mély 

morajai, ritmikus lihegése, mely utóbbiak egyre erősödnek, észrevehetőbbé válnak, ahogy 

közeledünk a karakter képen belüli megjelenéséhez. A szerkesztett hang tehát kíséri, 

kommentálja, kontextualizálja a képet (Super 8), vagy megígéri, előkészíti, hangban felépíti a 

helyét (Hadalin). A torokhang és a lihegés még szinte észrevétlen kísérője, zenéje a 

táncstruktúráknak. A dallamosabb, „figurálisabb” szkettelő futamok, melyek ráadásul 

visszhangosak, mintha a képen valamelyest látható medencetérből szólnának, ahol Hadalin 

alakjának egy-egy részlete is felbukkan, már egyértelműen Hadalinra mutatnak. Ekkor már 

keressük, várjuk megjelenését a kompozícióban. Majd a szkettelés lassan a tánc történése elé 

tolakszik, elmossa azt. Nulla perc harmincötnél teljes alakjában megjelenik Hadalin. Hátulról 

halad előre, énekelve, át a képtéren, át a táncosok terén. S a kamera – Pepeoniké és 

Podgoršeké is – immáron az ő alakjára koncentrál. Ahogy balról jobbra átmegy a képen, az őt 

követő optikák szembenéznek egymással: a jelenet zárósnittjeiben a kamerával álló figurát – 

Pepeonikot és Podgoršeket – láthatjuk. A két optika, a néző tekintete önmagára, önmagába 

fordul. A megfigyelő és a megfigyelés tárgya azonossá válik. (A vágás előtt a képen 

magányosan álló, kézikamerás Podgoršek még belenéz Pepeonik optikájába, s elkiáltja magát: 

„stop”.) 

p143i21 Az „úszómedencés” jelenetben indult sétának zökkenőmentes folytatása formájában, 

szinte kizárólag fix beállításokban, a folyamatot áttűnéses vágásokkal hangsúlyozva 

stoptrükk-szerűen – úgy, hogy a beállítás tere nem, csak a figura helyzete változik (halad) a 

térben – láthatjuk Hadalin „gigantikus sétáját” a film utolsó, vagy, ha úgy tetszik két utolsó 

összefonódó jelenetének egyikeként. Hadalin sétájába ugyanis beékelődik Kovač „repülési 

kísérlete” a hőerőmű 360m-es kéménye legtetejének keskeny peremén. Hadalin nem csak 

Trbovljét és környékét járja be, de a Vertigo Bird, a Narava Beso, a Dom Svobode helyszínein 

is keresztülhatol, a Taming the Time koreografikus narratíváját is variálja. Kikerül a 

gyártérből, elhalad a kultúrház mellett, letekint a bányászszobrok talapzatáról, folyóvíz és 

vasút mellett megy el, kikerül a városból, átgyalogol a homokbánya dűnéin, erdőrészen 

menetel… Útja kiteljesíti, „kifejti” azt, amit De Mey Dom Svobode-filmjében abba az 

egyetlen snittbe sűrített, amiben megmutatta Hadalint, ahogy elhagyja a várost és elindul a 

hegyekben. És variálja a Taming the Time-nak azt a jelenetét, amelyben Hadalin 

gyöngyvászon öltönyben besétál a tengerbe. Hadalin „gigantikus sétája” a civilizáltság 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p143i21


Koreografikus mozgóképekről 

Szlovén fejezet 

144 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

hátrahagyása, a természet korláttalanságában, végtelenségében történő megmártózás. 

Kiszakadási kísérlet a keretek, a kötöttségek közül. A szabadság keresése. Az énekes előadó 

séta közben Louis Armstrong 1928-as Basin Street Blues című dalát énekli. Olykor képben is, 

de nem minden snittben, miközben hangban végig, vágás nélkül halljuk a hangján. („Jössz-e 

velem/Végig a Missisipin/Fogunk egy csónakot, elevezünk az álmok földjére/Gyere le velem 

New Orleansba” „Fogtunk egy csónakot az álmok földjére/ Földi menny, úgy hívják Basin 

Street”
293

) A dal mindenféle zenei kíséret nélküli felvételébe a snittekhez illő atmoszféra 

vegyül. A szobros rész alatt ellenben beszivárog az alagutas jelenet munkagéphangja és 

monoton beszéde, majd innen, ahogy egyre közeledünk az első kéményes bevágáshoz, a reális 

hangstruktúra szétzilálódik: sorban bekerülnek olyan, a képhez nem kapcsolódó zörejek, 

elmosódó emberi hangok, melyek zeneként funkcionálnak és dramatizálják az eddig 

„ártatlannak”, semlegesen leírónak tűnő montázssort. Melynek elemei szintén elmozdulnak a 

semlegességtől. Szétzilálódnak a premier plán, zoom, mozgásban, ritmusban vágás 

használatától. Fokozzák, felingerlik a néző figyelmét. (Néhány ponton egyszerűen 

eldönthetetlen, hogy nem vegyül-e hangszer hangja a „dallamos” zörejek közé.) Sőt, Kovač 

határozott lépteinek nyikorgó zaját – ahogy majd elszántan tör a kémény magasába – is 

megelőlegezik. Így kötve össze a bánya- vagy gyárterekben játszódó jeleneteket a kéményes 

zárással, s alakítva ki egy összekapcsolódó, koherens hangtextúrát a film egészére. Hasonló 

eljárás ez, mint amivel a Narava Beso-ban találkoztunk, a képtéren kívüli zörejek 

bezuhanásaikor. 

A „gigantikus sétával” párhuzamos vágásban láthatjuk Kovačot, amint fekete öltönyben 

megmássza a hőerőmű hatalmas kéményét. (Egy másik szláv előképet idézve meg, hogy 

Petrešin-Bachelez gondolatmenetéhez
294

 visszakössünk: Jirí Menzel – és persze Bohumil 

Hrabal – Sörgyári capriccio-jának
295

 azt a jelenetét, melyben Maryska és Pepin felmásznak a 

                                                             
293  “Won't you come and go with me/ Down that Mississippi?/ We'll take a boat to the land of dreams/ 

Come along with me on down to New Orleans/ Now the band's there to greet us/ Old friends will meet us/ Where 

all them folks goin' to the St. Louis cemetery meet/ Heaven on earth, they call it Basin Street/ I'm tellin' ya Basin 
Street is the street/ Where all them characters from the first street they meet/ New Orleans, land of dreams/ 

You'll never miss them rice and beans/ Way down south in New Orleans/ They'll be huggin' and a kissin'/ That's 

what I been missin'/ And all that music, Lord, if you just listen'/ New Orleans, I got them Basin Street blues/ Now 

ain't you glad you went with me/ On down that Mississippi?/ We took a boat to the land of dreams/ Heaven on 

earth, they call it Basin Street” 

 Vö. http://www.songfacts.com/detail.php?lyrics=23667 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
294  PETREŠIN-BACHELEZ: Gravity’s Rainbow over Slovenia  
295 Jirí MENZEL: Sörgyári Capriccio | Postriziny (CZ 93’ 1981.) http://www.imdb.com/title/tt0081363/ 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.songfacts.com/detail.php?lyrics=23667
http://www.imdb.com/title/tt0081363/


Koreografikus mozgóképekről 

Szlovén fejezet 

145 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

sörgyár kéményének tetejére
296

.) Az első bevágásban alsó gépállásban látjuk, a talpai felől a 

„tűzlétrán” felfelé lépkedve. Majd a film utolsó ötven másodpercében fent, a kémény keskeny 

peremén. Előbb egy távoli totálból, az épülethez mezőn keresztül közeledő Hadalin háta 

mögül, az életlen háttérben, aztán madártávlatból, a kémény körül keringő kamera optikáján 

keresztül, amint összezárt lábakkal, karjait csípőjére téve vagy oldalra kitárva, törzsét kissé 

előre döntve áll, mint egy felszálláshoz startoló madár. A távoli totál alatt a Basin Street Blues 

véget ér, finoman váltja Boris Kovač muzsikája, mely aztán a film végéig hallható. A Vertigo 

Bird zörejkompozíciója és Boris Kovač zenei tételei önállóan és együttesen is koherensek, 

pedig egészen más karakterűek. (Különös, hogy Boris Kovač, aki megannyi experimentális 

zeneművet készített, ehhez a munkához kizárólag ebben a hagyományos, kifinomult vonós 

kamarazenében gondolkodott, teljességgel figyelmen kívül hagyva – vagy ellenpontozva?! – 

az indusztriális környezetet.)  

Vašhava – a múlt felé törekvés felszámolódása 

Ahogy a Vertigo Bird első olvasatra nem tűnik egyébnek, mint, hogy az En-Knap táncosai 

ellátogatnak egy vidéki bányászvárosba, s ott találkoznak a helyi lakosokkal, munkásokkal, 

úgy a Vašhava is valami olyasfélének hat, mintha az EnKnapGroup, vagyis Kovač új, 

huszonéves kortárstáncosokból álló társulatának tagjai
297

 felkeresnék az En-Knap 

táncfilmjeiben szereplő terek egy részét, s az egykori előadók ruháihoz hasonló öltözetben 

hasonló táncokat adnának elő. Ha úgy tetszik, „remake”-elnének vagy „re-enactmentelnének” 

jeleneteket. Vagy, ha a huszonkilenc perces mozgókép publikus ismertetőjét vesszük 

alapul
298

, emlékeznének: a bányászváros múltjára és az azt már koreografikus mozgóképen 

feldolgozó művekre. (A film végén szerepel is a felirat, miszerint a művet emlékül állítják 

mindazoknak a férfiaknak, nőknek és gyermekeknek, akiknek az életét meghatározta a 

Trbovlje-i völgyben az elmúlt kétszáz évben folytatott bányászat.) Végső soron erről is van 

szó. Csakhogy, bár a Vašhava-t nézve mindez triviális, könnyedén kiolvasható, semmiben 

nem különbözik a Kovač többi filmjében történtektől. Úgy értem, a teljes életmű – láthattuk – 

                                                             
296  https://www.youtube.com/watch?v=TyhpZlKDwcI (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
297  Az EnKnapGroup három tagja magyar: az 1986-os születésű, az Angelus Iván vezette Budapest 

Kortárstánc Főiskolán végzett Cserepes Gyula 2008-ban, az 1991-es születésű, a Magyar Táncművészeti 

Főiskolán végzett Mezei Bence 2012-től, az 1990-es születésű, szintén Angelus-növendék Tuza Tamás 2010-től 

tagja a társulatnak. Cserepes és Mezei 2015-ben a társulat neve alatt „Hungarian New Wave” címmel önálló 

színpadi szólóikkal is bemutatkozhattak a szlovén közönségnek. 
298  http://www.en-knap.com/vashava/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

https://www.youtube.com/watch?v=TyhpZlKDwcI
http://www.en-knap.com/vashava/
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folyamatos újrajátszás. Ismétlés. Emlékezés. Reflexió. (A werkfilm tanúsága szerint
299

 

felvételre került, de a filmben nem kapott végül helyet egy fürdőbeli jelenet, melyben a férfi- 

és női táncosok együttesen vannak jelen. Mindnyájan félmeztelenül, kicsavarodott karokkal 

függeszkednek a csapokon. A Strange Fish kereszten vonagló, félmeztelen női Krisztusára is 

asszociálhatunk, miközben a Vertigo Bird fürdőbeli szólója és duettje is eszünkbe jut. Delak 

teljesen pucér, várandós, pocakos testét és Kline meg Serpa Soares csak hátulról mutatott, 

szemérmes, félig-meddig pólólevételét vetítjük a férfitestek közt, férfitestekkel kifeszülő női 

fél-aktokra. A 2014-es film reflektál az 1997-esre.) Csak komplikáltabb felfejteni bennük az 

azonos gesztust, mivel nem ennyire a felszínen mutatkozik. A Vašhava lényege nem az 

ismétlés azonosságában, hanem a különbségében ragadható meg. Az által ugyanis, hogy a 

társulat tagjai jórészt ahhoz a generációhoz tartoznak, amelyik a szocialista keleti blokk 

felbomlása után, illetve a délszláv háború idején született – vagyis a nyolcvanas évek közepe 

és a kilencvenes évek eleje között –, számukra a szocialista múlt átélése nem közvetlen, 

primer élmények alapján, saját emlékek felidézése révén konstituálódik. És mindenképp 

közvetett marad. 

   

47. (balra) Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Vertigo Bird 48. (jobbra) Sašo PODGORŠEK – Iztok 

KOVAČ: Vašhava  

  

                                                             
299 Komposter: Vašhava - Behind the scenes (SLO 11’ 2014.) https://vimeo.com/124029952 (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 

https://vimeo.com/124029952
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49. (balra) Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Vertigo Bird 50. (jobbra) Komposter: Vašhava - Behind the 

scenes 

Ha jobban megfigyeljük, a Vašhava helyszíneinek és fényeinek, atmoszférájának mindegyike 

– igazában egy markánsan világos, naturális és egy kékben úszó sötét – a Vertigo Bird belsőit 

veszi át. A 2014-es film, eltérően az összes korábbitól – leszámítva az első How I Caught A 

Falcon-t, mely valójában egy színpadi felvétel – nem tartalmaz külsőket. Nem látjuk a 

kétezres évekbeli Trbovljét, sem az urbánus, indusztriális, sem a vad természeti tájat. Mely 

korábban bázisa volt a mozgóképeknek. A játéktér leszűkül és lecsupaszodik, absztrahálódik.  

Csak egészen jelzésszerűen idézi meg azt a miliőt, amelyre „emlékezni” akar. Bár a tér valós, 

sőt, vélhetően valóban azonos a korábbi helyszínek némelyikével, mégis teátrális térként 

működik. Inkább emlékeztet Hinton berendezett, precízen megvilágított stúdióira, mint a 

Kovač-oeuvre többi darabjának nyomokkal terhelt közegére. A tereken – egész pontosan 

kettőn: a Vertigo Bird főcímében szereplő „öltözőcsarnokon”, amelyben a bányászok 

láncokon függő zománcozott edényekre akasztották személyes holmijaikat, továbbá az üzemi 

fürdőn – és a fényeken kívül az emlékezés eszközei a könyv, mint tárgy és az olvasás 

gesztusa, ez a különös „bányászedény” és a függesztésére, mozgatására szolgáló fémlánc, 

mint díszlet és kellék. (Ellentétben a Vertigo Bird-del, a Vašhava-ban nem vertikálisan, 

hanem ingaként mozog. Az előadók egyszer hajtják, vagyis aktív irányítói, máskor 

igyekeznek figyelembe venni, kitérnek előle, vagyis elszenvedői az alighanem az időt /is/ 

jelképező ingamozgásnak.) Valamint a korábbi filmek hangjainak újrakevert töredékei (a 

sound designer Caro Calvo), korábbi filmsnittek a stáblistában, archív 

bányászdokumentumokkal elegyítve. (A feliratok fekete tábláit egy-egy balra, középre vagy 

jobbra igazított mozgókép-részlet kíséri, előbb a Vertigo Bird-ből, majd archív, helyi 

bányászfelvételekből szemezgetve, miközben a What Are You Going To Do…? egyik 

jellegzetes dallama szól, mely maga is roncsolt, régies hangzású, mintha recsegő rádióból – a 
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homályos régmúltból szólna. Az emlékezés, a „történelem rétegei” látványosan, „rendezetten 

rakódnak”
300

 egymásra.) 

   

51. (balra) Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Vertigo Bird 52. (jobbra) Sašo PODGORŠEK – Iztok 

KOVAČ: Vašhava  

A mű színpadiasságát erősíti, hogy több előadója szerepet játszik egy-egy jelenetben. Luke 

Thomas Dunne az egyik kék, sötét helyszínen, arca, felső teste előtt „lánc-függönnyel”, 

félközeli képkivágásban látható, amint különböző grimaszokat vág. Tuza Tamás egy másikban 

amerikai plánba komponálva, kigombolt ingben, meztelen felsőtesttel, láncokba fonódik, 

kapaszkodik, miközben félig magyar, félig halandzsanyelven kiáltozik, vergődik. Majd 

nekiront a kamerának, arcával egészen az optikába fordul, premier plánban beleüvölt a képbe. 

De másutt is keveredik színjáték a korábban kizárólag jelenlétszerű koreográfiákba. (A 

werk
301

 egészen abszurd kimaradt jelenetek felvételeibe enged betekintést. Az egyikben a 

férfitáncos letolt nadrágban áll háttal a zuhanyzóban, míg a női táncos megpaskolja meztelen 

hátsóját, majd odébbáll. Másutt a fején felfújt lufival vagy óvszerrel látunk egy előadót, fura 

maszkban mellette a másikat.) És a mimika külön szerephez jut, így az arc kitüntetett 

pozícióba kerül – ez sem volt jellemző egyetlen korábbi filmben sem. Úgy hiszem, ebben a 

teatralitásban érhető tetten a közvetettség, a primer érintettség hiánya. Az EnKnapGroup 

távolságot tart Kovač szimbolikájával. Nem több számára, mint bármely tánctechnika, 

koreográfiai szisztéma vagy megtervezett mozgásanyag elsajátítása: megtanulandó matéria. 

Az emlékezés így válik hétköznapi értelművé. Konvencióvá. A Vašhava visszatérül a „still-

act-től”. Elfogadja a „történelem porának brutalitását”
302

. Hagyja, hogy az „eltemetett, 

                                                             
300  LEPECKI: Bevezetés: A mozgás politikai ontológiája 37. 
301  https://vimeo.com/124029952 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
302  uo. 

https://vimeo.com/124029952
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elvetett, elfelejtett”
303

 a „társadalmi tudat” mélyén maradjon, s úgy lehessen rá gondolni, 

mint valamire, ami elmúlt, lezárt, ami távoli, ami többé már nincs jelen, ami elvont fogalom 

immár, így közvetlen, érzéki elérésére tökéletesen felesleges törekedni. Kovač az 

EnKnapGroup közvetettségével kimossa ismétléseinek ritualitását. A körforgás megszakad. 

Immáron nem azt kell belátni, hogy a múlt helyeibe való behatolás maradéktalanul nem 

lehetséges, bár folytonosan törekedni kell rá, hanem azt, hogy e generációváltás révén a 

fogalmak – bezártság, vákuum, felfüggesztettség, korláttalanság, a szabadság szédülete, 

súlytalansága, a szubjektum határhelyzete, marginalitása – mind elveszítik korábbi 

referenciapontjaikat. Egy részüknek jelentése módosul, újraértelmeződik, re-

kontextualizálódik. És van, ami kikopik. Nincs hova visszatérni. És nincs, aki visszatérjen. 

Kovač utolsó rítusai a giccsbe fordulnak, egyúttal feloldódnak önmagukban. (A 

zárójelenetben például, mely szintén kék, sötét térben zajlik, Mezei Bence, Cserepes Gyula és 

Tuza mozdulatlanul hanyatt fekszenek a talajon, míg Lada Petrovski Ternovšek három kisebb 

„ingát” hajt, mint egy-egy hintát, felettük. Miközben az edényekből por vagy homok hull alá a 

testekre. A kékes homályban a gomolygó porfelhő finom fénypászmákkal megvilágított. 

Petrovski Ternovšek egy szomorú dallamot dúdol tiszta, csengő hangon, mely az ingák 

kánonmozgásával harmonizálva visszhangozódni kezd. A dúdolást aztán gitárpengetés is 

kíséri, nagyjában akkor, mikor Petrovski Ternovšek karjában már egy meztelen csecsemőt 

tart, akivel együtt hintáztatja tovább az ingákat. Végül az utolsó snittben mindketten eltűnnek 

– csak a mereven fekvő, finoman porral fedett testeket látjuk totálban. A stáblista eleje világos 

térben bolyongó kameramozgás több álló „inga” közt. Melyeknek pléhedényein az alkotók 

nevei vannak bevésve. Úgy állnak a betűk a zománcon, mint a lepattant festék helye. Vagy a 

rozsda. Mintha mindenkinek volna egy saját „ingája”, s minden név folt volna. Sérülés, nyom, 

hiány.)  

  

53-54. Sašo PODGORŠEK – Iztok KOVAČ: Vašhava 

                                                             
303  LEPECKI: Bevezetés: A mozgás politikai ontológiája 36. 
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A Vašhava Kovač „torinói lova”: egy életmű a végpontjához ért. Innentől valami más kell, 

hogy következzen. 

A Kovač-féle szimbolika egyetemessé tétele a What Are You Going To 

Do When You Get Out Of Here?-ben 

Bizonyos tekintetben egy másik végpont, vagy, ha úgy vesszük, tetőpont az ezt megelőző, 

2006-os, ötvenkét perces, harmincöt milliméterre forgatott What Are You Going To Do When 

You Get Out Of Here? A többi munka széttartó struktúrájával, heterogén vizualitásával 

szemben letisztult és koherens ez is. A mű tere redukált. Azt is mondhatjuk, hogy még a 

Vašhava-nál is jobban. Mert bár a jelenetek helyszínei valamelyest külön egységekre 

tagolódnak, ezek az egységek jóformán azonos karakterűek, s érezhetően összetartoznak: a 

Kovačnál megismert labirintustérré állnak össze. Melyben a kamera kimérten, hidegen, lassú 

kocsizással siklik, csúszik, kanyarog. Néha pár másodpercre alig felfogható sebességű 

gyorsításban őrült módjára rohan. A kisebb, különálló mikro-terek mindösszesen azt a célt 

szolgálják, hogy a koreográfia-fragmentumokat körbefogják, s a Kovač-féle szimbolika részét 

képező „szeparáltság” érzetét és a „bezártság” mikro-érzetét adják. Mikro-érzet annyiban, 

amennyiben a film összes szereplője együttesen be van zárva a sötét bányatér labirintusába, 

de ugyanakkor egymástól is elzártan, leválasztottan, magányosan létezik. (A filmet különben, 

utalva erre a kanyargós bányatérre, Labirintus címmel mutatták be Magyarországon
304

.), 

Mindkét mű szembeszökően magas képi minőségben került rögzítésre. Ám amíg a Vašhava-

ban ez a kommerciális túlesztétizáltság érdekét szolgálja (kis mélységélesség használatának 

végletekig fokozása, jól megvilágított „fénypászmákban” terjengő por, kékekre fényelt 

képek… etc.), addig a What Are You Going To Do…?-ban a redukciót, a roncsolást teszi 

lehetővé. Azáltal, hogy az érzékeny nyersanyag képes a sötétben történteket is megmutatni. A 

figurák nem tűnnek el, hiába is roncsolják a fényeléssel Podgoršekék a képet. Az anyag 

szemcsés lesz. Foltokban terjeng, vibrál rajta a mindent nyelő fekete. Olyannyira, hogy a néző 

tekintete is pulzál a szemcsékkel. Folyamatos koncentrációban tartja, hogy ne veszítse el a 

mozgó figurákat. Tudattalanul aggódva figyeli, hogy mikor kebelez be mindent a sötét. Küzd 

ellene. Edzi a szemét. Ez a redukált, roncsolt, penészzöldben játszó kép is szép. Nemcsak a 

                                                             
304  A What Are You Going To Do When You Get Out Of Here? szlovén-magyar koprodukcióban készült. 

Magyar társ-producere Kántor László és az Új Budapest Filmstúdió volt. Filmforgalmazásba nem került, de a 

2006. évi Magyar Filmszemle versenyen kívüli programjában szerepelt, a BEM Art Moziban került bemutatásra, 

információs vetítés formájában. 
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fénypászmás, porfelhős kék. Csak épp koncepció van mögötte. Nem üres látvány, hanem 

rizikóvállaló gondolat.  

A mű egységességének oka lehet az is, hogy egyfajta adaptáció: Kovačnak az angol Julyen 

Hamiltonnal
305

 készített közös színpadi koreográfiája, a S.K.I.N.
306

 az alapja. Kovač nem 

zsúfolja bele teljes szimbólum- és motívumtárát. Megelégszik például a mélység, elfedettség, 

eltemetettség és bezártság megjelenítésével, anélkül, hogy a magasságot, a „kintet”, a levegőt 

és a függesztettséget is, mint ellenpontot vagy még inkább variánst, megmutatná. Illetve 

miniatürizálja őket. Például egy kizárólag távoli totálban mutatott csoportos koreográfiának 

kelléke egy a térbe függőlegesen belógó, mindkét végén a képtéren kívüli rögzítésű vastag 

lánc, melyen nem függeszkedik a táncos, csak valamelyest belekapaszkodik. (Miniatürizálva a 

Narava Beso-ban és a Dom Svobode-ban megjelenő függesztéseket.) Vagy mikor kistotálban 

látjuk az egyik női előadót, Andreja Raucht háttal, félmeztelenül, mindösszesen egy fekete 

alsóban, ahogy a járatnak egy olyan falfelületén ül, amely barlang vagy szikla kiszögelésére 

emlékeztet. A mohás, fényes, zöld kőfelület csillog a nedvességtől, a benne, rajta folydogáló 

vizektől. Rauch úgy mozog, lassan, kényelmesen a kövön, mintha erdei forrásnál vagy 

tengerpart szorosán ülne. Arcát nem láthatjuk, egyenesen szembenéz a fallal. Ő mégis úgy 

bontja ki a haját, mintha valami lenyűgöző látvány tárulna elé, melynek a lehető 

legszabadabban szeretné átadni magát. (Miniatürizálva a Narava Beso erdei vízesésének 

jelenetét, melyben Murgi ül hasonló pózban a vad természeti tájban, felöltözve, de testéhez 

tapadó vizes ruhában, s heves mozdulatai és rövidebb pihegései által igyekszik eggyé válni a 

tájjal.) p151i22 És bár a jól ismert Trbovlje-i városkép-montázssort is megkapjuk, sőt, az 

alagutat és kijáratát, belülről és kívülről egyaránt, megerősítve abbéli érzetünket, hogy a What 

Are You Going To Do…? ugyanabban az alagútban merül el, amelynek bejáratában 

Casanovas Sempere tajcsizik, amely az Adaggio koncerttermébe térül, mindezek feszes 

dramaturgiai struktúrában kerülnek a helyükre: a film a főcímétől kezdve e sötét, földalatti 

járatokban játszódik, újra meg újra, más-más megfogalmazásokban téve fel a címben már 

artikulált kérdést, majd a végén egy felgyorsított kocsizással kifut a világos szabadba, a fix 

totálokban megmutatott elhagyott, romos, élettelen bányavárosba. 

                                                             
305 Julyen HAMILTON: angol koreográfus, performer, költő és tanár 

Vö. http://www.julyenhamilton.com/bio.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
306 Iztok KOVAČ - Julyen HAMILTON: S.K.I.N. 2003. http://www.en-knap.com/14/65/s_k_i_n.html 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p151i22
http://www.julyenhamilton.com/bio.html
http://www.en-knap.com/14/65/s_k_i_n.html
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A feszes, koherens struktúra, a koreográfia-fragmentumokkal, kifordított életképekkel – 

sötétben játszó, kardozó gyerekek, síneken sakkozó, kockázó gyerek Kovačcal, a földön 

hason fekve úszást imitáló vagy meztelen combjukat spárgával komótosan hurkásra kötöző 

táncosok, panoráma helyett sötét, nedves kőfalat elrévedve bámuló nő etc. – elegyített szöveg-

fragmentumok, melyek, ahogy az ismertetőben is olvashatjuk
307

, Samuel Beckett-et idézik, 

elemelik a Kovač-féle szimbolikát. (A táncos jelenetek közé két figura, a Hamilton alakította 

és egy „Jack” néven szólított, Gali Kaner által megformált karakter abszurd, szikár 

párbeszédei ékelődnek. Akik egymás mellett állnak egy hosszabb alagúttérben, zsebre dugott 

kézzel, előttük sínpálya árka – mintha csak egy elhagyott metrómegállóban volnának valahol 

a föld mélyén. Mögöttük „pislogó” neoncső, „bányásztelefonok” – mint utcai telefonfülkék. 

Olykor a telefonok megcsörrenek. A kagylóban ékes angolsággal nyájas beszélő tesz úgy, 

mintha dialógust folytatna, ám valójában Kaner válaszaitól függetlenül ugyanazokat a 

frázisokat ismételgeti.) Jóval tágabb kontextusban engedik értelmezni azt. És bár mind az 

alagutak, bányák mélye, a „földalatti lét”, mind a kis bányásztelepülés életképei, figurái 

önmagukon túlmutató jelképek voltak, mégis egy délszláv alkotó, egy „bányászgyerek” 

személyes narratívájának szerves részét képezték. Ebben a megfogalmazásban azonban 

leválnak Kovačról. Önmagukban kezdenek el működni. S Kovač alkotói karaktere lesz az, aki 

aztán, mégis, valamelyest visszatérítheti, re-kontextualizálhatja mindezt: a bezártság, a 

szabadság hiánya nem a nyugat-európai polgári egzisztencializmus liberális eszményének 

szimbóluma, hanem a kelet-európai poszt-szocializmus tartós elzártságával keletkező 

vákuumáé. A kihalt városrom nem a világháborúk, hanem inkább már a délszláv helyzet 

nyomorult maradéka. Majd újból elengedheti, „visszadobhatja” az általánosabb jelentések 

körébe. Ezzel jelezve, hogy a formák, a pillanatnyi megvalósulások változnak, de a probléma 

azonos. Az ember másutt, máskor, különböző módokon építi fel és rombolja le a saját 

szabadságát. (Hamilton: „-Beszélj nekem a jövőről, Jack! Kaner: -Ó, a jövő elég messze van. 

Nincs ötletem. De, azt hiszem, szeretnék elindítani egy másik háborút. Hamilton: Háborút? 

Kaner: -Aha. Hamilton: –Jack, mit szeretsz inkább: háborúban várni a békére vagy 

békeidőben várni a háborút? Kaner: –Aludni szeretnék. … És … aztán elindítani egy 

háborút.”) Meggyőződésem, hogy a Hamiltonnal közös alkotófolyamat segített Kovač-nak 

hátralépni, eltávolodni cirkulálóan ismétlődő privát narratívájától, s rálátni annak külső 

                                                             
307  http://www.en-knap.com/14/87/what_are_you_going_to_do_when_you_get_out.html (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 

http://www.en-knap.com/14/87/what_are_you_going_to_do_when_you_get_out.html
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forrásaira, összecsengő egyezéseire más narratívákkal. Megértenie bennük, általuk a saját 

identitását. 

A What Are You Going To Do…? tökéletesre csiszolt mestermunka. Amely nem tartalmazza 

azokat a nyers, odavetett, jelzésszerű, kimunkálatlan elemeket, amelyektől a Kovač-oeuvre 

zabolázatlannak és öntörvényűnek hat. Józanul adagolja rögeszméit is, amelyektől az életmű 

egésze első olvasatra önismétlőnek, unalmasnak vagy akár helyenként dilettánsnak tűnik. 

Ezek hiányában ugyanakkor megfosztja nézőjét mindattól, ami a többi filmben arra késztette, 

hogy feltörendő titkot feltételezzen a különös, olykor zavaró felszín alatt. Amivel kárpótolja, 

az a radikálisan kigondolt és véghezvitt koncepció, amellyel primer zsigeri érzetté kívánja 

tenni számára a „földben létet”, a bezártságot. Hasonló gesztus ez, mint Newson és Hinton 

törekvése a Dead Dreams…-ben, Nilsen hullákkal kapcsolatos érzeteinek a megmutatására, 

szóbeli megnyilatkozásai alapján „verbatim koreografikus mozgókép”, kinesztetikus empátia 

formájában. Csakhogy ott a testek halottakká válnak, nem végig halottak. Ily módon a nézőre 

ez az egyébként megterhelő zsigeri élmény csak a film utolsó jeleneteiben nehezedik. Más 

kérdés, hogy akkor viszont annál nagyobbat üt, mivel előtte a testekhez való erotikus kötődés 

épül fel, hasonlóan emocionális ingereket stimulálva. A sötétséggel való képi kísérletezés 

megidézheti Tarr Bélának A torinói ló
308

 című filmjét is, bár abban is csak a játékidő egy 

részében szükséges a nézőnek elfogadnia, kezelnie ezt a sötétet. Épp ezért a What Are You 

Going To Do…? vállalását inkább Nemes Jeles Lászlónak a Saul fia
309

 című munkájához 

kötném. Annyiban, amennyiben mindkettő a mű egészén igyekszik végigvinni egy 

gondolatilag, filozófiailag megalapozott technikai megoldást, amely egyértelműen 

megkockáztatja a mű befogadásának megakadályozását, sőt, akár felszámolását. (Ráadásul a 

két vizuális koncepció egyaránt a látást korlátozza, bár más-más eszközökkel. És 

mindkettőben technikailag is fontos szerepet játszik ebben az, hogy 35mm-re forgatták. A 

Podgoršek-Kovač-mű esetében a fényérzékenység, a képkockák részletgazdagsága miatt volt 

szükséges a celluloid, hogy a roncsolás, „alulfényelés” után is információval telítettek 

maradjanak. Nemes Jeles a 4:3-as képarány, a kis mélységélesség és a Saullal együtt mozgó 

kézikamera alkalmazásával egy a végletekig „beszűkült szubjektív plánt” hozott létre. 

Mindkét jelenség a kinesztetikus empátia körébe tartozik.) 

                                                             
308 TARR Béla: A torinói ló (HU 146’ 2011.) http://www.imdb.com/title/tt1316540/ (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
309 NEMES JELES László: Saul fia (HU 107’ 2015.) http://www.imdb.com/title/tt3808342/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/title/tt1316540/
http://www.imdb.com/title/tt3808342/


Koreografikus mozgóképekről 

Szlovén fejezet 

154 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

A korábbi filmek koreográfiája az előadók jelenlétére koncentrált. Sokkal inkább a 

megvalósítás megtörténte volt a tétje, mintsem a „megmutatás”, az „elmondás”, ahogy viszont 

itt. Ha sarkosan szeretnék fogalmazni, a korábbi művek fókuszában inkább az előadó, a What 

Are You Going To Do…?-ban inkább a befogadó áll. A jelenetek együttesen a „várakozást”, 

az „időtöltést”, az „életvitelszerű átmenetiséget” jelenítik meg. Amelyben formai 

megoldásként helyet kap a játék, a humor, az irónia, a rögeszme, a katatón, az abszurd, a 

tragikum, a melankólia etc., a kortárstánc absztrakt mozgásanyagain belül és/vagy azt 

kiegészítve, ellenpontozva. Ezzel összefüggésben hangsúlyos különbség mutatkozik a Kovač-

féle eszköztár használatában, annak minimalizásával vagy miniatürizálásával. Amely jelent 

egyfelől sűrítést, egyszerűsítést (hogyan lehet még tömörebben, a megélt rítus helyett csak 

utalásszerűen megmutatni valamit), másfelől a koncepció – térben, interakcióban, 

vizualitásban minimalizált, pozíciójában marginalizált létezés – részeként visszahúzódást, 

lecsillapodást (a rítus intenzitását is felszámoló puszta egzisztálás formájában). Ez a csupasz 

létezés, időtlen, elnyújtott várakozás, bár látszólag nyugalmi vagy legalábbis visszahúzódó 

állapot, mégsem „still-act”. Nem átél, hanem túlél. Ennyiben ellentétes az eddig látott 

„belekerülős”, „beléhatolni igyekvő” koreográfiákkal. Ugyanakkor egy másik alternatíváját 

mutatja fel annak a marginalizáltságnak, amelyet a többi műben a függesztettség vagy a 

lebegés képviselt.  

Meggyőződésem ugyanis, hogy Kovač kísérletezései az önnön súlyát vesztett vagy azt 

hátrahagyó testtel nem azonosak a repetáló, rítusszerű, a „belekerülést kereső” mozgásokkal. 

(Bár céljuk bizonyos tekintetben azonos: önfeladás, feloldódás.) Ellenben egészen hasonlóak 

ahhoz, mint amit Bhabha-féle „késleltetésnek” neveztünk. Talán különös, de Kovač 

függesztései és az önveszélyeztetésig irracionális magasban tartózkodása William Pope.L 

„kúszásait” idézik meg a számomra. Az az önmagát tekintetbe nem vevő alázat, amellyel 

Pope.L kivitelezi ezeket a nyilvános terekben végrehajtott „hason csúszásokat”, annak minden 

élettani és társadalmi-kulturális vetületével, számomra nagyon is rokon Kovač „feleslegesen 

kockázatos” függesztéseivel. Az egyik cselekvéshez elengedhetetlenek a tanúk, a másikhoz 

szükséges azok „kijátszása”, „megtévesztése”, végső soron a tanúk felszámolása. Annak az 

illúziónak a megteremtése, mintha az eszeveszett magasság nem is volna eszeveszett. És az 

ott kivitelezett mozgás nem is volna nehezebb, mint bárhol másutt. Mintha tökéletesen 

mindegy volna, hogy a talaj szintjén, vagy afelett négyszáz méterrel álldogálunk. Mindkét 

gesztus – a tanúk hívása és a tanúk eltörlése – ugyanazt a célt szolgálja: „letöri az előadói ego-
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t”. Pope.L azt állítja, hogy a marginalizáltnak a centrum vertikális pozíciójával szemben a 

horizontális az egyedül megengedett. Kovač vertikális elmozdulásai és kilencven vagy akár 

száznyolcvan fokkal elfordított gravitációs koordinátái meg azt sugallják, mintha a 

marginalizált fizikailag kiszakadna a centrumból. Mintha rá más gravitációs erők hatnának. 

És éppígy kiszakadnak a centrumból a csupasz létezők, az időtlen, elnyújtott várakozók – a 

What Are You Going To Do…? karakterei. A centrum hétköznapjaival szemben a 

marginalizált „rendkívüli állapota” áll. (Amelyben gyerekek játszhatnak nyirkos, sötét 

alagutakban úgy, mintha az a saját otthonuk volna. Amelyben emberek csúszkálhatnak úszást 

imitálva a padlón, úgy, mintha az vízzel teli medence volna. Amelyben valaki úgy szaltózhat 

végig a sínek mentén, mintha a teste valami jármű volna. Amelyben másvalaki addig 

dobálhatná a felsőtestét a combjaira, míg a teste körvonalainak látványa fel nem oldódik. 

Amelyben olyan párbeszédek hangozhatnak el, minthogy „–Szeretsz háborúban élni? –Ja, 

érdekesnek találom. …De néha nem elég. Szükségem van valami erősebbre. –Én félnék 

békeidőben, Jack. Ezt még senkinek nem mondtam. –Hm.” )  

Kovač életművében valóban nehéz elkülöníteni a Seremetakis-féle „still-act” és a Bhabha-

féle „késleltetés” koreográfiai megvalósulásait. Mivel szándékos nyugalmi pozíciói, 

lecsendesülései, a jelen áramlásával szembeni küzdelme szorosan összefonódik vállalt 

„marginalizáltság-tudatával”. Művészi alapállása, hogy a külső meghatározottságot és a 

rítusig felfokozott jelenlétet összekapcsolja. (Ami könnyen érthető úgy is, hogy a centrumból 

kirekesztett, elzárt mintegy túlélésként alkotja meg rítusait, amelyek erőt adnak a számára, – 

megtartják őt a gyarmati térben.) És bizony nagyon is koncentrált jelenlétet kíván a 

marginalizált test megkonstruálása a gyarmatosított terepen. Nem sokban különbözik a 

szándékos lecsendesüléstől. Vajon azért mászik fel háromszázhatvan méter magasba egy sötét 

öltönyben Kovač, hogy ott végre kilépjen „a jelen áramlásából” (Seremetakis)? Vagy inkább 

azért, hogy érzékelje és érzékeltesse azt a centrumon kívüliséget, amelyet ex-jugoszláv 

szlovén, Trbovlje-i születésű, jóformán autodidakta kortárstánc koreográfusként elszenved e 

marginalizált terepen? 

Ne felejtsük el azt sem, hogy bár Kovač 1993-ban valóban a „semmiből”, a szocialista közép-

kelet-európai vákuumból lépett ki a nyugat-európai és amerikai táncszíntérre, és kitartó 

munkával teremtette meg nem csak a hagyományok nélküli szlovén kortárstáncot, de a 
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szlovén, kortárstánc alapú koreografikus mozgókép területén is nagy jelentőségűt alkotott, 

szellemileg nem maradt benne a korábbi „légüres térben”! Nagyon is belekerült a kilencvenes 

évek nemzetközi előadói áramlataiba. Mely – láthattuk és látni fogjuk még a belga filmek 

kapcsán – valóban internacionális alkotói műhelyként létezett, amelyben hollandok (pl. van 

Gool), britek (pl. Hinton, Newson), spanyolok (pl. Calvo, Cortes Molina), belgák (pl. De 

Mey, Vandekeybus), amerikaiak (pl. William Forsythe
310

) mellett megannyi más nemzetiségű 

alkotó „cirkulált” különböző társulatok között és projektekben. 

„Felfedezése” után Kovačnak és mindig is nemzetközi társulatának művei formájuk és 

tartalmuk tekintetében igazában a centrum és a margó között oszcillált. Melyben a margó az 

örök inspirációs forrás. Az a közeg, amelyhez vissza lehet térni, amelyben meg lehet 

merítkezni, és amelyben, persze, építkezni kell, lehet. Amely meghatároz, de nem feltétlenül 

határol be.  

Pope.L alkotói személyiségét azért is gondolom hasonlónak Kovač-éhoz, mert 

mindkettejükben rendkívül erős, az alkotói alapállást mindennél jobban meghatározó 

„marginalizált-öntudatot” érzékelek. És bár nem kételkedem abban, hogy akár 

jugoszláviaiként Belgiumban, akár afroamerikaiként New Yorkban határozott önkép és 

elhivatottság szükséges ahhoz, hogy az ember (a művész) megmaradni tudjon, az életművek 

értelmezésekor érdemes arra is figyelemmel lennünk, vajon mennyiben része a 

személyiségnek és mennyiben a művészi imágónak ez a gyarmatosítottság-tudat. 

  

                                                             
310  William FORSYTHE (1949- ) A New York-i születésű táncos-koreográfussal, a The Forsythe 

Company vezetőjével Thierry De Mey készített közös táncfilmet 2006-ban One Flat Thing, Reproduced címmel. 

 Vö. http://www.williamforsythe.de/biography.html  

http://www.williamforsythe.de/filmspaces.html?&pid=45&count=7&no_cache=1&detail=1&uid=26  

https://vimeo.com/36687068  

http://www.williamforsythe.de/biography.html
http://www.williamforsythe.de/filmspaces.html?&pid=45&count=7&no_cache=1&detail=1&uid=26
https://vimeo.com/36687068
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IV. Az Ultima Vez és Wim Vandekeybus 

(Belgium), Eric Pauwels (Belgium) és Thierry 

De Mey (Belgium) 

A flamand és vallon belga táncfilm műhely(ek) hálózata –De Keersmaeker, 

a De Mey-testvérek és Vandekeybus 

A két nagy belga kortárs táncfilm-műhely, akárcsak az Iztok Kovač-féle szlovén, 

elválaszthatatlan a nemzet kortárstánc-műhelyeitől. Olyannyira, hogy, bátran állíthatjuk: 

fordítva is hatottak egymásra. (Nem csak a koreográfiai műhely orientálta a koreografikus 

mozgóképit, hanem a koreografikus mozgóképi a koreográfiait.) Amennyiben egészen 

leegyszerűsítve Anne Teresa De Keersmaekert kortárstánc-műhelynek, Thierry De Mey-t 

kortárs táncfilm-műhelynek tekintjük. Ez a kölcsönös hatás noha szembeszökő, a legtöbb 

forrás említést sem tesz róla. Vagy legalábbis meglehetősen határozatlanul utal rá. A 

magyarul is olvasható, Martha Bremser szerkesztette Ötven kortárs koreográfus
311

 című 

kötetben található, Sandra Genter által írt Keersmaekerről szóló cikkben
312

 például ugyan 

szerepel Thierry De Mey, de csak, mint „egy másik jelentős belga művész” és mint a Rosas 

danst Rosas
313

 című, az egyébként De Keersmaeker nemzetközi karrierjét elindító darab egyik 

komponistája. A koreográfusnak az életművét a kezdetektől alapvetően meghatározó 

minimalizmussal való találkozását azonban kizárólag New York-i tartózkodásával, az ottani 

impresszióival köti össze. Éppígy átsiklik Thierry De Mey kulcsfontosságú szerepén a De 

Keersmaeker weblapján látható rövid életrajzi ismertető
314

. Fuchs Lívia Száz év tánc című 

tánctörténeti, valamint Erin Brannigan Dancefilm. Choreography and the Moving Image című 

táncfilmes áttekintőjében Thierry De Mey egyáltalán nem is szerepel.
315

 Ezzel szemben 

                                                           
311 

 Martha BREMSER (szerk.): Ötven kortárs koreográfus Budapest, L’Harmattan Kiadó 2009 
312 

 Sandra GENTER: Keersmaeker, Anne Teresa de in: uo. 182-187. 
313 

Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Rosas danst rosas 1983. http://rosas.be/en/production/rosas-danst-

rosas (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
314 

 http://rosas.be/en/anne-teresa-de-keersmaeker és http://rosas.be/en/rosas (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
315 

 Fuchs A holland és belga új tánc: Krisztina de Chatel és Anne Teresa de Keersmaeker című rövid, nem 

egész ötoldalas fejezet felét szánja De Keersmaekerre, melyben nem utal a Thierry De Mey-jel való 

megismerkedésből származó koreografikus hatásokra, s De Mey-t a névmutatóban sem említi meg.  

 Brannigan sem De Keersmaekerről (aki több rendezővel is jegyez táncfilmeket), sem De Mey-ről nem 

emlékezik meg –a belga nagy műhelyekből kizárólag Vandekeybus mozgóképmunkáival foglalkozik. 

 Vö. FUCHS: Száz év tánc 327-330 és BRANNIGAN: Dancefilm. Choreography and the Moving Image 

64-65, 74, 91, 97, 98 

http://rosas.be/en/production/rosas-danst-rosas
http://rosas.be/en/production/rosas-danst-rosas
http://rosas.be/en/anne-teresa-de-keersmaeker
http://rosas.be/en/rosas
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például Sabine Sörgelnek a Dance and the Body in the Western Theatre. 1948 to the 

Present
316

 című könyvéből tudhatjuk, hogy megismerkedése révén a De Mey-testvérekkel 

(Thierry húga, Michèle Anne De Keersmaeker 1982-es, második színpadi művében, a Fase, 

Four Movements to the Music of Steve Reich-ben
317

 is szerepelt már táncosként, s aztán hat 

évig dolgozott együtt a koreográfussal) figyelme még a New York-i Tisch Schoolban 

folytatott tanulmányai előtt Steve Reich és a minimalizmus felé fordult. Sörgel Michel 

Uytterhoeven Une couleur différente pour chaque nouvel horizon: la dimension international 

du travail de Rosas
318

 című szövegére támaszkodva megemlíti, hogy Thierry De Mey volt az, 

aki Antonin Artaud, George Bataille, Reich és Rainer Werner Fassbinder alkotásainak 

mélyebb tanulmányozását javasolta a koreográfusnak
319

. És bár Fuchs azt állítja, hogy a 

minimalizmus csak De Keersmaeker első alkotói korszakának volt szervező erője
320

, a 

matematikai struktúrákban felépülő mozgáskompozíciók – Kovačhoz és egyébként sok más 

kortárstánc koreográfushoz hasonlóan- egész (eddigi) életművét jellemzi.  

Nem tisztem De Keersmaeker koreográfusi pályájának elemzése. De azt mindenképp jelentős 

értelmezési, elemzési adaléknak tartom, hogy a kortárstánc máig egyik legmeghatározóbb 

alkotójára épp egy táncfilm-készítő pályatársa gyakorolt hatást karrierje elején, s mozdította 

olyan inspirációs irányokba, melyek aztán valamilyen formában végigkísérik alkotói 

folyamatait. Természetesen e hatásokat, benyomásokat Thierry De Mey maga is begyűjtötte, 

úgy adta tovább a nála mindössze négy évvel fiatalabb De Keersmaekernek. S természetesen 

mindezek – Reich, Philip Glass, a tánc területén Merce Cunningham, Lucinda Childs, Trisha 

Brown, Steve Paxton – a „levegőben voltak”, előbb-utóbb találkoznia kellett velük (ahogy 

meg is történt amerikai útja során). Mégis, ismerve kettejük, illetve a koreográfus-előadó 

Michèle Anne-nal hármuk különböző metszetű közös és külön-külön létrehozott műveit, azt 

állítom, hogy karakterük jól felismerhető, és sajátos elegye a zenei és koreografikus 

minimalizmusnak. Vagy még inkább: a matematikailag is kifejezhető strukturális 

                                                           
316 

 Sabine SÖRGEL: Dance and the Body in the Western Theatre. 1948 to Present. London, Palgrave 

Macmillan 2015. 130-139. 
317 

Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich 1982. 

http://rosas.be/en/production/fase-four-movements-music-steve-reich (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
318 

 Michel UYTTERHOEVEN: Une couleur différente pour chaque nouvel horizon: la dimension 

international du travail de Rosas in: Rosas/Anne Teresa De Keersmaeker Tournai, La renaissance du Livre 2002 

298  
319 

 SÖRGEL: Dance and the Body in the Western Theatre. 1948 to Present. 131 

 Vö. UYTTERHOEVEN: Une couleur différente pour chaque nouvel horizon: la dimension 

international du travail de Rosas 298 
320 

 FUCHS: Száz év tánc 328 

http://rosas.be/en/production/fase-four-movements-music-steve-reich
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kompozícióknak. Azt állítom, hogy ez a jól felismerhető karakter más-más megvalósulási 

formában, de tetten érhető De Keersmaeker és Michèle Anne De Mey koreográfiáiban 

éppúgy, mint Thierry De Mey zenei és mozgóképi műveiben. S hogy ezek metszetei vagy 

interferenciái a koreografikus mozgókép egy egészen különleges irányát hozták létre. 

Mindezek alapján egyúttal azt is állítom, hogy ez a bizonyos karakter az egymástól független, 

egyéni munkáikban jóval gyengébben, kevésbé koncepcionálisan, kevésbé kidolgozottan vagy 

egyáltalán nincs jelen. És mivel a disszertációt záró belga fejezet alapvető tétjének tartom 

ennek a sajátos karakternek a koreografikus mozgóképi kibontását, jórészt eltekintek azoknak 

a filmeknek az ismertetésétől, amelyek nem e három művész műhelyeinek alkotói 

metszetében jöttek létre. Így az 1989-ben készült, De Keersmaeker koreografálta, Wolfgang 

Kolb rendezte, 16mm-re forgatott, ötvenkét perces Hoppla!-tól
321

, az 1991-ben készült, De 

Keersmaeker koreografálta, Walter Verdin és De Keersmaeker rendezte, Betacammal 

rögzített, kétrészes, ötvenkét és ötven perces Ottone, Ottone I-II.-től.
322

 (Valójában ennek a 

műnek a „film a filmben” variánsa vagy még inkább előképe egy szintén atipikus táncfilm, az 

1989-es, U-matic-ra rögzített, hat perc, huszonhárom másodperces Monoloog van Fumiyo 

Ikeda op het einde van Ottone, Ottone
323

, melyet Verdin és De Keersmaeker mellett Jean-Luc 

Ducourt jegyez rendezőként. Melyben kizárólag az előadó Ikeda fejét, arcát, arca körül 

hullámzó rövid haját látjuk heves szövegmondása közben.) A Verdin közreműködésével, de 

Peter Greenaway rendezésében, De Keersmaeker koreográfiájával, 1992-ben, 35mm-es 

filmként létrejött tizenhat perces Rosa-t 
324

 sem ismertetem, ahogy az 1994-ben készült, 

35mm-es, nyolcvannégy perces Achterland-ot
325

, De Keersmaeker rendezésében és 

koreográfiájával. Továbbá azokat a dokumentumfilmeket vagy részben dokumentarista 

igényű mozgóképeket sem vizsgálom, amelyek egy-egy darab színpadra állításának 

                                                           
321 

Wolfgang KOLB - Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Hoppla! (BE 52’ 1989.) 

http://rosas.be/en/film/hoppla (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

 A film online videó-könyvtári elérhetősége: http://www.numeridanse.tv/fr/video/1797_hoppla (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
322 

Walter VERDIN - Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Ottone / Ottone I and II (BE 52’, 50’ 1991.) 

http://rosas.be/en/film/ottone-ottone-i-and-ii (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
323 

Walter VERDIN – Jean-Luc DU COURT - Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Monoloog van Fumiyo 

Ikeda op het einde van Ottone, Ottone (BE 6’23” 1989.) http://rosas.be/en/film/monoloog-van-fumiyo-ikeda-op-

het-einde-van-ottone-ottone (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
324 

Peter GREENAWAY – Jean-Luc DU COURT - Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Rosa (BE-GB 16’ 

1992.) http://rosas.be/en/film/rosa (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
325 

Anne Teresa DE KEERSMAEKER – Herman VAN EYKEN: Achterland (BE 84’ 1994.) 

http://rosas.be/en/film/achterland (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rosas.be/en/film/hoppla
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1797_hoppla
http://rosas.be/en/film/ottone-ottone-i-and-ii
http://rosas.be/en/film/monoloog-van-fumiyo-ikeda-op-het-einde-van-ottone-ottone
http://rosas.be/en/film/monoloog-van-fumiyo-ikeda-op-het-einde-van-ottone-ottone
http://rosas.be/en/film/rosa
http://rosas.be/en/film/achterland
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körülményeit, az alkotófolyamatot igyekeznek valamilyen filmművészi koncepció mentén 

rögzíteni, bemutatni.  

Kivételt képez a Michèle Anne De Mey koreografálta, Eric Pauwels rendezte, 1989-es, 

16mm-re forgott, harmincnyolc és fél perces Face à Face
326

 és az 1990-ben készült, szintén 

16mm-re forgott kilenc perc, tizenhét másodperces Trois danses hongroises de Brahms
327

, a 

szintén Pauwels rendezte, De Keersmaeker koreografálta, 1986-os, tizenegy perc, 

negyvennégy másodperces, 16mm-re forgatott Violin Fase
328

 című film, melyek strukturális 

építkezésének vázlatos ismertetését ebben a kontextusban is fontosnak tartom. 

A felsoroltak és a későbbiekben elemzésre szánt művek együttesen felrajzolják a vallon belga 

kortárstánc filmműhelyek hálózatát, mely egyúttal – legalábbis részben – a vallon belga 

kortárstánc-műhelyek hálózatát is lefedi. E hálózat ugyanakkor kapcsolódásokat mutat a 

legmeghatározóbb flamand kortárstánc és kortárstánc filmműhellyel. (És átfedéseket a Kováč-

féle szlovénnal.)  

De Keersmaeker 1983-ban alapította tánctársulatát, a Rosas-t
329

, egy időben a Rosas danst 

Rosas című darabjának létrehozásával. A társulat a kezdetektől partner mozgóképek 

létrejöttében, melyek között vannak egyszeri és hosszabb távú, több közös művet 

eredményező együttműködések. Az egyik „rendszeres” filmművész a Rosas körül az a Walter 

Verdin
330

, aki a nagy flamand műhely, az 1986-ban, Wim Vandekeybus koreográfus által 

alapított Ulima Vez két filmjét, az 1990-ben, Beta SP-re forgatott, negyvenhat perc, nyolc 

másodperces Roseland
331

 és az 1992-ben, Beta SP-re, Video 8-ra és Super 8-ra forgatott, 

negyvenkilenc perc, negyvennégy másodperces La Mentira
332

 című dance video-t
333

 is jegyzi 
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Eric PAUWELS - Michèle Anne DE MEY: Face à Face (BE 38’30” 1989.) 

http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=da652e40d4454dd8aeb77d0a08e89940 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
327 

Eric PAUWELS - Michèle Anne DE MEY: Trois danses hongroises de Brahms (BE 9’17” 1990.) 

http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=ad2c616e0ebf4eea8aed16f51869cf1f (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

 Az IMDb Pauwels táncfilmes munkáit nem említi. Vö. http://www.imdb.com/name/nm1062779/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
328 

Eric PAUWELS – Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Violin Fase (BE 11’44” 1986.) 

http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=257ea1bf6ce14092a0a43c6b76ccd302 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
329 

 http://rosas.be/en (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
330 

 http://www.walterverdin.com/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
331 

Walter VERDIN - Wim VANDEKEYBUS – Octavio ITURBE: Roseland (BE 46’8” 1990.) 

http://www.imdb.com/title/tt2011210/?ref_=nm_flmg_edt_3 http://www.ultimavez.com/en/films/roseland 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
332 

Walter VERDIN - Wim VANDEKEYBUS: La Mentira (BE 49’44” 1990.)  

http://www.imdb.com/title/tt2011093/?ref_=nm_flmg_edt_2 és http://www.ultimavez.com/en/films/la-mentira 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
333 

 A társulat által 2006-ban kiadott műsoros DVD mellékleteként publikált katalógusban a „dance video” 

műfaj-meghatározás szerepel a film címe alatt. A katalógus a három DVD-n található tizenkét „fikciós film” és 

http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=da652e40d4454dd8aeb77d0a08e89940
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=ad2c616e0ebf4eea8aed16f51869cf1f
http://www.imdb.com/name/nm1062779/
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=257ea1bf6ce14092a0a43c6b76ccd302
http://rosas.be/en
http://www.walterverdin.com/
http://www.imdb.com/title/tt2011210/?ref_=nm_flmg_edt_3
http://www.ultimavez.com/en/films/roseland
http://www.imdb.com/title/tt2011093/?ref_=nm_flmg_edt_2
http://www.ultimavez.com/en/films/la-mentira
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rendezőként, vágóként. Az előbbi funkción a koreográfus Vandekeybus-szel osztozik. 

(Valamint a hangutómunkáért is mindkét filmben Verdin a felelős. Továbbá a Roseland 

világosíója, a La Mentira operatőre – a Super 8-as felvételeket Lisa Farnham és Vandekeybus 

készítette – és gyártásvezetője.) A Roseland zenéjét Peter Vermeersch-sel Thierry De Mey, a 

La Mentira-ét Carlo Verano, Vermeersch és a belga könnyűzene területén emblematikus 

zenekara, az X-Legged Sally
334

, valamint a szlovén fejezetben már megismert Charo Calvo 

jegyzi. 

A Rosas körüli másik „rendszeres” filmalkotó Thierry De Mey, aki több műben 

komponistaként, zenészként is közreműködik. Akárcsak az Ultima Vez színpadi és filmes 

produkcióiban, mely utóbbiaknak azonban – bár táncfilm-rendező – soha nem rendezője. De 

mindkét társulatnak – láthatjuk – „rendszeres” alkotója komponistaként, zenei előadóként 

Vermeersch is. A két muzsikus közös zenei műhelyekben, együttesekben dolgozott együtt: az 

1984-es alapítású avantgárd, punk dzsessz és komolyzenei műveket játszó Union-ban, majd 

az 1988-ban alakult Maximalist!
335

 nevű kamaraegyüttesben vagy még inkább zenei 

műhelyben, mely az avantgárd dzsesszt ötvözte a minimalista muzsikával, és játszotta a tagok, 

így De Mey és Vermeersch szerzeményeit. 

Michèle Anne De Mey, aki még a Rosas táncosaként szerepelt a Thierry De Mey rendezte 

Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich
336

 című filmben, 1990-ben alapította saját 

                                                                                                                                                                                     
az „extra” vagy „making of” menüpontokban a werkek, interjúk rövid ismertetőit tartalmazza, angolul, 

flamandul, franciául és spanyolul, képekkel illusztrálva. A kiadvány elején „dance & short fiction films”, vagyis 

„tánc és fikciós rövidfilmek” esetleg „fikciós tánc és rövidfilmek” összefoglaló műfaj-meghatározást 

olvashatunk. (A magam részéről az utóbbi fordítást preferálom.) Ennek értelmében a „video” a film(művészeti) 

formán belüli technikai eljárásra utal: a beta sp és a video 8 digitális mozgóképrögzítésre. Ugyanakkor, persze, 

ez a meghatározás a szlovén fejezetben már tárgyalt „dance video” irányzatához is sorolja a két belga művet. 
334 

 Az X-Legged Sally vagy XLS Vermeersch 1988-ban alapított és 1997-ig működő kamaraegyüttese, 

mely az egyik első olyan belga zenekar volt, amelyik különböző zenei stílusokat –dzsesszt, rockot, komolyzenét, 

improvizációt- ötvözött, s így a kilencvenes években kialakuló ún. indie stílus egyik előfutára volt. 

 Vö. http://www.subrosa.net/en/catalogue/soundworks/x-legged-sally_01.html (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 

http://houbi.com/belpop/groups/xleggedsally.htm (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
335 

 A Maximalist! diszkográfiája három címet tartalmaz: Rosas danst Rosas (1983) – azonos című 

Keersmaeker színpadi darabjával és az azt adaptáló Thierry De Mey rendezte filmmel, Maximalist! (1984), What 

the body does not remember (1989) –azonos című Vandekeybus színpadi darabjával. 

 Vö. http://www.liquisearch.com/maximalist_band/discography (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
336 

 A 2002-es film ezzel a hosszú, az 1982-es, adaptált színpadi művel azonos címmel szerepel a Rosas 

weboldalán, míg Thierry De Meynek a Charleroi Danses-beli aloldalán csak Fase címmel találjuk. 

 Vö. http://rosas.be/en/film/fase-four-movements-music-steve-reich és http://www.charleroi-

danses.be/en/site-content/item/1906 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.subrosa.net/en/catalogue/soundworks/x-legged-sally_01.html
http://houbi.com/belpop/groups/xleggedsally.htm
http://www.liquisearch.com/maximalist_band/discography
http://rosas.be/en/film/fase-four-movements-music-steve-reich
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1906
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1906
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társulatát, a Compagnie Michèle Anne De Meyt, a Sinfonia Eroïca
337

 című színpadi 

táncdarabja létrehozása közben. S bár ilyen névvel cégnek vagy intézménynek nem találjuk 

ismertetőjét, ezután több olyan, Thierry De Mey rendezte közös táncfilm keletkezett, melyet 

egy bizonyos Eroïca Productions jegyez vagy társjegyez a Rosas-szal, a Charleroi/Danses-val 

és a Sophimages
338

 nevű belga független filmprodukciós céggel. Az Eroïca Productions tehát 

leginkább egy a Michèle Anne De Mey-hez vagy a De Mey-alkotópároshoz köthető brandnek 

tűnik, mely éppúgy védjegye a koreográfus De Meynek, mint a Rosas Keersmaekernek. 

Ugyanakkor megtaláljuk az IMDb-n, mint két film, az 1994-ben készült, Thierry De Mey 

rendezte, Michèle Anne De Mey koreografálta Love Sonnets és a 2004-ben készült Thierry De 

Mey rendezte Ma mère l'oye
339 

gyártóját, illetve az utóbbi film forgalmazóját
340

. (A Ma mère 

l'oye kreditlistája alapján igazi sztárparádét felvonultató szuperprodukció: Michèle Anne De 

Mey és De Keersmaeker mellett további jelentős táncos-koreográfusok szerepelnek benne. 

Ugyanakkor sem a film főcímében, vagy stáblistájában, sem az alkotói oldalak publikus 

ismertetőiben nem találunk megnevezett koreográfust
341.

) 

A Charleroi/Danses az 1966-ban alapított Ballet Royal de Wallonie
342

 utódjaként jött létre, 

melynek 2006 óta vezetőművésze a koreográfus és a komponista-filmkészítő De Mey. 

                                                           
337 

 http://www.charleroi-danses.be/fr/site-content/141-archives-2/1856-sinfonia-

eroica?fcu=tatiana&fcp=$2y$10$5GNv.bUDGv275bUTUbHdY.PO4i3vfSl8xt7GCDrl3bqMzQtWZ2aPC 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
338 

 A brüsszeli bázisú Sophimages filmprodukciós cég 1995-ben alakult. Kreatív dokumentumfilmek és 

szerzői játékfilmek gyártására, nemzetközi forgalmazására fókuszál. Projektjei finanszírozását nemzetközi 

koprodukciókban, a belga filmalapok és televíziók, valamint az Európai Unió alapította Eurimages programjának 

támogatásain keresztül biztosítja. A cég vezetője, Sophie Schoukens művészettörténészi, kommunikációs, 

szépírói és forgatókönyvírói végzettséggel, filmforgalmazói tapasztalatokkal rendelkezik, és hat évig dolgozott 

az Európai Bizottság Media Programjának vezetőségében. A Sophimages webes bemutatkozójában az elsők közt 

említi Thierry De Mey-t, mint egyik rendezőjét. Filmográfiájában „tánc” műfaj-meghatározással megtaláljuk a 

Rosas danst rosas, a Musique de tables, a Fase és a Prélude a là mer (ez utóbbit angol címmel: Prelude to the 

Sea) című filmeket. 

 Vö. http://www.sophimages.be/Home/About és http://www.sophimages.be/Film (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
339 

Thierry DE MEY: Ma mère L’oye (BE 29’ 2004.) http://www.imdb.com/title/tt0482795/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
340 

 http://www.imdb.com/company/co0164033/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
341 

 Vö. http://www.imdb.com/title/tt0482795/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm és http://www.charleroi-

danses.be/en/site-content/item/1894 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
342 

 1966-1976. között Ballet de Wallonie, majd 1976-tól Ballet Royal de Wallonie néven működött, 1977-

ig Hanna Voos művészeti vezetésével, romantikus balett repertoárt – Coppelia, Giselle, Hattyúk tava, Rómeó és 

Júlia – építve ki. 1980-1990 között Jorge Lefèbre a Maurice Béjart-féle irányt követve neoklasszikus, 

modernista stílusú művek bemutatását részesítette előnyben. 1990-ben bekövetkezett halála után, azaz 1991-

2004 között Freédéric Flamand vette át a vezetői posztot, aki Charleroi/Danses névre keresztelte az intézményt 

és azt teljes egészében a modern tánc felé fordította. 2004-es távozása után a belga kulturális miniszter, Fadila 

Laanan javaslatára négyfős vezetői gárda irányításával folytatódott a munka: 2006-tól Vincent Thirion az 

általános és művészeti vezető, a De Mey-testvérek és Pierre Droulers vezetőművészként segítik a 

Charleroi/Danses szakmai működését. 

http://www.charleroi-danses.be/fr/site-content/141-archives-2/1856-sinfonia-eroica?fcu=tatiana&fcp=$2y$10$5GNv.bUDGv275bUTUbHdY.PO4i3vfSl8xt7GCDrl3bqMzQtWZ2aPC
http://www.charleroi-danses.be/fr/site-content/141-archives-2/1856-sinfonia-eroica?fcu=tatiana&fcp=$2y$10$5GNv.bUDGv275bUTUbHdY.PO4i3vfSl8xt7GCDrl3bqMzQtWZ2aPC
http://www.sophimages.be/Home/About
http://www.sophimages.be/Film
http://www.imdb.com/title/tt0482795/
http://www.imdb.com/company/co0164033/
http://www.imdb.com/title/tt0482795/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1894
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1894


Koreografikus mozgóképekről 

Belga fejezet 

164 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

Egyúttal ez azt is jelenti, hogy alkotói tevékenységük egésze, mint a Charleroi/Danses 

produktuma érhető el: Thierry De Mey teljes filmográfiájáról, mozgókép-alapú installációiról 

kapunk részletes információkat a művész aloldalán
343

. Művei támogatójaként, producereként, 

forgalmazójaként és bemutató helyszíneként is megjelenik az intézmény. (Valamelyest 

hasonló rezidensi viszony ez, mint amilyen a Rosas és a brüsszeli opera, a De Munt/La 

Monnaie között állt fenn 1992 és 2007 között. Mely idő alatt De Keersmaeker megannyi 

operát és nagyzenekari művet vitt színpadra rendezőként.
344

) 

Az Ultima Vezt koreográfusvezetője, Wim Vandekeybus 1986-ban alapította, szintén egy 

darab, a What the Body Does not Remember
345

 létrehozása közben. Az „ultima vez” spanyol 

kifejezés, annyit tesz, „utoljára”, melyről Vandekeybus azt mondta egy interjúban
346

, hogy 

mivel nem állt szándékában többet tánctársulatot alapítani, megfelelő névnek találta. Octavio 

Iturbe, Vandekeybus egyik vizuális művész alkotótársa ezt azzal egészíti ki a Wim
347

 című 

dokumentumfilmben, hogy a darab munkafolyamatai alatt ő fordított az akkor még spanyolul 

nem beszélő rendező-koreográfus és a stáb spanyol tagjai közt. Az ilyen alkalmakkor 

Vandekeybus tréfásan, szabadkozva kérlelte Iturbe-t, hogy csak utoljára még ezt fordítsa le. 

Az egész társaság nevetve ismételgette spanyolul a szófordulatot: ultima vez. Ami nagyon 

megtetszett aztán Vandekeybus-nek, s összecsengőnek találta a koreográfiai koncepcióval, 

mely az ott kezdődő kísérletezést jellemezte. A művet a két komponistával, Thierry De Mey-

jel és Vermeersh-sel közösen hozták létre, fókuszálva az élő zene és a mozgó test 

diskurzusára. De Mey úgy emlékszik vissza
348

, hogy Vandekeybus azzal kereste fel, hogy egy 

olyan darabhoz kér a Maximalist! két tagjától, De Mey-től és Vermeersch-től zenét, melynek 

koreográfiája leszámol a hagyományokkal, merőben új alapokra helyeződik, egyfajta tabula 

rasa-t csinál. Mire a komponista azt felelte, hogy ők viszont olyan zene létrehozásával 

kísérleteznek, amelyik leszámol a zenei hagyományokkal, és valami egészen újszerűt 

produkál… A táncos test közvetlen reakcióiból, szükségszerű mozgásaiból építkező 
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koreográfiához De Mey a muzsikus testének közvetlenségét csatolta. Ehhez a műhöz készült 

az előadó két kezének fatáblán kopogásával, mozgatásával, súrlódásával létrejött muzsika, 

mely aztán, emlékszünk, De Mey Musique de tables című filmjében vált önálló, mozgóképi 

koreográfiává. A What the Body Does not Remember nemcsak egyszerűen nemzetközi sikert 

hozott a flamand koreográfusnak és alkotótársainak, de a neves New York-i tánc és 

performansz-díjat, a Bessie-t is elnyerték vele. (Az európai siker, az alkotók beszámolói 

szerint vegyes volt: a közönség szerette a meghökkentően újszerű színpadi történéseket, de a 

szakma értetlenül állt előtte. A darab menedzsere, Louise De Neef megelőlegezte az út 

költségét New York-ba. Csak amerikai sikerük után következett a többi.) Vandekeybus ezután 

felváltva jelentkezett, jelentkezik tisztán tánc, színház és tánc határán álló előadásokkal, 

mozgóképes munkákkal és ezek különböző elegyeivel. Darabjait olykor mozgóképre 

adaptálja, máskor fotográfiáit, mozgóképanyagait helyezi színpadi műveinek terébe. 

(Teátrumi műveinek filmre adaptálásáról egy a budapesti Trafóban 2009-ben tartott 

beszélgetésen azt nyilatkozta, hogy bár „ujjgyakorlat” volna számára a tánc mozgóképi 

rögzítése, nem szereti színházi koreográfiáit filmre vinni, mert nem tudja megmutatni azt, ami 

a színpadon egyszerre látható. Mindenképp elveszít valamit. Ezért sokkal inkább önálló 

fikciós filmek létrehozása izgatja.
349

 És valóban: adaptációi legtöbbször komplikáltabbak, 

rafináltabbak a puszta többkamerás montázsoknál. De sok színpadi műve is inkább „fikciós” 

drámának hat, mintsem táncnak.)  

Wim Vandekeybus és az Ultima Vez filmográfiája és szcenográfiai 

érintkezései 

Vandekeybus filmográfiájának és szcenográfiájának átfedései és összekapcsolódásai legalább 

annyira szövevényesen fejthetőek fel, mint Kovačé. Így például a 2010-es Monkey 

Sandwich
350

 című darabban a színpadon élőben játszó előadó, Damien Chapelle az azonos 

című, Vandekeybus rendezte 2011-es film
351

 díszletként használt szekvenciái közt látható. A 

mozgókép eredetileg a darabhoz készült, melyet aztán újravágtak önálló filmművé, s így az 
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bekerült a 2011. évi Velencei Biennálé „Orizzonti” („horizontok”) szekciójának programjába. 

(A színpadi installáció vágója Dieter Diependaele és Octavio Iturbe, a filmverzióé 

Diependaele, Greet Van Poeck és Benjamin Dandoy.) Az operatőr a Narava Beso 

társrendezőjeként már megismert Patrick Otten, a sound designer Charo Calvo. A 2007-es, 

hatvannégy perc, tizennégy másodperc hosszú, Vandekeybus rendezte Here After
352

 című 

film, melynek 16mm-es felvételeit szintén Otten fényképezte, (a 8mm-eseket Lieven Van 

Baelen), a 2005-ben debütált színpadi mű, a Puur
353

 adaptációja. A Puur is tartalmaz a 

színpadi térbe vetített Super 8-as mozgókép-szekvenciákat, ám ezeket Vandekeybus nem 

publikálta eddig önálló filmként. A 2005-ös, ötvenkét perc, negyvenöt másodperc hosszúságú, 

Super 16-ra forgatott Blush
354

, melyet szintén Lieven Van Baelen fényképezett, mozgóképi 

adaptációja az azonos című színpadi darabnak
355

, melyben ugyancsak helyet kapnak vetített 

mozgóképek, melyek aztán a filmváltozatba is bekerülnek. Víz alatti felvételek ezek, 

melyeknek forgatásáról Blush Underwater
356

 címmel külön „így készült” film számol be, 

Vandekeybus dokumentumfilmes testvérének, Lut Vandekeybusnak
357

 rendezésében és 

operatőri munkájával. (A rendezőnő két másik filmet is készített az Ultima Vezről, még 

inkább annak vezetőjéről. 1996-ban In Apnee: The Creation of Bereft of a Blissful Union
358

 

címmel mini DV-re készült, ötvenhat perces művészi dokumentumfilmben mutatja be a 

címben szereplő darab és film alkotófolyamatait. A 2016-ban
359

 debütáló, száztizenhat perces 

Wim
360

 az In Apnee: The Creation of…-nál is személyesebb, és egy egész alkotói életet átfogó 

portré, megannyi filmrészlettel, munkafolyamatot rögzítő dokumentációval és privát „házi 

videóval”, Vandekeybusról, mint apáról, mint férjről.  
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A Wim olyannyira személyesre sikerült, hogy egy a hivatásában megszállott, maximalista, a 

két, gyermekvállalásig jutó párkapcsolatában ugyanakkor kudarcot valló magányos zseni képe 

rajzolódik ki előttünk. Aki magánéleti partnereit alkotótársai közül választja. Aki gyermekeit 

– Fernando-t és Iago-t – is bevonja, megjelenteti alkotásaiban. Fernando a Here After-ben 

szerepel előadóként, Iago a Monkey Sandwich-ben. Aki gyermekeinek anyjaival a válás után 

is szakmai kapcsolatban áll. Calvoval, Fernando anyjával a mai napig rendszeresen dolgozik 

együtt, a francia Thi-Mai Nguyen-nel, Iago anyjával a Blush és a Monkey Sandwich 

filmváltozatában, valamint a Here After-ben.)  

Miként Guy Duplat is rámutat
361

, a rendező érzékien integrálja a vetített képet a színpadi 

előadásba. A táncosok fizikailag „alámerülnek” a kilencven fokkal elfordított felszínnek, az 

egy irányban szövött felület szálai közt áthatol a test, mintha valóban az arra vetített 

vízközegben merülne el, majd megpillantjuk vetített képét, amint ebben a vízben úszik, lebeg. 

A film másik, különös bázisa David Eugene Edwards-nak, a Wovenhand
362

 és a 16 

Horsepower
363

 zenekarok frontemberének hangban – vokális zenében – és képben történő 

megjelenése, mely – akárcsak a Here After-ben – mondhatni, a videoklip forma táncfilmbe 

ágyazása. Vandekeybus majd’ minden munkájában a kommerszig populáris és a rizikóvállaló 

öntörvényűség határán egyensúlyoz. Az oeuvre-ben markánsan jelenlevő eldöntetlen, illetve 

nehezen elhelyezhető „bombasztikusság” egyik lételeme az erős emocionális hatásokat 

kiváltó, könnyen magunkévá tehető könnyűzene – gitár, basszusgitár, dob – és az ehhez laza 

képzettársításokkal kapcsolható látványos képek – víz alatti és/vagy állatokkal készült 

felvétel, impozáns természeti helyszínek, színes (utómunkában élénkre fényelt), hatalmas, 

lobogó textíliák, lassított, gyorsított szekvenciák – és történés-fragmentumok. A nonverbalitás 

és a narratív tartalmak sűrítése, a kihagyásos történetmesélés, ugyanakkor a narratíva, a 

szüzsé megtartása a kilencvenes évektől hódító videoklipeknek éppúgy sajátja, mint 

Vandekeybus több filmjének. Csúcsra mégis a Blush-ban járatja ezt. Az emocionális-

populáris karakternek köszönhető, hogy ez a mű nemcsak a flamand rendező-koreográfust 

vagy a flamand belga táncfilmet helyezi a legjelentősebb és legismertebb műhelyek, alkotók, 
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művek közé, de a táncfilm irányzatát egészében juttatja el olyan közegbe, amelyben akár 

maga a kortárstánc is tökéletesen vagy jóformán ismeretlen. 

(Csak, hogy két egészen személyes – bár nem szélsőséges – példát említsek: 2008-2009-ben a 

Pécsi Tudományegyetem filmszakos
364

 BA-s hallgatóinak tartott, közel százfős táncfilmes 

kurzusomon volt, aki ismerte már a filmet, de a résztvevők mindegyike örömmel nézte meg és 

elismeréssel beszélt róla. Miközben a Budapesten is többször turnézó rendező-koreográfus 

színpadi tevékenységéről néhány színházas diák kivételét leszámítva egyikük sem tudott. 

2013-ban a Dél-Afrikai Köztársaság egyik városának egyetemén, a Durban University of 

Technology
365

 művészeti fakultásán, ahol kizárólag fekete diákok tanulnak, a táncfilmes 

workshopon, amit ott tartottam, a szintén közel százfős diákságból senki nem ismerte a belga 

alkotót vagy bármelyik munkáját. A Blush minden képkockája lenyűgözte azonban őket. /Bár 

az első jelenetben meztelenre vetkőző férfi roppant nagy zavart keltett a huszonéves nőkből és 

férfiakból álló társaságban./) A Blush-t beválogatták a 2005. évi Cannes-i Filmfesztivál ún. 

„ACID-Programme-jába”
366

. 

A 2002-es In Spite of Wishing and Wanting
367

 című film az 1999-es, azonos című darab 

mozgóképi adaptációja. Úgy, hogy közben a darab egy másik, önálló filmként is publikált 

mozgóképet, az 1999-es, Vandekeybus rendezte The Last Words
368

 című húszperces opust is 

felhasználta, mely, ha nem is adaptálta, de mindenképp inspirálódott Julio Cortázar két 

novellája, az Acefalia és a Mese tanulság nélkül
369

 által. (Másutt Paul Bowles egyik szövegére 

is történik utalás
370

, cím nélkül. Erről Vandekeybus legutóbb azt nyilatkozta nekem, hogy 

csak Cortázar szövegei inspirálták ennek a műnek elkészítésekor.
371

) A The Last Words 

operatőre Otten, sound designere Calvo. A 2001-es Silver
372

 című film látványát tekintve 

kreatív színpadi felvétel: táncstúdióban rögzített többkamerás montázs. Az 1997-es 7 for a 
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Secret never to be told
373

 című színpadi mű ötödik jelenetének mozgóképi feldolgozása. A 

film zeneszerzője Thierry De Mey. A 2000-ben létrejött, 16mm-re forgatott, tizennégy perc, 

huszonhat másodperces Inasmuch…
374

, melynek zenejét Calvo jegyzi, eredetileg az 

ugyanabban az évben debütált Inasmuch as Life is Borrowed…
375

 című színpadi mű részét 

képezte. Az 1997-es Body, Body on the wall…
376

, melyet Vandekeybus Jan Fabre-ral
377

 

közösen rendezett, egy azonos című, ugyanabban az évben keletkezett darabnak az eleme. A 

színpadi mű valójában egy monológ, melyet Fabre írt Vandekeybus számára, egy négy 

szólóestből álló sorozat, a Four Temperaments részeként. Fabre négy olyan korábbi 

táncosának készítette a sorozat egyes darabjait, akikkel mélyebb alkotói együttműködésben 

dolgozott: Vandekeybus mellett Renée Copraij
378

, Marc Vanrunxt
379

 és Annamirl Van der 

Pluijm
380

 számára. A Vandekeybusnek írt monológ egy táncos és egy fotográfus képzeletbeli 

dialógusa, mely az előadó és közönsége közti kapcsolatról szól. (Fabre-t egy Vandekeybus-

szel készített interjú mellett ORLAN
381

 francia performanszművész és Rob Scholte
382

 holland 

festőművész munkássága inspirálta.) A mozgóképen Vandekeybus meztelen felsőtesttel, sötét 

színű, szűk nadrágban, dinamikus, törzsben hullámzó, kevéssé helyváltoztató táncszólót ad 

elő egy nyilvános férfivécében. (Több piszoárt és vízcsöveket látunk a háttérben.) Snittről 

snittre változtatva a színeket, a helyiség falait és a táncos teljes testfelületét más-más színű, 

homogén festék fedi. Az 1996-os, Super 16-ra forgatott, tizennégy perc, kilenc másodperces 

Bereft of a Blissful Union
383

, melyet a Milorad Pavić Kazár szótár
384

 című művében található 

történet, a Petkutin és Kalina ihletett, eredetileg az ugyanebben az évben, azonos címmel 
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bemutatott színpadi mű
385

 részeként volt látható. Ennek a két műnek mintegy párjaként is 

felfogható a Mountains Made of Barking színpadi
386

 és mozgóképváltozata
387

 melyeknek 

alapjául a Pavić-szöveg mellett Bowles The Circular Valley
388

 című műve szolgált. A 

színpadi és a filmváltozat egyaránt 1994-e debütálású, a film tizenöt perc, tizenhat másodperc 

hosszúságú és Super 16-ra forgatott anyag. Mindeközben az 1996-os keltezésű, három és fél 

perces Dust
389

 című mozgókép a Mountains Made of Barking színpadi mű egy részletének 

szikár adaptációja. Mégpedig úgy, hogy a színpadon mozgó három férfit (Iñaki Azpillagát, 

François Brice-t és Carmelo Fernandezt
390

) egy olyan távoli totálban látjuk, melyben a 

színpad egy vízszintes egyenes a képtér alsó egytizedében, és pusztán egy zöld vonalként 

látható. Valójában egy teljesen sötét, homogén, alighanem színpadi teret látunk, melyben a 

talaj felülről úgy kerül megvilágításra, hogy az zöld sávnak látszik a játéktérrel vagy 

színpaddal szemből, vagyis a nézőtérről, ahol a fix beállításban tartott kamera áll. A szereplők 

a filmidő egészében e vonalon maradnak, annak bal egyharmadát, legfeljebb felét használva.  

( p170i23 Belépnek baloldalon a látótérbe. Gyakorlatilag végig állva, talpon maradnak – 

hajlások, guggolások tagolják a vertikális tengelyű mozdulatokat. Az elején levetkőznek, a 

végén felöltöznek. A kettő közt mosdás mozdulatait végzik. A műnek nagyjában 

kétharmadában porfelhő borítja be őket, mely valójában nem alászáll, hanem róluk fel a 

magasba. Ekkor észleljük, hogy egy visszafelé lejátszott felvételt látunk. Ám mivel ez egy 

mozgókép, a lengedező, testeket körülvevő, felfelé szálló, sávban felsikló por pedig valami 

éteri látványt nyújt: még ekkor sem egyértelmű, hogy pontosan mi is történt, történik a 

szemünk előtt. Az előadók lassú, szertartásszerű mozdulatai, melyek inkább csak furcsák, 

mintsem természetellenesek, azaz fordítottak, az egyetlen, vágás nélküli beállítás szenvtelen 

folyamatossága, a gyomorban rezgő, „felerősített csendre”, „búgó, dübörgő zajszerű 

atmoszférára” emlékeztető hang, melyhez hasonlóval Kovač filmjeiben is találkoztunk, – 

hang: Pierre Mertens, hangkeverés: Etienne Curchod – összezavarja érzékelésünket: merre is 

szállt a por? Mikor vetkőztek le és mikor öltöztek fel? Mit láttunk visszafelé? Mindent? 

Biztos?...)  
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A Super 16-ra rögzített Dust
391

 nemcsak a Mountains Made of Barking részleges adaptációja, 

de mozgókép-installációként beemelődik a Bereft of a Blissful Union című színpadi mű 

terébe. Az 1993-as, super 16-ra forgatott, huszonhat perces Elba & Federico
392

 (másutt Elba 

and Federico) Italo Calvino azonos című könyve alapján készült, és az ugyanabban az évben 

bemutatott Her Body Doesn’t Fit Her Soul
393

 című színpadi darab részeként keletkezett.  

(A fenti öt filmben /és a hozzájuk kapcsolódó színpadi művekben/ valamiképpen 

kulcsszerephez jut Saïd Gharbi vak táncművész és otthona, Marokkó, mely egyúttal Bowles 

választott hazája is volt ötvenkét éven át, egészen haláláig. Vandekeybus Tanger-i otthonában 

kereste fel az írót, azzal, hogy a The Circular Valley című művéből filmet szeretne forgatni. A 

rendező-koreográfus egy vele készült interjúban
394

 elmeséli, hogy Bowles azt kérdezte tőle, 

miért választják az emberek vajon mindig a legnehezebb utat. Majd meg is válaszolta saját 

kérdését: mert a lehetetlent akarják megpróbálni. Szerinte könyvét lehetetlen filmre vinni, 

mivel annak lényege valami láthatatlanról szól. A Bowles-zal folytatott beszélgetés, és végső 

soron ez a két fogalom –„lehetetlen”, „láthatatlan” volt Vandekeybus kiindulópontja a 

Mountains Made of Barking forgatásakor: a láthatatlan megmutatásának lehetetlensége. A 

címadó hegyről a filmben az egyik szereplő szájából megtudjuk, hogy akkor nő ki a földből, 

és válik láthatóvá, amikor a kutyák ugatnak. Szerepel vak kutya és teve is –egész közeliben 

látjuk a világtalan, befelé figyelő, opálos szembogarakat. Az egyik jelenetben a tengerparton 

két férfi szereplő /Gharbi és Abderrahim Asra/ tubusos ragasztóval rajzolnak, egyikük egy 

papírlapra, másikuk a harmadik, női szereplő /Mary Herbert/ arcára. Majd a földről homokkal 

hintik be a ragacsos felületet. A nő szája körül körszakáll-szerű rajzolat, a papíron egy hegy és 

a felé ugató kutya tűnik elő. Az Elba & Federico két címszereplője /Elba Peralta, Federico 

Peralta/egy vak pár, akik felváltva járnak dolgozni –egyikük éjjel, másikuk nappal-, így alig 

találkoznak. De több vak mellékszereplő is megjelenik a filmben. A főcímet és a stáblistát 

Gharbi illetve egy vak lány olvassa fel Braille-írásos papírról egy kisebb helyiségben egy 

asztalnál ülve. Az asztal és a szereplő feje felett csupasz izzó lóg a képbe, ami aztán pislákolni 

is kezd, majdnem elalszik. Ezzel hívva fel a figyelmet arra, hogy a felolvasáshoz a 
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felolvasónak nincs szüksége fényre. Hiszen ujjaival tapogatja az írásjeleket. Felirattal nem is 

szerepelnek az alkotók vagy a cím, ami kifejezetten zavaró lehet ellenben a látó nézők 

számára, akik nem feltétlenül képesek pusztán az elhangzott szóra koncentrálni.) 

Az 1992-ben debütált, negyvenkilenc perc, negyvennégy másodperces, Beta SP-re, video 8-

ra, Super 8-ra forgatott La Mentira az 1991-es darab, az Immer das Selbe gelogen
395

 alapján 

jött létre, és tartalmaz is a darabból részleteket, színpadi felvételek formájában éppúgy, mint 

szabad térbe vitt koreográfiaként. Ennek a két műnek bázisa egy személy, a nyolcvannyolc 

éves Carlo Verano, akit Vandekeybus véletlenül ismert meg Hamburg utcáin, s akivel aztán 

alkotótársak – az Elba & Federico-t gyártóként az Ultima Vez és Verano közösen jegyzik – és 

barátok lettek. A darab és a film Verano-nak, az életművésznek történeteit, gondolatait, 

karakterét igyekszik megmutatni. A film leginkább egy experimentális, lírai portréként 

fogható fel.  

Az 1990-ben készült, negyvenhat perc, nyolc másodperces, Beta SP-re forgatott Roseland
,
 

szintén Vandekeybus és Verdin közös rendezése. (A DVD kísérőfüzetében csak Verdin és 

Vandekeybus, a főcímben és a társulat weboldalán Octavio Iturbe, Vandekeybus rendszeres 

alkotótársa, több filmjének vágója is szerepel rendezőként.) Vandekeybus első három 

koreográfiájának, az 1987-es What the Body Does Not Remember, az 1989-es Les porteuses 

de mauvaises nouvelles
396

 és az 1990-es The Weight of a Hand címűnek felhasználásával 

készült, azaz részleges adaptáció. 

Az 1963-ban született Vandekeybus – Newsonhoz hasonlóan – előbb pszichológiát tanult, 

majd figyelme a tánc, a színház felé fordult: huszonkét évesen elment Jan Fabre egy 

meghallgatására, akitől kapott is egy szerepet a The Power of Theatrical Madness
397 című 

darabjában. Majd egy évre rá a mindössze huszonhárom éves, előképzettség és – a Fabre-nál 

szerzettet leszámítva – tapasztalat nélküli ifjú maga is meghallgatást hirdetett, amelyen hozzá 

hasonló kezdőket válogatott előadói stábjába, s egy olaszországi műhely keretében belefogott 

a What the Body Does not Remember előkészítésébe. 
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Vandekeybus két állítást rendre előszeretettel hangoztat megszólalásaiban: az egyik, hogy 

mind a tánc, mind a filmkészítés területén képzetlen. Autodidakta. Dilettáns. Outsider. A 

másik, hogy a tánc egyáltalában nem érdekli. Ez a két tény alapjaiban határozta meg műveit 

pályájának főként első periódusában. S ennek köszönhette robbanásszerű sikerét a nyolcvanas 

évek végén. A What the Body Does not Remember programnak is tekinthető cím: melyek a 

testnek nem tanulás útján elsajátított és felidézett mozdulatai? Hogyan lehetséges az értelmet, 

mint előírót, befolyásolót és jelentéstulajdonítót kiiktatni a művészi célú mozgás során? 

Vandekeybus a tánc, mint művészi önkifejezés autonómiáját összekapcsolta a szükségszerűen 

mozgó test autonómiájával. A késő avantgárd újító, Cunningham, aki a vallon De 

Keersmaekerre tett nagy hatást, a modern tánc alapeszméjével kívánt leszámolni, miszerint „a 

tánc narratív vagy kinetikus tárgyak kifejező vagy metaforikus, de mindenképpen személyes 

közvetítője”
398

. „[A] táncot specifikus időben és térben megszerkesztett-megtervezett 

mozgás[ként értelmezte]
399

. Cunningham tanítványai, így a Judson-csoport, Steve Paxton
400

 

vagy Trisha Brown, akik egyetértettek benne, sőt, konzekvensen vitték tovább különböző 

irányokban az eszmét, miszerint bármely mozdulat értelmezhető táncként
401

, a hétköznapi 

mozdulatok is tekinthetőek artefaktumnak, valamiképpen mindenképp az alkotói-előadói 

szabadság irányába mutattak. Ahogy Brown fogalmaz: 

„[S]zámomra a megengedést jelentette, annak a megengedését, hogy azt és úgy csináljak, amit 

akarok, vagy amire belső kényszert érzek –hogy mindent kipróbáljak, ami még éppen 

elfogadható”
402  

Nyomdokaikon jár Vandekeybus a tánc és nem tánc, a művészet és az élet határainak 

lebontásában
403

, de a „belső kényszerrel” vagy az „előadói szabadsággal” szemben a 

„szükségszerűséget” helyezi. Cunningham és Cage beemelte alkotói folyamataikba a 

„véletlent”. (Emlékszünk, ennek egyfajta továbbgondolásával kísérletezett, kísérletezik Kovač 

is.)  

(Szemző Tibor, zeneszerző, experimentális filmkészítő, a minimalista zene egyik 

legjelentősebb európai műhelyének, a 180-as csoportnak a tagja, nemrég doktori szigorlatán 
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többször megjegyezte, hogy szerinte a „véletlen” és a „szükségszerű” „ugyanannak két 

oldala”
404

.)  

Az Ultima Vez vezetője azonban még messzebb megy: alkotó-előadóit – De Mey 

visszaemlékezése szerint a zenészeket is
405

 – úgy kondicionálja, hogy ne legyen választásuk. 

A 80-as években azzal szembesült, hogy már mindent megcsináltak, nincs semmi új, amit 

létrehozhatna. Vissza kell bontani a táncot a tiszta mozgásig: a szükségszerű mozdulatokig 

kell eljutni. Erről szólnak az első darabjai. A rizikóvállaló koreográfiák, az ugrások, 

dobálózások, esések, rohanások mind innen eredeztethetők: fel kell rázni a testet, rávenni, 

hogy önmagáért mozogjon, hogy valós mozgásokat hajtson végre. Mozdulatai ösztönszerű 

reakciók sorozata. (Ez részben stilizált, és különböző inspirációk, helyzetgyakorlatok révén 

éri el előadóinál. Calvo két példát hoz a Wim-ben
406

: az egyik egy fotó, amit Vandekeybus 

mutatott a táncosoknak. Rajta egy gyerek az ablakban ül, és akkor, annak hatására, hogy az 

anyja ezt megpillantva sikítani kezd, kiesik az ablakon. A másik egy elképzelt szituáció, 

melyben a véletlenül busz elé lépő idős nénit kell elrántani a jármű elől.) Előadói 

képességeinek határait feszegeti. Koreográfiailag az érdekli, ami ezen a határon áll, vagy azon 

túl – egyfajta rejtett pszichoszomatikus tartalékként – búvik meg. A veszélyhelyzetekben 

lecsapó ösztönöst teszi meg esztétikai alapértékévé. A rendező-koreográfus feladata ennek a 

veszélyhelyzetnek a megteremtése. (Vandekeybus többször úgy nyilatkozik, hogy táncosai, a 

látszat ellenére, nincsenek kockázatnak kitéve, mivel a szituációk képességeikhez vannak 

szabva.) A lehetetlen(nek tűnő) kivitelezésének megtapasztalása a táncos számára is kivételes 

élményt jelent. Legalábbis erről számol be a társulat egy másik művésze, a The Last Words, 

az In Spite of Wishing and Wanting, a Blush és a Here After című filmekben közreműködő 

Germán Jauregui Allue. A színpadon követhetetlen dinamikusságban és logika szerint 

röpködő, vetődő élő testek és tárgyak – tégla, raklap – látványa meglehetősen új élmény a 

közönség számára. És bár ez a végletekig, a gondolkodás, mérlegelés kiiktatásáig fokozott 

dinamikus interakció a testek és tárgyak között később is megmarad, Vandekeybus is elindul 

a klasszicizálódás útján: koreográfiái táncszerűek, színpadi rendezései színházszerűek, 

mozgóképei játékfilmszerűek lesznek. Furcsa elegyét kezdik képezni a dilettantizmusnak, a 

profizmusnak és az öntörvényű kísérletezésnek. 
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Mozgóképeinek tartalma eleve részben különbözik a színpaditól, hiszen a játéktérbe 

installálva annak rendre kiegészítője, kulisszája, alternatívája. Ha a színpadon „táncolnak” 

(tudniillik dinamikus interakció történik), a vetített képen gyakran „prózai” események 

ellenpontozzák azt. Vagyis, ahogy arra már a szlovén fejezetben utaltam, Oki és Kovač 

Taming the Time-jához, De Keersmaeker és Verdin Monoloog van Fumiyo Ikeda op het einde 

van Ottone Ottone-jához, továbbá esetleg Thierry De Mey Musique de tables-jához hasonlóan 

atipikus táncfilmeket, vagy még inkább nem táncfilmeket készít. (Legutóbbi mozgóképe, a 

magyar koprodukcióban, Szabó Gábor operatőrrel – és megannyi magyar színésszel, magyar 

és romániai helyszíneken – forgatott, százhúsz perces, 2015-ben bemutatott Galopping 

Mind
407

 már vállaltan táncprodukció nélkül álló, autonóm mozgóképmunka. Egyúttal talán a 

leginkább kiszámítható, legkevésbé kockázatvállaló műve, mozgóképi klasszicizálódásának 

jelenlegi csúcsdarabja.) 

Több párhuzamot is felfedezhetünk Kovač és Vandekeybus filmográfiájában. A flamand 

koreográfusnak is van egy sajátos fogalom-, vagy motívumtára. Az ő visszatérő témái a 

születés, halál, álom, gyilkosság, öregség, gyermek, szülő-gyerek, férfi-nő viszony, félelem, 

düh, általában az erős, ösztön diktálta cselekvések. Mindezeket gyakran mitikus 

történetekben, antik művek feldolgozásával vagy átdolgozásával, máskor modern mítoszok 

megalkotásával viszi színre. Univerzális történeteket gyárt, egészen leegyszerűsített 

alapkonfliktusokra fókuszál, melynek érzelmi vetületeit igyekszik mozgásban kibontani. 

A Blush-ról – kacérkodás a kommercialitással 

A Blush egyik kiinduló narratívája a Publius Ovidius Naso Átváltozások
408

 című művének 

tízedik könyvében található Orpheus és Eurydice
409

. Azzal a különös csavarral – állítja Peter 

Verhelst
410

 a szövegíró és dramaturg – hogy a Vandekeybus-műben Euridiké nem akar 

visszatérni az alvilágból, s mindent elkövet azért, hogy Orfeusz az úton fölfelé hátratekintsen.  
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A filmben több túlvilágjárás-motívum szerepel. Ilyen a vízbe zuhanás és a víz alatti 

felvételek, melyekben akár „still act-ként” is értelmezhető „elegendő”, „lebegő” 

mozdulatlanságban, csukott szemmel látjuk Ina Geerts-et. A belga színésznőt Verhelst 

nyomán Euridikével azonosíthatnánk. Annyiban mindenképp, hogy ő alakítja a Blush 

központi karakterét, s ő az, aki különböző metaforikus, szimbolikus ábrázolásokban – 

úgymint például ez a vízbeugrás – meghal. Azért fogalmazok ennyire körülményesen, mert 

magának a filmnek a narratívája is ennyire homályos. Nincs explicit történet. Erős képek, 

gesztusok, történet-fragmentumok sorjáznak egymásra. Klipszerűen. Mégis, a fragmentumok 

annyira „kitapinthatóak” azért, hogy el-elindítsák a befogadó narratíva iránti igényét, ami, 

egyébként, kortárstánc mű esetében nem volna adekvát. Sőt. De Vandekeybusnek narratíva 

kell: kapcsolódási pontok a képek és szükségszerű mozgások káoszában. Ő nem annyira 

struktúrákkal dolgozik, mint például Kovač vagy – majd látni fogjuk – De Keersmaeker és 

Michèle Anne De Mey. Bár a heves interakciók némi tervezést, koordinációt igényelnek azért, 

nehogy egymásnak rohanjanak. S táncosai utalnak
411

 is strukturális elemek meglétére a 

koreográfiában. Lehet tehát a permanens gondolati, képi és mozdulat-káosz, – burjánzás, – 

tobzódás és a vágy, hogy abban valamilyen rendet tegyen, az oka Vandekeybus „narratíva-

rögeszméjének”. De lehet a popularitással, a kommerciálissal való érintkezése is a háttérben: 

akárhogy is, de narratívák olvasására vagyunk szocializálódva. Az a táncmű könnyebben és 

szélesebb közönséget nyer meg magának, amelyik segíti olvasni magát. És mivel az Ultima 

Vez őrjöngő káoszát nem lehet olvasni, kellenek a „narratíva-horgok”, amelyekbe a befogadó 

hosszabb-rövidebb ideig belekapaszkodhat, s úgy „utazhat” az egymásra csapódó képeken, 

képekkel, hogy közben az az illúziója, hogy érti a történéseket, s azok valahova kifutnak 

majd, összeállnak valamivé, ami elmondható, aminek van eleje, közepe, vége.  

Geerts mélybezuhanós jelenete ugyanakkor megidézi Kovačnak a Trbovlje-i kémény 

magasában álló alakját. Aki nem zuhan le, nem veti magát a végtelen mélybe, hanem 

felfüggeszti azt a pillanatot, amikor a szubjektum kikerül a mindennapok áramlásából, a 

többiek, a maga, a mindenki életéből. Pontosan ezt mutatja meg mozgóképében Vandekeybus 

koreográfiai formák egymásra helyezésével. A szubjektum kiszakítja magát a jelen 

áramlásából. Különválik a többitől. Egy lesz. Egyedi. Önmaga. 

„A halál az ember legsajátabb lehetősége, állítja Heidegger, az én lehetőségem, amely által 

másokkal helyettesíthetetlenné válok (senki nem halhat meg helyettem), sőt a halált akár 
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egyfajta megváltásnak is nevezhetnénk, amely az egyszeriség révén – legalább potenciálisan – 

célt és értelmet ad az életnek, hiszen éppen a végesség miatt lesz tétje létezésemnek – szemben 

az örök élet mindig korrigálható voltának unalmával és rettenetével.”
412

 

p177i24 A zuhanást előkészítő képsorokban párhuzamos vágásban látjuk Geerts-et, amint 

magányosan halad előre egy külső, napsütéses térben, de mégis kőfalak, kőfolyosók mentén, 

szorosan, egyenesen valamilyen utat követve. Mintha egy labirintus romjai közt járna, keresné 

a kifelé vezető utat. De csak szimbolikusan, mert érzékeljük, hogy a terep nyílt, ki is 

kerülhetné akár a falakat. Mindeközben egy másik, mediterrán erdei terepen dinamikus 

csoportos táncot jár a társaság többi tagja, köztük Geerts társa, a Jozef Frucek alakította 

karakter, akit Verhelst analógiájával Orfeusznak tekinthetünk. A koreográfia legfőbb formai 

szervezőeleme a kilenc előadó – Laura Arís Alvarez, Elena Fokina, Frucek, Robert M. 

Hayden, Jauregui Allue, Linda Kapetanea, Nguyen, Thomas Steyaert és Vandekeybus – 

triókba rendeződött mozgása, melyben hol egymástól karnyújtásnyi távolságra vannak, hol 

egy-egy gyors, rántó mozdulattal, a törzsek kettesével összecsapódnak, míg a harmadik 

karnyújtásnyira marad a másik kettőtől, de a karon keresztül érintkezik velük. A trió és 

érintkező, távolodó, dinamikusan cirkuláló mozgása értelmezhető kis csoportként, vagyis a 

párnál, a két szubjektum kapcsolatánál tágabb viszony szimbólumaként. De jelentheti két 

szubjektum kapcsolatának rendre felbomlását valamely harmadik miatt. (A mű egészének van 

egy párkapcsolatok dinamikáját boncolgató aspektusa, féltékenységgel, megcsalással, harccal, 

magánnyal… etc. És ebben a táncban is vannak konkrét erotikus utalások: például Nguyen , 

M. Hayden és Steyaert triójában a két férfi határozottan megfogja Nguyen mellét, később 

Nguyen partnereinek ágyékát. Egy másik snittben Arís Alvarez és Fokina összecsókolóznak.) 

A csoportos snittek mozgásban és képben is egyre hevesebbek – szaporodó vágások, rövidülő 

snittek, több közeli, „elmosódó” snittek mozgásban egymásra vágása –, ahogy közeledünk a 

csúcsponthoz, vagyis Geerts kiállásához a sziklakőfal tetején. Majd ahogy a sok testközeliből 

kikerülünk hirtelen egy totálba, a táncosok mindegyike, kivéve Fruceket, levetődik a földre. 

(Ami egyébként itt már szintén egy nagy fehér szikla lankás felülete.) Ott látjuk elhagyatva, 

értetlenül állva Orfeuszt, aki tekintget körbe, majd átvág a fekvő testeken, rohanni kezd a 

kamera felé. A táncosok földre vetődésére vágja rá a rendező Geerst nekünk háttal álló 

alakjának kibillenését a szikla tetején és arc közelijét szemből. Majd a sikoltó, eltorzult arcot, 

szilánkos ugróvágásokban, ahogy zuhan szembenézve az egyre közeledő mélységgel.  
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A párhuzamos vágás folytatásában Fruceket látjuk félközeliben és közeliben, lassított 

felvételen, amint rohan. És Geerts víz alá merülő, lelassult, mozdulatlan testét, ahogy süllyed 

egyre lefelé. Geerts csukott szemű, nyugodt arcára az opálos, hályog-zöld vízben egy 

félhomályos báltermi belső totálja kerül, melynek táncparkettjén Frucek fekszik hason, két 

kezét feje mellett fektetve a talajra. Balról belép Geerts, magas sarkú cipőjével Frucek két 

kézfejére áll, miközben fehér báli ruhájában lazán fésülködik. Majd jobbról feketében 

Kapetanea kerül a térbe, aki előbb leváltja Geerts-et, vagyis ruháját igazgatva áll a férfi 

kézfejein. Aztán a két nő Frucek egy-egy kezére áll. Hármasban mozognak. Úgy, hogy a nők 

a fekvő férfi végtagjait szegezik lábukkal a földhöz. Aki így forog, bukfencezik, vontatottan 

vergődik a földön. A báltermi koreográfia folytatásának alapmotívuma az éppen földön fekvő 

táncos kéz-, vagy lábfejére állás, aki az így földre szegezett végtagjaival aztán igyekszik 

törzsét elemelni a talajtól, testét a fölötte álló két lába közé fordítani, csavarni. A végtaggal 

érintkező triók egy másik variánsa ez. Melyben a vízszintes, a talaj, a talajra szegeződés a 

hangsúlyos, a korábbi inkább függőleges irányú, inkább levegőben mozgó, törzs-törzs-

érintkezésekkel szemben. Az előbbi koreográfia a „mindennapi élet”, az utóbbi a „gyász”, a 

„temetés” narratíva-töretéhez tartozik. 

Amit Kovač a Vertigo Bird zárásaként Hadalin gigantikus sétájának bevégzésével és a maga 

kémény tetejébe mászásának szólójával fogalmaz meg, ahhoz Vandekeybus tíz előadót 

mozgat, egyszerre két különböző, majd egy közös harmadik helyszínen. Dinamikus csoportos 

mozgásokat állít szembe egy egyenesen haladó szólóval, nyolc földre vetődő testet egy vízbe 

zuhanóval, egy vízben süllyedőt egy egyenesen rohanóval, egy földön fekvőt egy rajta állóval. 

Hadalin hosszan, céltudatosan haladó mozgása összecseng Geerts-ével, de Kovačéval is, 

valójában a két mozgást egyesíti. Eljut addig a helyig, ahol a magasba kapaszkodhat, s 

ahonnan elrugaszkodhat: elhagyhatja a mindenkiét és megélheti az egyedit. Az önmagát. A 

szlovén rendező itt megáll – ezt a gondolatot tekinti műve végének. Vandekeybus azonban a 

Blush-ban (és, ha úgy vesszük, más filmjeiben is) tovább variálja, újabb és újabb formákat 

keres erre a kilépésre a közösségből, az életből, a mindennapiból. 

Több táncos kerül víz alá, egy a Geerts-ét megelőző jelenetben, de ők nem magányosan, 

lépnek föl valamely szikla magasába, mint Geerts, s zuhannak óriásit, hanem heves táncuk 

részeként vetődnek örömmel a lankás partról egy kisebb tóba vagy öbölbe, majd úsznak, 

lubickolnak, ha úgy tetszik, táncolnak a sűrű, opálos közegben, ahol egy delfin is hozzájuk 

szegődik egy-két snitt erejéig. (Amit, persze, józan ésszel nem értünk: hogy került az állat a 
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tószerű vízbe? Vagy nincs jelentősége, egyszerű képzettársítással kell áthidalni – egy vízi 

állat, akkora, amekkorával már a táncos testi kontaktusba képes kerülni. Vagy szimbolikus: a 

tószerű összefüggésben áll azzal a mély nyílt vízzel, amelybe majd Geerts karaktere 

belezuhan.) Ezzel Vandekeybus azt állítja, – hogy a víz éppúgy szimbóluma az életnek, mint a 

halálnak. S bármennyire is közhelyes állítás is ez, az által, hogy mindezt koreográfiában, a 

maga fejlesztette dinamikus, brutális, nem esztétizáló mozgással mutatja meg, valamiféle 

közvetlen zsigeri hatást tesz a befogadóra. Látjuk a heves egyéni és csoportos mozdulatokat – 

futást, ugrást, mászást, hempergést –, valamit az animalitás, az infantilizmus, a primitív törzsi 

táncok határán, érzékeljük ennek önfeledtségét, szabadságát, lendületét a levegő közegében, 

egy mediterrán táj domborzatán, majd szinte ugyanezt a hevességet, ami megmarad a 

testekben, ahogy a víz közegébe kerülnek. Vandekeybus egyfajta közvetlen, látással 

megtapasztalhatót állít az életről, az életben való jelenlétről, ezeken a mozgó testeken és a 

közegen keresztül, mely körbe veszi őket. Ez az élet. Ilyen vibráló, sodró, felfoghatatlan, 

kaotikus. Az ember éppúgy halad, mint csapódik benne. Lubickol. Vergődik és tobzódik. 

A mozgóképi karakter leképezi a koreográfiait. Éppúgy mesterien kidolgozott és dús, 

ugyanakkor szabálytalan. A kép minősége professzionális. A helyszínek és a testek 

esztétikusak, előbbiek túlzottan is. A korzikai táj, a türkiz öböl tört fehér szikláival, az azon 

végigsétáló, lobogó hófehér ruhás Geerts látványa a reklámfilmekhez hasonlóan megtervezett, 

túlesztétizált. A táncos testek is szépek, izmosak. De nem retusáltak. Az anyajegyek, a 

kopaszság, a sápadt bőr nincs eltüntetve, idealizálva, megszépítve. Ráadásul a mozgás 

közben, a porban, vízben megmártózva a ruha, a test koszos lesz, a haj szétzilálódik, esetlenül 

az arcra tapad, a ruha elcsúszik, előbukik egy mell, egy alsó. (A női alsó nem szemérmes sort, 

hanem női bugyi. Valódi ruhadarab, nem táncos kosztüm.) Ennyire kozmetikázatlan testeket 

ritkán látni egyébként igényes vizualitású táncfilmben. Egyértelmű a szándék és megnyerő: a 

természetességre, az őszinteségre törekszik. A snittek inkább szabálytalanok, mint 

szabályosak. Elsőre talán az az érzésünk, mintha a beállítások szokványosak volnának, s csak 

a vágással dinamizálná, zilálná szét a rendező. (Nemcsak rendkívül sok a vágás és rövidek a 

snittek, de mozgó snittek montázsát látjuk. Továbbá helyenként ugróvágásokat is, de annyira 

rövid snittek újraindításával, hogy snitt-töreteknek, -szilánkoknak nevezhetnénk. ) Ám, ha 

jobban megfigyeljük, ez a benyomásunk elillan. Alig találunk benne korrekt beállítást. A 

belsőkben játszódó jelenetek egy része kerül felvételre fahrt sínről. Példa erre a nyitó ünnepi 

vacsora, Geerts szabadtéri monológja és bevonulása után, vagy a báltermi táncjelenet. A 
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külsőkben kézikamerát látunk, ami néha épp csak kibillenti a képet az egyensúlyból, máskor 

„táncosan” követi a mozgásokat, röpköd, kapkod, velük együtt, de akad, hogy maga is táncba 

kezd: olyan szubjektív plánban követi az előtte rohanó táncost, ami már nem a táncost 

mutatja, hanem a kettejük között feszülő távolságot a földön. Mivel nincs ábrázolt figura a 

képen, csak a mozgástól elmosódó ösvény, csak a kamera előtt szaladó táncos lábának hűlt 

helye, a néző a szubjektív plánban érezni kezdi a kamerát tartó test jelenlétét. Az ő futásának 

érzetét. (Nem pusztán azt, amire egy szubjektív plán mozgóképileg „hagyományosan” 

hivatott, azaz nem a szubjektumot, mint a néző által látott kép szemszöge mögé gondolt 

személyiséget, hanem a fizikailag létező korpuszt, a kamerát tartó test erőfeszítését.) Az ilyen 

snittek rövidek és ritkák, mégis egy-egy pillanatra megmutatkozik bennük a koreografikus 

mozgókép talán legizgalmasabb lehetősége: a kinesztetikus empátia. Az a nézői érzet, 

amellyel érzékeli a képen mozgó test érzeteit. Ez nem azt jelenti, hogy a néző azonosulna a 

mozgóképen látottakkal, de mégis, valami zsigeri bevonódást, befogadást jelent.  

Amiről a magam részéről azt gondolom, alapvetően nem különbözik attól a közvetlen 

befogadói érzettől, amelyet például egy jó kép vagy egy szobor képes kiváltani. (Csak a 

kineszisz, a kinetika kerül zárójelbe a fogalomban.) Színeket, arányokat, formákat, 

kompozíciót érzékelünk. És azt érezzük mindezekről, hogy a helyükön vannak. A 

koreografikus mozgókép annyiban különbözik egy festmény (grafika, tusrajz, nyomat… etc.) 

vagy egy szobor (… etc) közvetlen érzéki befogadásától, hogy a képen egy önmagában is 

koherensen mozgó, jelenlévő test látható, amelyet egy koherensen működő képkompozíció, 

vágás, hangtér vesz körbe, mégpedig úgy, hogy az a testtel és környezetével is viszonyba 

kerül. Gondolhatnánk azt is, hogy a mozgókép efféle közvetlen érzeteket nyújtó állóképek 

sorozata, ami egyfelől igaz is. És, ha kockáról kockára vizsgálunk egy olyan mozgóképet, 

amelyről lejátszva az volt a benyomásunk, hogy ad efféle közvetlen zsigeri érzeteket – jó 

példa lehet erre De Meynek egy későbbi fejezetben tárgyalt mozgóképe, a Prélude à la mer –, 

gyakran kiderülhet, hogy minden egyes képkockája külön-külön is ad. És mégis: mind a tánc, 

mind a film időalapú művészet. Van annak jelentősége, hogy a test (vagy a fotografált tárgy) 

egyik mozgás fázisából átjut a másik mozgásfázisába. Ahogy Deleuze írja az Első Bergson-

kommentárban:  

„[A] mozgást nem rekonstruálhatjuk térbeli pontok vagy időbeli pillanatok segítségével, azaz 

mozdulatlan ’szegmensek’ által… Az ilyen rekonstrukció csak oly módon lehetséges, ha a 

pozíciókat és a pillanatokat összekötjük az egymásra következésnek és a mechanikus, a 



Koreografikus mozgóképekről 

Belga fejezet 

181 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

homogén, az egyetemes és a térben megismétlődő időnek az elvont képzetével, amely tér 

ugyanaz minden mozgás számára. Így két módon is elvétjük a mozgást. Egyrészt hiába 

közelítünk egymáshoz a végtelenségig két pillanatot vagy két pozíciót, a mozgás mindig a kettő 

közötti intervallumban, tehát észrevétlenül valósul meg. Másrészt hiába osztjuk fel az időt újra 

meg újra, a mozgás mindig egy konkrét tartamban történik, tehát minden mozgásnak meglesz 

a saját minőségi időtartama.”
413

 

És, persze, annak is van jelentősége, hogy a fotografált tárgy emberi test. Amennyiben ez 

valóban így van. És annak is van jelentősége, hogy a fotografáló is testtel bíró ember. 

(Amennyiben így van.) Vandekeybus filmjei hatásának, e néhány megcsillanó „empatikus 

snitt” ellenére –meggyőződésem- nem a kinesztetikus empátia a kulcsa, bár ő is közvetlen 

testi benyomásokra apellál. 

Duplat szerint
414

. a Blush Ovidius mellett merít Euripidész Bakkhánsnők-jéből
415

 is. És, 

persze, az egyik antik minta mellett adja magát a másik. Melyhez az épületromokkal tarkított 

mediterrán táj, az állatok szerepeltetése, a táncosoknak állatok viselkedését utánzó mozgása, a 

nőknek bizonyos jelenetekben színes, lobogó drapériából csavart kosztümjei, amik szinte 

istennői, ünnepi, szakrális külsőt kölcsönöznek a számukra, és a koreográfia egészét belengő 

felfokozott testi, érzelmi felszabadultság, helyenként gáttalanság, máskor transzállapot, amit a 

szereplők csoportos és egyéni viselkedésében tapasztalhatunk, mint az „orgiasztikusság” mai, 

modern megvalósulása, mind homályosan segítik ezt az asszociációt. A béka, amit az ókori 

görögök Dionüszosz szent állataként tiszteltek, s egyúttal a vitalitás, egyfajta természeti erő 

jelképe, (mely később nem véletlenül utaltatott a boszorkányokhoz) például visszatérő 

motívum a műben. Ami egyértelmű, közvetlen utalás Bakkhoszra és kultuszára, a 

bakkhanáliára. (Az első, vacsorai jelenetben Geerts megcsókolja, aztán élve összeturmixolják, 

és Fokina megissza. Amikor Geerts lassan süllyed a vízben, kinyitja a száját, amiből egy béka 

úszik ki. Az alvilágjárás-jelenetben felső gépállásban látunk egy kupac békát egymáson, akik 

pucér ember-halommá tűnnek át
416

. Frucek „nádasban őrjöngő szólójában” a kezébe kerül egy 

béka, amit kis gondolkodás után mohón a szájába töm.) És talán a zárójelenet hat leginkább 

Dionüszosz híveinek eksztatikus tébolyaként, ami az alvilágjárás után a második 

legféktelenebb, őrjöngőbb tobzódását mutatja a szereplőknek.  
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 Gilles DELEUZE: A mozgás-kép. Film 1. Budapest, Osiris Kiadó 2001. 
414 

 Vö. DUPLAT: ‘Blush’ Reinvents Love 
415 

 EURIPIDÉSZ: Bakkhánsnők Budapest, Magyar Helikon, 1968. 
416 

 Sokáig úgy tartották, hogy a béka az ember tökéletlen kicsinyített mása. 

https://moly.hu/kiadok/magyar-helikon
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Itt Vandekeybus ismét egy kibillentett beállítással indít: a „súrfénnyel” megvilágított gyomos, 

fűcsomós, romokkal közrefogott teret egy nem vízszintbe állított totálban pillantjuk meg. (

p182i25 A megelőző jelenet még szürkületben zajlik. Ebben Geerts a többiektől elmaradva 

hófehér báli ruhájában csapkodja magát a hullámzó tengerben egyedül. A tengerzúgásban 

olykor finoman felsejlik egy nyikorgó-gerjedő elektromos gitár hangja, ami harangzúgást 

idéző zörejbe vált a jelenet végére. Ez a rövid képsor, a szürkés-kékes-zöldes színeivel, a vad, 

viharos táj és benne Geerts törékeny alakja a hatalmas fehér ruhában számomra a Kirsten 

Dunst alakította Justine karakterét asszociálja Lars von Trier 2011-ben bemutatott 

Melankóliájából
417

. Tekintve a két keletkezési évszámot, azt gondolva, hogy a dán rendező 

akár inspirálódhatott is a Vandekeybus-mű által.) p182i26 Balról belép Frucek, még harang 

hangjaitól körülvéve, de az erősödő zene úgy nyeli el a harangokat, ahogy a táncfilm a 

videoklip-formát – fokozatosan, észrevétlenül beleengedi, szintetizálja. A „ringó”, helyenként 

„kaszáló” kézikamerás felvételen Frucek és aztán a többi színre lépő mind hevesen, de 

lassítva mozog. Egy csoportos veszekedés(?), verekedés(?), kínlódás(?), flört(?) tánccá 

szelídített képsorait látjuk. (Talán ezek elegyeként gondolja el Vandekeybus az antikvitás 

bakkhanáliáját. Vagy még inkább von párhuzamot egy mai felnőtt társaság közös 

kikapcsolódásai, „bulijai” és az ókori görög drámában leírt mámoros szertartás között.) Ebbe 

rendre, mint egy videoklipben, beékelődik Edwards mikrofon előtt éneklő arca és hangja, 

muzsikája, mely a jelenet egészének kísérőzenéje. Érzékeljük, hogy a zenész másik, belső 

térben van, melynek fényeit azonban ehhez az esti tájhoz igyekezett igazítani a rendező: teljes 

sötétben dereng fel az arc, melyet sárgás fénysáv pásztáz megállás nélkül, mintha egy 

világítótorony alatt volna valahol az éjszakában. De beékelődik egy harmadik történés 

képsora is, amelyben szintén Fruceket látjuk, a korábbi „nádasban vergődés” folytatásában. 

Csakhogy a szereplő külseje egész megváltozott: váll alá érő haját levágták, a fülénél ér véget, 

arcszőrzete is új, bajsza kurtább talán. Mindettől annyira másként néz ki, hogy a felületesebb 

filmnéző akár új szereplőként is azonosíthatja. Főként úgy, hogy a montázsban látható régi 

alakjában is, amint a kamerának jóformán háttal mozog. 

A hagyományos történetmesélést nélkülöző mozgóképen meglehetősen kockázatos szereplők 

külsejének megváltoztatása. A Blush ráadásul annyira sokrétegű asszociációs jelenetezést 

alkalmaz, hogy valóban fokozott figyelmet igényel azok kibontása. (A K. – Kafka szavai 
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Lars VON TRIER: Melankólia (D 130’ 2011.) http://www.imdb.com/title/tt1527186/ (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p182i25
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p182i26
http://www.imdb.com/title/tt1527186/
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mozgásban
418

 című mozgóképemben az egyik szereplő, akit Hristo Takov alakít, több 

jelenetben bajusszal, szakállal látható, majd az egyik utolsó képen borotvált arccal. A képen 

egy szál alsóban, mellkasa előtt összezárt karokkal hajol előre egy vízzel teli medencében, 

miközben egy másik szereplő, Aurore Pokossi összezárt tenyeréből vizet locsol a fejére. A 

beállítás, a mozgássor szakrális szimbolikája, a „mosdás”, „megtisztulás” annyira 

egyértelműen kiolvasható, hogy segítheti a „borotválkozás révén megváltozás” „mikro-

narratívájának” azonosítását, vagyis azt, hogy a szereplő azonos, csak valami okból 

megváltozott. És ez az ok fontos a filmben. Máskülönben értelmetlen volna a változást 

ábrázolni benne.) Frucek „nádasban vergődő” szólója megismétlődik, és látható változást hoz 

a szereplőben. Nyilvánvalóan jelentősége van a változásnak. Vandekeybus szándékosan 

ismétli meg a helyszínt, a szereplőt, a vergődést és változtatja meg a szereplő külsejét. 

Mindezt a film végére teszi, beékeli az utolsó jelenetbe. Ráadásul Geerts „tengerben vergődő 

szólója” után helyezi. Így a két szóló kiegészít, megerősíti, értelmezi egymást. Egy-egy 

magányos rítusként értelmezhetőek: az egyikben megjelenik a víz, mint a „megtisztulás” 

szimbóluma, a másikban a „borotválkozás”, a „haj levágása”, mint akár szintén a 

„megtisztulás” jelképe, vagy mint a „gyászmunka” részét képező aktus, mely egyébként 

ugyancsak valamiféle tisztuláshoz vezet.  

   

55-56. Wim VANDEKEYBUS: Blush  
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SZŰCS Réka – Nanette ARCHER: K – Kafka’s Words In Movements (BG – FR – GB – HU – RO 19’ 

2011. ) http://www.rekaszucs.com/#!k/c1jr0 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.rekaszucs.com/#!k/c1jr0
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57-58. SZŰCS Réka - Nanette ARCHER: K. – Kafka’s Words in Movements 

Aztán persze az, hogy Geerts legfeljebb csak kifárad a vízben, s hogy a film zárójelenete 

ismét egy újabb csoportos „őrület”, melyben Frucek éppúgy részt vesz, mint a többiek, nem a 

megtisztulás rítusára, inkább az őrjöngő tobzódás körforgására koncentrál. Vagyis nem kínál 

megnyugtató megoldást, sokkalta inkább azt sugallja, az életünk ebben a folyamatos végletek 

közti vergődésben telik. Ily módon Duplat-nak jóval mélyebben is igaza van, amikor 

Vandekeybus mellé Euripidészt állítja. Ez a káosz és érzelmi túlfűtöttség az Ultima Vez majd’ 

minden művében központi forma. S ahogy Kovač egyfajta marginalitást képvisel és artikulál 

oeuvre-jében, úgy a flamand belga a nyugati civilizáció hisztériáját és melankóliáját. A 

telitettség, a túlingereltség, a kielégíthetetlen ingeréhség, az apátia, az értékvesztettség 

koreografikus megfogalmazója. (Ezért is lehet talán inspirálója von Trier-nek.)  

Vandekeybus „szükségszerű mozgás-koncepciójának” következménye sajátos valóság-

értelmezése, melyben az álom, az imaginált, az illúzió, mint valószerű történés szerepel. És 

fordítva. Nem az megdöbbentő az imagináltban, ami nem történhet meg, hanem az, ami 

megtörténhet. Az illúziónak a valósághoz való közelisége, az attól 

megkülönböztethetetlensége a borzongató. Ezt viszi rendre színre az alkotó. 

Euripidész öt drámája, az Alkésztisz, az Andromakhé, a Bakkhánsnők, a Helené és a Médeia 

mind ezekkel a melankolikus, dekadens gondolatokkal végződik: 

„Sok alakja van az isteninek,  

sok nemreméltet is végre segít,  

és mire várunk, az sose jő el,  

míg a sosemvártnak utat nyit a sors:  
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így ért ez is, íme a célhoz.”
419 

Különös módon megidéz ez a jelenet ugyanakkor két másikat, amelyeket a szlovén fejezetben 

már párba állítottam: a Narava Beso és a Love Sonnets „kint-és-bent érzetét” adó épületromjai 

közt zajló csoportos táncait, melyek éppúgy lemenő napnál vagy esti fényeknél láthatóak, 

mint a Blush vége. A tér karaktere tehát – a természet által visszafoglalt ember építette tér, az 

esti fények –, a történés – csoportos mozgások – kapcsolja össze őket. De megragadható 

bennük táncfilm-alkotói különbözőségük is. Vandekeybus filmjének zárójelenetét egy 

videoklip kommerciális audiovizuális melankóliájába folytja. A szabálytalan, koordinálatlan 

mozgásokból mozgóképi manipulációval, azaz lassítással – egy videoklipes közhellyel – 

táncot formál. És ebben a gesztusában markánsan tetten érhető a rendező-koreográfus alkotói 

kettőssége, egyensúlyozása a kommerciális és a művészi között. Hiszen valójában a 

hétköznapi mozgást teszi meg táncfilmje matériájának, mint akár Thomas Edison és William 

Heise az A Street Arab
420

 című korai mozgóképében. Melyben nem egyebet, mint egy utcai 

mutatványost láthatunk, amint hídállást, fejenállást, szaltókat csinál – finoman lassítva egy 

homogén téglafal előtt. A mozgás tánccá válik a lassítás révén megnyitott analitikus 

szemlélődésben, s a mozgókép akár táncfilmmé a maga szikár koncepciójában. De 

Vandekeybusnak ez nem elég: hozzáteszi Edwards bombasztikus könnyűzenéjét – akusztikai 

elemként. Új határhelyzetet teremtve a műben: vajon a zene egészíti ki, erősíti fel, illusztrálja 

a képet, vagy netán fordítva? Az a gesztus, hogy az énekest (más jelenetben a zenekar többi 

tagját is) szerepelteti, úgy, hogy nem tesznek mást, minthogy az elhangzó zenét 

megszólaltatják (pontosabban eljátsszák, hogy azt ott, abban a térben szólaltatják meg), a 

populáris mozgóképirányzat egyértelmű beemelése a táncfilmbe. Emlékszünk, egészen 

hasonlóval kísérletezik Podgoršek és Kovač a Dom Svobode-ban vagy a Vertigo Bird-ben, 

csak, mivel ők komolyzenészek szerepeltetésével és kortárs vagy experimentális zene 

beépítésével kísérleteznek, sokkal kevésbé kínálnak kommerciális olvasatot. Vandekeybus 

vállalja a rizikót, hogy műve, művei a hangsúlyos könnyűzene alkalmazásával „könnyebbé”, 

„fogyaszthatóbbá” válnak. Mégis, tartja a kettősséget: hiszen kortárstánchoz könnyűzenét 

csatolni ugyanakkor meglehetősen újszerű kísérlet a kilencvenes évek végén, a kétezres évek 

elején. (Egyébként még a kétezer-tízes években is frissnek hat, legalábbis heurisztikus 

visszhangot tud kelteni. ) A flamand belga rendező-koreográfus hatásának titka, úgy hiszem, 
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 Vö. http://mek.niif.hu/04700/04714/html/falusantik1403.html (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
420 

 Thomas EDISON, William HEISE: A Street Arab (US, 1’1898.)  

Vö. https://www.youtube.com/watch?v=7igdZZ29Q4c (utolsó letöltés: 2016.07.26.)  

http://mek.niif.hu/04700/04714/html/falusantik1403.html
https://www.youtube.com/watch?v=7igdZZ29Q4c
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épp ebben a kettősségben áll: azok a populáris-kommerciális eszközök, „horgok”, amelyeket 

alkalmaz, kiszolgálják igényeit és könnyű emocionális azonosulást eredményeznek a 

befogadóban. Mint egy jó rockzenei koncert, egy látványos mozifilm, egy ötletes reklám… 

etc. De tartalmazzák azokat a mélyebb gondolati tartalmakat, szabálytalanságokat, őszinte 

gesztusokat, amelynek révén a kommerciális formák egyolvasatúsága meginog, s egy tágabb, 

artisztikus kontextusba kerül, melyben akár ironikussá is válhat, de legalábbis keveredik a 

nyerssel, az esetlennel, a marginálissal. (A Blush-ban nem, de sok más művében, láttuk, 

előszeretettel keveri a digitális és analóg képalkotást, a kép textúrájában is keresztezve a 

kommerszt a kísérletivel.) Vandekeybus nem elitista. Olyan professzionális alkotó, aki 

egyszerre ad népszerű felszínt a többségnek, és kínál kibontható mélyebb rétegeket a 

kísérletező kisebbségnek. 

Egy 1990-es interjúban a képről, mint túl gyors kommunikációról (értsd: túl „könnyen 

fogyaszthatóról”) beszél, s arról, hogy le kell lassulni. A szöveg és a hang is lassít, állítja: 

több idő kell felfogni. Nem egy művében szerepeltet vak táncost (Saïd Gharbit), vagy vak 

szereplőket és az ő aspektusukat (Elba & Federico), melyhez azt fűzi hozzá, hogy a vak az, 

aki lelassultan, jóval analitikusabban érzékeli a világot. (Legalábbis ő így képzeli.) 

Az antik hatásokon túl a színpadon és a filmben elhangzó szövegek ugyanakkor a 

próbafolyamat során születtek, Verhelst
421

 tollából, felhasználva az előadók improvizációit, 

helyzetgyakorlatait.  

Az Ultima Vez, akárcsak az En-Knap, multinacionális – soknyelvű, sokkultúrájú társulat. S a 

szlovén táncfilmekben is előfordul szöveg – a Vertigo Birdben, emlékszünk de Serpa Soares 

ad elő egy monológot portugál nyelven, a What Are Going to Do…?-nak szerves része a 

textus, melyet Hamilton, lévén anyanyelve, ékes angolsággal ad elő, ám Kaner jellegzetes, 

ropogós akcentusa legalább akkora benyomást tesz – szinte zeneként csengnek vissza 

fülünkbe mondatai. Az akcentusos angol helyet kap a Vertigo Bird „uszodai jelenetében” is, 

melyben a Kovač és Podgoršek rövid vezényszavakkal, az előadók egymás neveinek 

kimondásával instruálják egymást. Majd Hadalin elénekli a Basin Street Blues-t. Mégis, 

Vandekeybus az, aki dramaturgiai elemként használja filmjeiben (és színpadi műveiben, 

persze) a többnyelvűséget. Szereplői olykor közös, máskor különböző nyelveken folytatnak 
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 Juliane VON REPPERT-BISMARCK: Vandekeybus’s Blush Culls Sources Old and New To Test 

Emotional Limits in: Wall Street Journal (A bibliográfiai adatok hiányosak. A szöveget a Társulat weboldalának 

sajtómappájából vettem.) 
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dialógusokat. Van úgy, hogy értik egymást, csak a befogadó érzékeli a nyelvi különbségeket, 

van úgy, hogy elkülöníti, elhatárolja őket egymástól az, ki milyen nyelven beszél. 

Inspirálódhat ez a jelenség abból is, amit a kortárstánc műhelyek működésében látunk, vagyis, 

hogy tényleg többnyelvűek a társulatok, s mindig vannak közvetítő nyelvek – legtöbbször az 

angol vagy a francia-, de azért az azonos anyanyelvűek a munkafolyamat bizonyos pontján, 

főként indulatosabb lélekállapotban, anyanyelvre váltanak, s így elkülönülnek a többiektől. 

(Ezekre a műhelyben folytatott kommunikációs sajátosságokra mind az En-Knap, mind az 

Ultima Vez dokumentumfilmjeiben jócskán láthatunk példákat. Gondoljunk csak az Ultima 

Vez társulat névadási anekdotájára!) De adhatja maga Belgium is az alapot: az eleve flamand 

és vallon közösségek nyelvben is elkülönülő, mégis valamelyest együtt élő, együttműködő 

közege. (Számomra épp a kortárstánc és a kortárstánc film műhelyeinek mélyebb vizsgálata 

adta azt a megnyugtató élményt, hogy nem zárt ez a két belga közösség: egyszerre, egymás 

műveiben közreműködve jött létre, erősödött meg mind a flamand, mind a vallon kortárs tánc, 

s vált külön-külön világhíressé.) 

Eric Pauwels koreografikus „félfilmjei” 

Egészen más irányban kísérletezett Eric Pauwels Michèle Anne De Mey-jel, De 

Keersmaekerrel és Droulers-val a nyolcvanas évek második felében, a kilencvenes évek 

elején. A filmkészítő színházrendezői és etnográfiai vagy antropológiai dokumentumfilm-

készítői tanulmányokat végzett, többek közt a Sorbonne-on, de több mint két éven át vizsgált, 

dokumentált különböző törzsi szertartásokat is Indonéziában, melynek révén a performatív 

cselekvések és azok társadalmi beágyazódásának egy egészen más hagyományát ismerhette 

meg. Ezután kezdett táncfilmmel, majd fikciós filmmel foglalkozni. Ám műveit „fél-

filmeknek” tartja. Olyan kevert műfajú mozgóképeknek, amelyekben a dokumentatív karakter 

mindig jelen van. A rögzítő kamera egyrészt lejegyez, megőriz valamit az előtte 

megtörténtekből, úgy, ahogy azok megtörténtek, azaz etnográfusi szemszögből. Másrészt 

újraír, átír, megragad, sűrít, kiemel. A megtörténtek által megtapasztalhatónak a jelenlétét, 

esszenciáját, intenzitását kívánja megragadni, azaz alkotói szemszögből közelít hozzá.
422

 

Ennek a kettősségnek a természetét, lehetőségeit négy táncfilmjében igyekezett először 

feltérképezni.  
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A munkák legizgalmasabb aspektusa maga a feltérképezés. A koreografikus mozgóképnek, 

mint kísérletnek az értelmezése, és az, hogy ezek a kísérletek művenként egy-egy felvetést, 

problémát járnak körül, továbbá, hogy bizonyos korlátok közé vannak szorítva, adott 

kondíciókkal valósíttatnak meg. 

Pauwels stúdiótérben forgat. Egy olyan karakterű közegben, ami már nem szcenikus, de még 

nem is filmi. Érzékelhetően szándékos ez a minimális elmozdulás, a színpadiból finoman 

kibillentő gesztus. p188i27 A Trois danses hongroises de Brahms a leginkább színpadi tér: a 

fekete linóleummal, melynek illesztésein megtörik az egyébként igen gyér, mély sárga fény, 

mely a táncosok sötét textilbe burkolt testét is alig-alig fedi fel, leginkább csak ott és akkor, 

ahol és amikor a test bőre megmutatkozik. (A két táncos, Michèle Anne De Mey és Olga De 

Soto sötét, háromnegyedes ujjú tornadresszt, rövid lapszoknyát és térdzoknit visel. A dressz 

dekoltázsa folyamatosan látni engedi a hátat, a mellkast, a nyakat, a ruhaujj az alkarokat. 

Mozgás közben olykor kivillannak a combok és a csípő. Az arcot a fülig érő haj takarja.) A 

valamelyest megvilágított szűk tánctéren kívül egyöntetű sötét nyeli el a hátteret. A táncteret a 

három mozgó figura, a két táncos és az operatőr Pauwels hasítja ki testével, mozgásával a 

sötétből. A filmi tér szó szerint azonos a bejárt térrel, melyben a kamera megismétli a 

táncosok mozgáskarakterét, s mintegy harmadik táncosként van jelen a duettben, ami így egy 

különös vizualitású trióvá válik.  

A Violin Fase tere a Trois danses hongroises de Brahms-énál kiterjedtebb, inkább téglalap 

alakú, mint négyzetes vagy kör. Az egyik hosszanti falát világos drapéria borítja, ami tovább 

tágítja térérzetünket. A talajt itt is fekete táncszőnyeg fedi, melyen a fény az illesztéseknél 

tagolásokat hoz létre. Mindez azonban kevéssé látható, ugyanis itt a távolabbi térrészleteket, 

de olykor a közelieket is a táncos, De Keersmaeker testével együtt nem a sötét, hanem a fény 

veszi birtokba és nyeli el. Ehhez mérten De Keersmaeker öltözete, lábbelije világos színű, a 

testére vetülő fény egész mozgó alakját kiemeli. p188i28 A hátsó falat borító drapéria és az 

egyrészes ruha, melynek szoknyatagja a repetitív forgómozgások hatására spirálisan fogja 

közre a törzset, mintha ugyanabból az anyagból volna. A drapérián a tér túl feléből áradó 

fények és a táncos teste kontúros árnyékot hoz létre, mellyel a rendező-operatőr 

képkompozícióiban rendre eljátszik. De játékot ad a reflektorokból ömlő fény becsillogása az 

optikába, mely így megtörik, tükröződik, sokszorozódik. Önálló életre kel a tánctérben, 

pillanatokra kiszorítva belőle a táncost. Ez a „semmiből” – fényből, árnyékból, csillogásból, 

tükröződésből – létrejövő matéria nem egyszerűen körbeveszi az előadót vagy elnyeli – 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p188i27
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p188i28
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hanem diskurzusba kerül vele. Praktikusan nem történik egyéb, minthogy De Keersmaeker 

egyrészt félfordulatokat, törzscsavarodásokat csinál karjai oldalirányú lendítéseivel, melyeket 

apró előre-hátralépésekkel egyensúlyoz, teljesít ki. Másrészt köröket írva le a térben halad. A 

mű második felében ezt mellúszás karmozdulatára emlékeztető mozgással és törzshajlítással 

kísért láblendítéssel variálja. Még később vállait felhúzza, két kezét ökölbe szorítva, könyökét 

behajlítja, szorosan tartja pár másodpercre a törzse mellett illetve a koponyája bal és jobb 

oldalán. Olykor a fejét is megrázza, fújtat, sóhajt, nyög, szipog, grimaszol. Egyszer angolul 

elkiáltja magát: „Jézus Krisztus!”. A kézikamera tengelye (amely egyúttal a rendező-operatőr 

törzse) érzetre jóformán fix. Mintha csak a tengelye körül forogna, helyét nemigen változtatja. 

Nagyjában a tánctér közepén helyezkedik el. A plán váltásokat sem ő, hanem a táncos hozza 

létre, mégpedig a többé-kevésbé fix kamerától való távolságának változtatásával. Pauwels 

csupán kompozícióban tartja az alakot, többségében középen. És mégis: ez a minimális 

beavatkozás – az át-átigazítás – dinamizálja a képet, a változó képkivágásokkal, az 

árnyékokkal, a becsillogásokkal vagy a teljesen sötét, az alakon kívül mindent elnyelő 

háttérrel. Négy vágást (két perc negyvenhárom másodpercnél, öt perc tíz másodpercnél, hét és 

fél percnél, kilenc perc ötvennél) találunk a tizenkét perces műben, alighanem a befűzhető 

nyersanyag végessége miatt. Látunk továbbá egy másféle ugrást, zavart a hat perc 

negyvenedik másodpercnél. Olyat, mintha kiesett volna a kamera az operatőr kezéből, 

miközben a felvétel nem állt le. (Alighanem a táncos jött túl közel az optikához és kiverte a 

kezéből.) Ha nem volna vágás, magától értődő volna, miért hagyta bent ezt a hibát a rendező – 

nem akarta megtörni a felvétel folyamatosságát. Így azonban épp arra a koncepcionális 

döntésre hívja fel a figyelmet, amiben a vágások révén elbizonytalanodik a néző: ha technikai 

akadálya nem volna, a filmalkotó nem állítaná meg a kamerát. Kizárólag belső vágásokkal 

ritmizálná az egyébként folyamszerű, tagolás nélküli koreográfiát. Ezt erősíti meg a film 

legvégén szándékosan bent hagyott másik haszontalan képsor (tizenkét perc, öt 

másodperctől). De Keersmaeker az ökölbe szorítós, kart felrántó mozdulatot csukott szemmel 

kitartja, erősen liheg, szipog, felső ajkát nyalogatja, majd öklével megtörli az orrát. Ekkor 

karjait már ernyedten, inkább befelé fordulva, csecsemőpózra vagy imára emlékeztető belső 

koncentrációval tartja a mellkasa előtt, továbbra is behunyt szemmel. A záró képeknek ez az 

első fele, bár igen intim – a táncos láthatóan valamiféle önkívületi állapotba került, teljesen 

megfeledkezett magáról, a felvételi szituációról, Pauwelsről – de „hasznos”, úgy értem, 

szándékolt lehet annyiban, hogy megmutatja azt a transzállapotot, amibe az előadó az elmúlt 

tizenkét perc alatt került, s amelynek akár vele együtt a néző is közelébe juthatott. A repetitív 



Koreografikus mozgóképekről 

Belga fejezet 

190 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

mozgás, az arra szegeződő, 4:3-as képarányú, mondhatni csak a mozgó testet kihasító kamera 

(és nézői tekintet), a becsillogások, Steve Reich révületig juttató monoton zenéje (a film 

címével azonos, 1967-ben komponált mű) együttesen valóban extatikus élményt képes 

nyújtani. A zárás második felében De Keersmaeker magához tér, s ezt ő és Pauwels is 

derültséggel veszi tudomásul. Lecsillapodik lihegése, aprót kurjant. kinyitja a szemét, 

bohóckodva beletúr a hajába, belenevet az optika, és még a nyelvét is kiölti rá (egyúttal ránk). 

Pauwels a kamera mögött együtt nevet vele. A zárás első felét tekinthetnénk Pauwels 

„alkotói” szemszöge megmutatkozásának – az „újraírónak”, a „sűrítőnek”. A második felét, a 

film közepén leejtett kamerával meg az „etnográfusnak”, aki „rögzíti” és „megmutatja” a 

megtörténteket, úgy, ahogy megtörténtek. Más kérdés, hogy a „kozmetikázatlanul” 

montázsban hagyott esetlenségek, hibák használatával éri el azt az őszinteséget, amitől a 

Violin Fase végül valóban jóval több lesz, mint egyszerű dokumentáció. Szikár, érzékeny, 

autonóm mozgóképmunkává válik. Mely erős intimitása által egyúttal akár koreografikus 

portrénak is tekinthető. 

Az 1985-ös Improvisation
423

-ban Pauwels hasonló kísérletet folytat, mint az 1990-es Trois 

danses hongroises de Brahms-ban. Mindkét film egyetlen hosszú beállításból áll, s 

mindkettőben a kamera is „táncol”, azaz a látható tánchoz hasonló karakterű, érzékelhetően 

elkülönülő, önálló mozgást végez a tánctérben. Mindezt úgy, hogy nem csak a táncost – 

testének bizonyos részleteiben vagy teljes alakjában –, de a teret is látni engedi, bejárja. 

Csakhogy amíg a női duettet egy sötét, jórészt homogén térben kapjuk meg, addig az 

Improvisation Droulers alakította férfi szólóját egy padlás stúdióterében. Ennek a térnek 

konkrét határai és anyagai vannak: laminált fapadlója, fehérre meszelt téglafalai, a felületén 

vezetett kábelekkel, falambériás sátorteteje. Szűk, alacsony, karakter nélküli csúnya helyiség 

ez. Civil stúdiótér. Egy színházi célra nem használt próbaterem talán. (S ezért látunk egy-egy 

kisebb tükörfelületet valamelyik hosszanti fal kiszögelésében.) Teljességgel alkalmatlan 

környezet egy táncfilm elkészítésére. Főként hosszú beállítás és totálok alkalmazásával. A 

téglalap alapú tér egyik rövidebb oldalának közepén a földre tett reflektor erős fénye sem 

képes sokat palástolni. Ráadásul, ahogy a cím jelzi, Droulers improvizál Thierry De Mey és 
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Eric PAUWELS - Pierre DROULERS: Improvisation (BE 12’ 1985.) 

http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=487382ef7dfb427bbaa0892df293a3a9  

Az Argos Filmgyűjtemény alkotói aloldalán Improvisations szerepel címként, míg a film főcímében az 

Improvisation-t találjuk. 
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Vermeersch Contre six
424

 című 1984-es szerzeményére, ezzel Pauwelst is improvizációra 

utalja. Minden esetleges tehát, a mozgókép-kísérlet keretei rendkívül szűkre szabottak. 

Ugyanakkor ebben a szűk keretben, a földre tett lámpában, a stábot leleplező tükörben és 

árnyékokban tetten érhető a szándékoltság és egyfajta precizitás, amellyel a nyers, otromba, 

hétköznapi adott körülményeket használja élő(bb) kulisszaként. (Hiszen egy zárt, maga 

teremtette térben forgat. Valójában nem engedi be szabadon, a maga létezésében a külvilágot, 

csak egy jól elrendezett, korlátozott, az alkotó céljának megfelelő formában és mértékben.)  

A tükröt, ami a hosszanti falon egy-egy ajtórésnyi területet borít (úgy tűnik, mintha csak oda 

lenne támasztva, s akár az alkotók helyezték oda), már a film elején beemeli a mozgóképi 

térbe: Pauwels az egyik tükörrel szemben állva, a csapót jelentő tapsot tükörből rögzítve 

indítja a felvételt, melyen így ő és egy másik stábtag (alighanem Patrick Legrand 

világosító
425

) látható. Ez után fordul rá a táncosra. p191i29  A film zárásában megismétli ezt a 

gesztust, csak nem tükörrel: ahogy a zene elhallgat, meglátjuk a háttérben valamelyik 

stábtagot, amint feláll, s az egyik hátsó sarokból elindul a másikba. Közben fordul a kamera, 

Pauwels rögzítheti egy állványon, mivel Droulers mellett megpillantjuk őt is (szabad 

kezekkel, fix, de szabálytalan kompozícióban). Mindketten térdüket fogva lehajolnak és 

lihegnek az erős reflektorfényben. Ezzel a közös pihegéssel végződik a film. (Mely pihegés 

emlékezetünkbe idézi De Keersmaekerét, amiben Pauwels nem osztozott vele. Osztoztak 

ellenben a nevetésben. Az osztozás, a közösség így összeköti a két művet.) Akárcsak a Violin 

Fase-ban, ebben a műben is megjelenik az előadó és a rendező-operatőr kettőse, intim 

összetartozása. Mely intimitást a közös alkotás teremti meg. Ahogy itt „fogalmaz”: a közös 

fáradság. És valóban nem póznak tűnik, hanem egyszerűen artikulálja azt, hogy a 

koreografikus mozgóképalkotás szerinte micsoda – az előadó és a filmkészítő közös, 

koncentrált, improvizatív jelenléte a felvétel ideje alatt.  

Az 1985-ös Violin Fase-ra utal a falra vetülő árnyék megjelenése is, mely azonban az 

Improvisation-ban az egész mű karakteréhez igazodva esetleges marad. Olykor megpillantjuk 

a beállítás hátterében, de nem helyezi kompozícióba a kamera. És megpillantjuk nem csak a 

táncos tükröződő árnyalakját, de a rendező-operatőrét is. Szintén de-komponálatlanul. Az 

árnyalakok rímelnek ugyanakkor a tükörben olykor átsuhanó képmások feltűnéseire. Ily 
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 A felvételen nem vehetőek jól ki az alakok. Ám mivel Pauwels mellett két másik munkatárs, Legrand, 

világosító és Jean-François Gosselin, hangmérnök szerepel a stáblistán, feltételezhető, hogy a hangszinkront 

biztosító csapót nem a hangért felelős „csapta” –ő inkább hallgatta a felvételi hangot valahol a háttérben. 
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módon a keret, a kétféle ön-fotográfiával és az elő-előtűnő tükör- vagy árnyalakmások 

szervezik, behálózzák a mű egészét, dialogikus teret teremtenek a szóló számára. Talán ebben 

ragadható meg leginkább az Improvisation kísérletének sajátossága, elkülönbözése Pauwels 

többi táncfilmjétől. 

A Violin Fase-ban egyszeri hibaként feltűnő „elszabadult kamera”, mint karakter jelenik meg 

a Droulers-szóló felvételén. Többször „kaszál” a felvevőgéppel Pauwels, pillanatokra 

elveszítjük a kép tárgyát, egészen úgy, mintha kibukna az operatőr kezéből, mintha itt is 

elszabadulna. Ez az egyébként amatőrnek ható jelenség képi játékká válik. S akárcsak a 

tükröződés visszatérő motívuma, úgy a táncos kiszámíthatatlan improvizációjának, a táncost 

„körbetáncoló” kamerának és az „önálló életre kelt”, „elszabaduló” kamerának a dialógusa 

szervezi, dinamizálja a filmet. 

Egy másik sajátsága az Improvisation-nak, hogy az előadó a filmidő utolsó egy percében, de 

még tánc közben, hirtelen szembe tekint az optikával, és elkezd vele, neki táncolni. De úgy, 

mintha az egy másik személy volna, akinek szubjektív plánjából látnánk Droulerst. Azt 

gondolom, ezt a hirtelen koncepcióváltást a táncos improvizáció eredményezte. Mindenesetre 

kiugrik a film szerkezetéből. Mivel annak nagy részében az előadó úgy tesz, mintha nem 

tudna a kamera jelenlétéről. Semmi nem indokolja az ebben bekövetkezett változást. 

(A Violin Fase-ban, láttuk, a „transzállapot” lecsendesülésekor, egészen természetes 

folyamatként lép kapcsolatba De Keersmaeker az optikával, pontosabban a mögötte álló 

fotográfussal. A Trois danses hongroises de Brahms-ban De Soto és De Mey tekintetükkel 

nem vesznek róla egyáltalán tudomást. Miközben folyamatosan behatol a tánctérbe, kettejük 

közé kerül, dinamikusan mozog egészen szorosan körülöttük.) 

Pauwels negyedik kísérlete, az 1989-es Face à face Michèle Anne De Mey színpadi 

darabjának mozgóképi adaptációja. Ebben a filmkészítő a hagyományos plánozást keveri 

azokkal a koreografikus kísérleteivel, amelyeket csúcsra visz a másik három filmben. 

Duetteket és szólókat látunk (a két előadó De Mey és Droulers), továbbá statikus 

dialógusokat, hétköznapi cselekvéseket (kazettás magnó ki-bekapcsolását, fény fel-

letekerését, ülést, állást, semmibe révedést, gondolkodást, beszélgetést). A kamera behatol a 

darab terébe, mely tér egyébként is intim, s díszleteiben is egy alkotóműhely és egy otthon 

kettőségét mutatja. Vállalása ugyanakkor nem több ennél a közvetlen, fesztelen, érzékeny 

rögzítésnél. Leginkább Bergman-i hangulatú. 
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Thierry De Mey filmográfiája 

Thierry De Mey filmográfiája a Charleroi/Danses aloldalán
426

 tizennégy címet tartalmaz. És 

bár a jelenlegi alkotói oldalon ebből csak két művet, a huszonhárom perc harmincöt 

másodperces, 1999-es
427

 Barbe Bleue-t
428

 és a tizenkilenc perces, 2009-es Prélude à la mer-t 

sorolja fel installációi, kettőt, a tizennyolc perces, 1996-os Tippeke-t
429

 és a hatvanegy perces, 

2004-es Counter Phrases-t „élő zene és film” meghatározású munkái közt, tudható, hogy a 

rendező többet triptichon formában, azaz nem mozi termi, hanem kiállítótéri, installációs 

verzióban is elkészített. Így a Counter Phrases-t
430

, a Prélude à la mer-t és a tizenhárom 

perces, 2010-es La Valse-t
431

.  

Az Argos Filmgyűjtemény katalógusában tizenhat műcímet találunk. Ebből a Beta SP-re 

forgatott 1999-es, harminchárom perces Portraits Ralentis
432

 és a tizenöt perces Portraits 

Rouges
433

 a Barbe Bleue-ben felhasznált, ahhoz forgatott szekvenciákból áll, vagyis férfiak 

statikus közelképeiből, akik a Barbe Bleue-ben Charles Perrault Kékszakállú című meséjét 

mondják föl, a Portraits Rouges-ban vörös és kék szűrőn keresztül láthatóak. Akárcsak a 

Barbe Bleue, installatív munkák, annak továbbgondolásaként, mellékszálaként készültek el. 

Nem találjuk azonban sem a Tippekét, sem a Love Sonnets-et, és a Dom Svobode-t sem. 

Szerepel ugyanakkor a sorban két olyan cím, amelyik a Charleroi/Danses felületén 

installációként áll: a szintén Beta SP-re forgatott, 2001-es, hatvankét perces Deep in the 

wood
434

 és a digitális kamerával rögzített, 2007-es, tizenhét perc tizenöt másodperces 
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 http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2122-therry-de-mey (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
427 

 De Mey privát levelezésünkben azt írja, 1999-ben kezdtek turnézni az installációval. Sem a 

mozgóképen, sem az alkotói oldalon nem szerepel a film elkészültének dátuma.  
428 

Thierry DE MEY – Cie Rosas: Barbe Bleue (BE 23’35” 1999.) http://www.charleroi-danses.be/en/site-

content/item/1864 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
429

  Thierry DE MEY – Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Tippeke (BE 18’ 1996.) http://www.charleroi-

danses.be/en/site-content/item/1882 (utolsó letöltés: 2016.07.26.)  
430

  Thierry DE MEY – Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Counter Phrases (BE 61’ 2004.) 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1897 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
431

  Thierry DE MEY – Thomas HAUERT: La Valse (BE 13’ 2010.) http://www.charleroi-

danses.be/en/site-content/item/1867 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
432 

Thierry DE MEY: Portrait Ralentis (BE 33’ 1999.) 

 http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=85cddc0daae2480a88b972567ea454fd (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
433 

Thierry DE MEY: Portrait Rouges (BE 15’ 1999.) 

 http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=c9f75723ac5c471c9a6b799a4a8763e8 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
434 

Thierry DE MEY: Deep in the wood (BE 62’ 2001/2002/2004.) http://www.charleroi-danses.be/en/site-

content/item/1242 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

Vö. http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=c8d3480b71d04f1eab2f9be70dd0bef2 (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/59-artistes-associes/2122-therry-de-mey
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1864
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1864
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1882
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1882
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1897
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1867
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1867
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=85cddc0daae2480a88b972567ea454fd
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=c9f75723ac5c471c9a6b799a4a8763e8
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1242
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1242
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=c8d3480b71d04f1eab2f9be70dd0bef2
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Amisi
435

. Továbbá megjelenik kettő, amelyik a Charleroi/Danses listáján egyáltalán nem: a 

2006-ban, Digital Betára forgatott, kilencven perces Sicilia, vie di Gibellina
436

 és a 2007-es, 

kilencven perc ötvenöt másodperces Kinshasa, city on the go
437

. Ez utóbbi négy munka mind 

triptichon formájú, és valójában installáció. Miként a rendező levelezésünkben hangsúlyozza, 

nincs mozi termi verziójuk. Mégis, annyiban kapcsolódik De Mey filmográfiájához, 

amennyiben árnyalja – ezt a későbbiekben látni fogjuk – a három jól ismert osztott képmezős 

táncfilmje – a Counter Phrases, a La Valse és a Prélude à la mer formájának kialakulását.  

A Kazahsztánban, az Aral-tó sivatagában forgatott Prélude à la mer-hez a rendező speciális 

installatív környezetet is létrehozott: egy kazah jurta belsejébe helyezi a három 

vetítőfelületet.
438

 Ezzel – állítása szerint
439

 – térben és időben kimozdítja befogadóját, s olyan 

intim környezetet teremt a számára, melyben viszonylag tisztán, érintetlenül 

megtapasztalhatja az Aral-tó természeti kvalitásait: a homoktenger végtelenjét, a szárazságot, 

a szelet, a sót, a napot. Ez a tapasztalat közelít ahhoz a közvetlen érzéki élményhez, melyet az 

élhet át, aki testi valójában jelen van a mozgókép forgatási helyszínén. A jurta tehát nem egy 

teátrális elem, legfeljebb egy nem tájidegen objektum, mellyel az alkotó biztosítja műve 

megtekintésének viszonylag zavartalan, intim körülményeit. (Miközben, persze, a befogadás 

körülményeihez az is hozzáadódik, hogy megértjük, a jurta belsejében megtapasztalt érzéki 

élmények a „valóságban” a jurtán kívül helyezkednek el, s a jurta, mint objektum része ennek 

a valóságnak. S hogy az installációban mintegy térbeli metonímiaként a jurta helyettesíti, 

foglalja magában a nomád kazah táj egészét.) 

Egy másik installációs munkája, a Top Shot
440

 kiemelés a Fase
441

 című filmjének Violin Fase 

tételéből. A tizenöt perc tizennyolc másodperces egységből kizárólag a felső gépállásban 

rögzített felvételt metszi ki, és emeli át galériatérbe. A Brüsszel melletti Tervuren 

arborétumban forgatott jelenetben egy fehér homokkal fedett kültéri dobogót állítottak fel De 

Keersmaeker szólója számára. (Ez ugyanannak a darabnak a mozgóképi adaptációja, amelyet 
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Thierry DE MEY: Amisi (BE 17’15” 2007.) 

 http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=4bbbfc5ad3b3408dbcb5484c0527497a (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
436 

Thierry DE MEY: Sicilia, vie di Gibellina (BE 90’ 2006.) 

 http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=72e3826904d74b439b7dbaee72123d0f (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
437 

Thierry DE MEY: Kinshasa, city on the go  (BE 90’55” 2007.) 

 http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=46c0dcc3151a4b86a22fd81b1222aca7 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
438 

 Vö. https://utopiaparkway.wordpress.com/2010/08/19/prelude-a-la-mer-in-a-yurt-near-a-pond/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
439 

 Vö. http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1859 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
440

  Vö. http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1909  
441

  Thierry DE MEY – Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Fase (BE 58’ 2002.) http://www.charleroi-

danses.be/en/site-content/item/1906 (utolsó letöltés: 2016.07.26.)  

http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=4bbbfc5ad3b3408dbcb5484c0527497a
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=72e3826904d74b439b7dbaee72123d0f
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=46c0dcc3151a4b86a22fd81b1222aca7
https://utopiaparkway.wordpress.com/2010/08/19/prelude-a-la-mer-in-a-yurt-near-a-pond/
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1859
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1909
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1906
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1906
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Pauwels a Violin Fase című filmjében dolgozott fel.) A felső gépállás az előadó spirális 

mozgásán túl így megmutatta azokat a geometrikus nyomokat, melyeket a repetitív mozgás az 

anyagban hagyott. (Az anyag pedig, alighanem azért volt szükséges, hogy megmutassa a 

mozgás által leírt formákat.) A felvételt fehér homokkal hintett padlóra vetíti felülről, vagyis a 

projektor pozíciója azonos a kameráéval, a felvételen rögzített homok képe a kiállítótérbe 

helyezett homok felületére vetül, De Keersmaeker felülnézeti alakjával együtt. A befogadás 

aktusa abban áll, hogy a néző belépve a vetítőtérbe fizikai kontaktusba kerül a vetítőfelületül 

szolgáló homokkal, miközben ugyanazt a pozíciót veszi fel testével a homoktalajú térben, 

amelyet De Keersmaeker vetített alakja. A vetített alakot és a mozgása által hagyott nyomokat 

követve a néző maga is nyomokat hagy. Az élő és vetített test, a fizikailag jelenlevő és vetített 

homok, a befogadás közben keletkező és a mozgókép idejébe zárt nyomok diskurzusba 

kerülnek egymással.  

    

59-60-61. Thierry DE MEY: Prélude à la mer, Counter Phrases és Top Shot című munkáinak installációi 

De Mey alkotói tevékenységével szabadon és otthonosan mozog a különböző művészeti ágak 

– zene, képzőművészet, film – között. Teljes eddigi életművével markánsan képviseli, hogy a 

koreografikus mozgókép e művészeti ágak és persze a tánc közös metszetében létezik. 

Vandekeybus – láttuk – a színpadi térbe installál. Az oeuvre dinamikája a színpadinak filmbe, 

a filminek színpadiba fordítása – ennek fáradhatatlan cirkulációja. De Mey ezzel szemben 

nem koreográfus, nem hoz létre saját színpadi műveket
442

, hanem adaptál. De 
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 Bár legújabb projektjének, a SIMPLEXITY la beauté du geste-nek, melynek premierje 2016. november 

25-én lesz a brüsszeli Charleroi Danses-ban, az eddigi információk alapján koncepcióját, zenéjét és 

koreográfiáját is maga jegyzi. A szikár ismertető pedig épp arra hívja fel a figyelmet, mennyire kockázatos saját 

koreográfia létrehozásával kísérleteznie valakinek, aki mögött már egy sikeres, gazdag zeneszerzői, filmkészítői 

életmű áll, megannyi szintén világhíres koreográfussal folytatott együttműködés hozadékaként. 

 De Mey-nek azért van koreográfus asszisztense, mégpedig az a Rózsavölgyi Zsuzsa, akiről a Maya 

című magyar táncfilm előadójaként már a holland fejezetben volt szó. (További két magyar táncos, Tóth Ildikó 

és Juhász Péter is megtalálható az alkotói névsorban.) A koreográfia öt táncos és öt zenész színpadi jelenlétére 

készül. 

 Vö. http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/2262 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/2262
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Keersmaekernek (Prélude à la mer, Fase, Counter Phrases, Rosas danst Rosas, Tippeke) és a 

Rosas-nak (Barbe bleue), Michèle Anne De Meynek (21 études à danser
443

, Love Sonnets), 

William Forsythe-nak (One Flat Thing, reproduced
444

) Thomas Hauert-nak (La Valse) és 

Kovačnak (Dom Svobode) koreográfiáit részben vagy jórészt egészében felhasználva. Vagy, 

mint „atipikus táncfilmjeiben”, a zenész előadók (Musique de tables) vagy hétköznapi 

emberek (Floreal
445

, Kinshasa, city on the go) szükségszerű mozdulatait „értelmezve” 

táncként. 

Adaptációi azonban igen sajátságosak. Azt a koreografikus mozgókép-alkotási irányt 

képviseli, melyet magam is szívesen alkalmazok, ha nem improvizáció alapú filmet készítek. 

De Meyt mondhatni megihleti a valamilyen formában már létező koreográfia, s annak 

igyekszik megtalálni mozgóképi transzformációját. Vagyis nem kiszolgálja, „ügyesen 

feldolgozza”, „felplánozza azt” egy „mutatós” helyszínen. De nem is formálja a maga képére. 

Hanem mindazokat a koreografikus karakterjegyeket, amelyeket észrevesz benne, s fontosnak 

ítél, próbál meg hangsúlyossá tenni. Ebben a transzformációban elsődleges a megfelelő 

karakterű helyszín megtalálása. Ahogy De Mey egy interjúban
446

 fogalmaz, soha nem fog 

hozzá úgy egy film elkészítéséhez, hogy ne találná ki – pontosabban meg – előtte egészen 

konkrétan a forgatási helyszínt. Olykor az első benyomás nem több annál, mint például, hogy 

nem akar zöld természeti tájban forgatni, valami „ásványi textúrájú” terepet keres – ahogy a 

Love Sonnets esetében volt, melynek – emlékszünk – katalóniai bányavidék lett a helyszíne.  

De Mey térhasználata Kovačé és Vandekeybusé között helyezkedik el: vagyis a megválasztott 

helyszínek (Brüsszel környéki erdő, Aral-tó sivataga, Bauhaus leánykollégium, katalóniai, 

szlovén bányavidék, frankfurti pályaudvar etc.) jórészt a „bombasztikusságig” különlegesek, 

                                                           

443  Thierry DE MEY – Michèle Anne DE MEY: 21 études à danser (BE 21’ 1999.) 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1903 (utolsó letöltés: 2016.07.26.)  

444 
Thierry DE MEY – William FORSYTHE: One Flat Thing, reproduced (BE 26’ 2006.) 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1925 teljes film: https://vimeo.com/36687068 (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 
445

  Thierry DE MEY: Floreal (BE 25’ 1983/1985.) Az IMDb-n 1985., a Numeridanse TV-n 1983. szerepel 

a megjelenés dátumaként. http://www.imdb.com/title/tt0271508/?ref_=nm_flmg_dr_9 (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 

részlet a filmből: http://www.numeridanse.tv/en/video/1235_floreal (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
446 

 Dick TOMASOVIC: Thierry De Mey in: Jacqueline AUBENAS (szerk.): Filmer la Danse, Brüsszel, 

La Renaissance du livre, 2007 230. Idézi Sophie Walon. 

 Vö. WALON: Poetic Phenomenology in Thierry De Mey's Screendances: Open Corporealities, 

Responsive Spaces, and Embodied Experiences 29 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1903
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1925
https://vimeo.com/36687068
http://www.imdb.com/title/tt0271508/?ref_=nm_flmg_dr_9
http://www.numeridanse.tv/en/video/1235_floreal
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többségében szépen és hatásosan vannak fotografálva és mindig a projekthez idomulnak, 

akárcsak Vandekeybus-nél. Ugyanakkor a tér és a testek viszonya, a testek térbe ágyazottsága 

kiemelkedő fontosságú nála. Ezért szükséges megtalálnia a koreográfiához pontosan 

megfelelő helyszínt. Kovač testeinek beágyazottságát a mindig azonos alaptematika teremti 

meg. Vagyis a bányászváros urbánus, kizsigerelt természeti környezete és a vad, érintetlen 

vagy visszafoglalt naturális táj közt feszülő ellentét, s mindez, mint a poszt-szocialista 

identitás szimbóluma. A testek ebbe a „poszt-traumatikus” tájba törekszenek. Kovač 

identitásának origójába. A megkésett, lemaradt, eltemetett, felfüggesztett szubjektum 

pozíciójába. De Mey testei egyszerűen „jelen vannak”, „autentikusan működnek” a 

mozgásukhoz szükséges térben. Azért, mert a rendező olyan teret keres a számukra, amelyben 

őszintén képesek erre a működésre, jelenlétre. Amelyben mozgásuk indokolttá válik. 

Nyilvánvalóan nem egyetlen helyszín képes ezt a funkciót betölteni egy-egy koreográfia 

esetében, de értelemszerűen nem végtelen számú a lehetőség, s bizonyára vannak kevésbé és 

inkább megfelelőek. Kovačot nem érdekli a tér esztétikai minősége. Mivel egészen más, 

személyes viszonya van vele. Kötődik hozzá. (Elfogult irányában, ha úgy tetszik.) Valójában 

egyáltalán nem foglalkozik vele úgy, mint a mozgókép vizuális összetevőjével. Illetve csak 

annyiban, mint annak egy állandójával: a tér az, ami adott. Ha úgy tetszik, a meghatározottság 

manifesztációja. Nem azért helyezi előadóit a tereibe, mert azt gondolja, mozgásuk működni 

fog benne. Hanem az az előadók feladata, hogy behatoljanak, törekedjenek, azaz működjenek 

ebben a térben. És kizárólag ebben. Nincs választásuk. A jelenlét hitelességét épp az teremti 

meg, hogy abban a valós térben történik, amely adott. Úgy, ahogy van. Amely egyúttal Kovač 

életének személyes tere. Amely valóban „poszt-traumatikus” táj. Nem olyannak mutatkozik. 

Nem arra emlékeztet. Hanem az. A tér állandó, a koreográfia valamelyest változhat, a 

törekvés ismétlődik. Kovač filmjei így nyernek egyfajta rituális dimenziót. Vandekeybus 

játéktérként értelmezi tereit. Számol azok szükségszerűségével, bizonyos mértékű 

esetlegességével, de legfőképpen a szándékoltság, a megszerkesztettség, a hatáskeltés 

lehetőségével. Terei dekoratívak. Testei játszanak a térben – történetet mesélnek el. Egyúttal 

egy-egy jól megszerkesztett kép részei. A testek hiteles jelenlétét, amikor és amennyiben 

hitelesek, játékuk őszintesége és mozgásuk intenzitása biztosítja. Vagyis nem a térben, hanem 

a szerepükben és a mozgásanyagukban (a testükben levésben) teljesednek ki. Ezekben a 

pillanatokban a néző figyelme a karakterre, illetve a testre összpontosít.  
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De Mey, azt gondolom, úgy tekint a térre, mint a koreográfiára vagy a zenére (tudniillik a 

hangra). Vagyis egyszerre tartja absztraktnak és fizikai matériának. Tere nem helyszín vagy 

környezet, hanem szerkezet és anyag. Filmjei többé-kevésbé a test, a mozgás, a tér és a hang 

szerkezeteinek összehangolt, felépített együttesei, ezek anyagi megvalósulásai. Többé vagy 

kevésbé, azaz vannak komplexebb, inkább felépített mozgóképei, és egyszerűbbek. Továbbá 

van, azt hiszem, „túlépített” opusa. Úgy értem, olyan, amelyben az alkotói gesztusok a 

tartalom elé tolakszanak. De legalábbis nem feltétlenül indokoltak. Nem a projekt autonóm 

felvetéseiből származnak. S amelyben a forma megeszi az anyagot. (Ennyiben Vandekeybus 

irányába mutat.) 

De Mey filmalkotói kézjegye lett ez a három ismert és további négy kevésbé ismert 

mozgóképénél alkalmazott triptichonos szerkezet, melyet az ismert három táncfilm esetében 

3-csatornás projekció és osztott képmezős mozifilm formájában is elkészített. Ugyanakkor a 

Prélude à la mer létezik „hagyományosan lineárisan vágott”, „osztatlan képmezős” formában, 

váltogatva a három csatorna képkockáit. Az egyes verziók egymáshoz való viszonya igen 

komplikált, ugyanakkor rendkívül izgalmas filológiai és alkotói vizsgálatokat tesz lehetővé.  

A Counter Phrases  koreográfiai rétegei 

A formát alighanem a Counter Phrases koreográfiai struktúrája, alkotói felvetése hívta életre. 

A mű koncepciója az volt, hogy De Keersmaeker és De Mey közösen létrehoznak tíz 

mozgóképi tételt. (La Hulpe vagy Orphic Descent
447

 /~Orfeuszi alászállás/, Water /Víz/, 

Heysel, Dance Patterns /Tánc mintázatok/, solo de Marta (in silence) vagy in silence
448

 

/Marta szólója (csendben)/, Moving Trees /Mozgó fák/, Counter Phrases /~Megszámlálható 

kifejezések, Floral Fairy /Virágtündér, Green, Yellow and Blue /Zöld, sárga és kék és 

Controcanto) Melyeket készre vágva felkínálnak tíz komponistának. (Stefan Van Eyckennek, 

Georges Aperghisnek, Thierry De Meynek, Robin de Raaffnak, Luca Francesconinak, 

Jonathan Harveynak, Magnus Lindbergnek, Toshio Hosokawának, Steve Reichnek és Fausto 

                                                           
447 

 A mű ismertetőjében a La Hulpe szerepel tételcímként, ami egy belgiumi község neve, s alighanem a 

film forgatási helyszínéül szolgált. A film felirataként ellenben az Orphic Descent-et találjuk. Éppúgy a 

zeneszerző, De Raaff alkotói weboldalán. 

Vö. http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1897 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

 http://www.robinderaaff.com/works-deraaff-orphic-descent.htm (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=M4H3xTEIh1g (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
448 

 A mű ismertetőjében a solo de Marta (in silence) szerepel tételcímként, a film felirataként ellenben az 

in silence-t találjuk. 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1897
http://www.robinderaaff.com/works-deraaff-orphic-descent.htm
https://www.youtube.com/watch?v=M4H3xTEIh1g


Koreografikus mozgóképekről 

Belga fejezet 

199 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

Romitellinek.) Akik zenét szereznek hozzá. A műleírásban nóvumként, fordított irányú 

alkotói eljárásként szerepel, hogy előbb születik meg mind a koreográfia, mind az ezt 

feldolgozó mozgókép, s csak aztán a zene. Holott a hagyományos filmkészítésben ez 

mondhatni konvenció. S amennyiben nem (annak zenéjét is adaptáló) táncadaptációról 

beszélünk, a táncfilm-készítés esetében sem tekintendő önmagában újdonságnak. (Csak, hogy 

egyetlen táncfilm-történeti példát említsek, Maya Deren
449

 16mm-re készült némafilmjeihez 

Teiji Ito
450

 utólag komponált muzsikát.) De megannyi táncdarab is jött, jön létre úgy, hogy 

előbb elkészül a mozgásanyag, s csak aztán komponálódik hozzá muzsika. A valódi gondolati 

újítás sokkal inkább a több szerzőiségben áll. Abban, hogy így egyfajta szkeccs film 

keletkezett. Variációk egy témára. Vagy inkább több témára. Hiszen már a koreográfiai 

tételek is külön variációs egységek: szólók, duettek, csoportos mozgások a Rosas táncosaival. 

(Beniamin Boarral, Marta Coronado-val, Alix Eynaudival, Jordi Galíval, Fumiyo Ikedával, 

Cynthia Loemijjel, Ursula Robb-bal, Taka Shamoto-val, Igor Shyshko-val, Clinton 

Stringerrel, Julia Sugranyesszel, Rosalba Torres, Guerrero-val, Jakub Truszkowskival.) A 

mozgásanyagokhoz más-más, bár több viszonylag hasonló helyszín került kiválasztásra. 

(erdő, erdőszél, tisztás, tópart, park, medence partja, elhagyott nyári lak/csarnok, modern 

városi tér) Ezek színrevitelében is érzékelhető építkezés, variálódás. Vadnak tűnő természeti 

és épített, gondozott természeti képek váltogatásával jutunk el a modern nagyváros 

kockaépületeivel tagolt nyílt betontérhez, mint csúcsjelenethez – Dance Patterns –, majd 

innen a tér visszabomlik az épített természetig. (La Hulpe vagy Orphic Descent: angolpark, 

Counter Phrases: lepusztult üvegház/nyári lak medencével, in silence: erdőszerű tér a 

háttérben az angolparkkal, Moving Trees: tisztás, tó, háttérben az angolparkkal, in silence: 

tópart, Water: erdő, tópart, park, Floral Fairy: virágos kert, parkrész, Heysel: park, kőpadlós 

terasz, Dance Patterns: modern városi tér, Green, Yellow and Blue: angolpark, rét) Továbbá 

az egész műnek van egy kerete. Melynek helyszíne egy viszonylag szűk plánban megmutatott 

tér: az angolpark két hatalmas cserjéje, talán tujája által közrefogott rés, ösvény, melyet 

leigazításban mutat meg a kamera. Az ösvény alján kő lépcsősor. A film elején egymás után 

kétszer látjuk majdnem ugyanazt a leigazítást. Először a főcím fekete inzerttáblája utáni tíz 

másodperces nyitójelenet egészét adva, melyben a kameramozgás végén Ikeda áll velünk 

szemben félközeliben, fizikailag a két cserje előtti térben, optikailag az azok által közrefogott 

                                                           
449

  Maya DEREN (1917-1961) ukrán zsidó származású amerikai avangárd filmkészítő és teoretikus. Vö. 

http://www.imdb.com/name/nm0220305/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
450

  Teiji ITO, japánul ITO Teidzsi (1935-1982) japán zeneszerző és előadó. Maya Deren második férje. Vö. 

http://www.imdb.com/name/nm0411759/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/name/nm0220305/
http://www.imdb.com/name/nm0411759/
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résben. A kamera megállásának pillanatában, azzal azonos lendülettel, hátraveti magát, így 

eltűnik az immár fix beállításból. Teste helyén a cserjék közti keskeny teret kapjuk meg egy 

pillanatra, mielőtt a snitt újabb fekete, feliratos táblára váltana. A táblán megjelenik az első 

tételcím és annak zeneszerzője: Orphic Descent. Robin de Raaff. Majd elindul egy 

ugyanolyan leigazítás, csak jóval kimértebb – vagy háromszor olyan hosszú, egész pontosan 

huszonhét másodperc, melynek végén nem Ikeda, hanem az egyik férfitáncos (Shyshko) 

határozottan közeledő alakját pillantjuk meg a lépcső tetején, tánccal lefelé haladva azon. A 

film végén felső gépállásban, nagy totálban látunk rá a lépcsősor tetejére, ahol Shyshko melle 

előtt összefont karokkal táncol, katonás, huszáros lábmozdulatokat téve. A totál a táncos 

talajon mozgó lábfejének, alsó lábszárának szemből fényképezett közelijére vált, majd 

ugyanabban a rézsútos felső gépállásban kistotálra. Itt, akár a nagytotálnál, elidőzik egy 

keveset. Majd hirtelen láb közelire ugrik, vissza kistotálra, vissza közelire. Ezeket a hirtelen 

plánváltásokat mintha a láb feszes mozgása implikálná. Egészen olyan, mintha a rúgások 

löknék a tekintetet ide-oda. Végül az ösvény nagytotáljával zár a film. A kerethez tartozónak 

érzem a film ötvenharmadik perce előtti másodpercekben kezdődő utolsó tétel, a Romitelli 

komponálta Green, Yellow and Blue nyitósnittjét, melyben ismét Ikedát látjuk félközeliben, 

szemből, amint hátradöntött pozíciójából épp felegyenesedik. (A kisebb koreográfiai egység 

újabb hátrazuhanással végződik, ráadásul osztott képmezővel sokszorozva és időben is 

megismételve a mozdulatot, így adva egy kisebb, le is zárt variánsát a nyitóképnek: 

felegyenesedés-zuhanás. A „hanyatt vetős” zuhanás motívum megismétlődik a Floral Fairy 

végén: Shamoto, Ikeda alteregója a virágokkal ölelt tóparton hátraveti magát a fűben.) Ugyan 

zöld sövény van itt is a háttérben, de a helyszín egyértelműen más. Mégis: a kamera és a test 

pozíciója, a test mozgása felidézi a nyitó képsort. És mivel a tétel végső soron Shyshko 

„katonás menetelésével” zárul, adja magát a film elejének, az utolsó jelenet elejének és a záró 

képeknek az összekötése, együttes értelmezése. (Valójában a záró képsor karakterében leválik 

a Green, Yellow and Blue többi kisebb egységéről, inkább csak nincs külön címe, ezért 

minden elválasztás nélkül következik a jelenet után. Ahogy a nyitó képsor is az első tétel előtt 

áll, mindenféle alcím nélkül.) 

Megannyi példát találunk bizonyítékul arra, hogy De Mey a Counter Phrases különböző 

szintjein alkalmazza ezt a – nevezzük így – „variálódást”, amivel valójában a 

mozgóképszerkesztés konvencióitól gyökeresen eltérő logikát érvényesít: a mű elsődleges 

szervezője egy ismétlésekből, variánsokból építkező audiovizuális struktúra, mely egyfajta 
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partitúraként bomlik ki előttünk. De Mey eljárása azért „nem új a nap alatt”: tágabb 

értelemben szellemileg leginkább a cinéma pur és azon avantgárd kísérletek nyomdokain jár, 

amelyek a kép autonómiáját hirdetik, s mint önálló jelentéssel és esztétikai minőséggel 

rendelkező egységet megszabadítják a narrativitás kényszerétől. De köthetjük a kortárstánc 

hagyományához, s tekinthetünk úgy e strukturális szerveződésre, mint annak mozgóképi 

transzformációjára. Ennyiben ugyanazokat a jelenségeket érhetjük benne tetten, mint 

amelyeknek elemzéseit a korábbi fejezetek tartalmazzák. A különbség pusztán az, hogy De 

Mey műveiben jóval könnyebb nyomukra akadni. A struktúra nincs beágyazva valamiféle 

narratívába vagy szimbolikába. A rendező nem igen hagyja magára a megtervezett struktúrát, 

nem engedi „organikusan”, „öntörvényűen”, spontán módon elszabadulni, nem ad teret 

szabálytalanságnak. (Pontosabban más módon, a struktúráin belül engedi meg a 

„kilengéseket”. De erre még kitérek.) Ezekből következően nincs, ami a struktúrát befedné 

vagy eltérítené: nem a mélyszerkezetben, hanem közvetlenül a felszínen helyezkedik el. A mű 

primer anyagává válik. Ugyanakkor közelíthetünk De Mey zeneszerzői tevékenysége felől is: 

hogy tudniillik komponistaként tekint a koreografikus és a képi tartalmakra, és úgy kezeli 

azokat, mint a hangi elemeket. Elemeire bontja, pontosabban egységekben érzékeli és ezekből 

az egységekből építkezve megkomponálja. Külön-külön és egymással való találkozásaikban, 

összefüggéseikben egyaránt.  

Bármelyik analógiát is követjük, ugyanazokra a jelenségekre lehetünk figyelmesek. Így 

például a keretességgel rokonítható kisebb cezurális elemekre, úgymint az „in silence” 

alcímű, vagyis csendben, zene nélküli, kizárólag atmoszférát, helyszíni hangokat tartalmazó 

tételek beépítésére. Két ilyet találunk a műben: a harmadikat és az ötödiket. Ha a szerkezeti 

elhelyezkedésüket nézzük, egyrészt közrefogják a negyedik, a Moving Trees című tételt, amit 

így kiemelnek, másrészt jól láthatóan a mű első felében helyezkednek el. (a b c d c
v
). Ha 

ehhez hozzávesszük, hogy a „csúcsjelenet”, vagyis a legtisztábban strukturális, zenéjében 

legtisztábban minimalista, helyszínében a többitől leginkább elütő Dance Patterns a 

kilencedik tétel, ismét párhuzamot figyelhetünk meg: a negyedik tétel kiemelt pozíciója 

megelőlegezi a kilencedik csúcspozícióját.  

Ehhez kapcsolható adalék a „csúcsjelenet” zeneszerzőjének, Steve Reichnek ismertetője
451

 a 

tétel és a teljes film tartalmáról. Reich a Counter Phrases egyórás hosszát emeli ki, és azt, 

hogy több zeneszerző kapott felkérést öt-hat perces tételek megkomponálására. A Dance 
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 Vö. http://www.boosey.com/cr/music/Steve-Reich-Dance-Patterns/33852 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.boosey.com/cr/music/Steve-Reich-Dance-Patterns/33852
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Patterns-nek nagyjában hat percben jelöli meg a hosszát, és hangsúlyozza, hogy a zenei 

kompozíció két zongorára, két vibrafonra és két xilofonra íródott. (Csak, hogy egy 

matematikai összefüggéssort említsek: a tétel hossza egytizede a filmének, a tételekben 

hallható hangszerek párban állnak, számuk kétszer három. Láthatóan a kettő, a három, az öt és 

ezek sokszorosai szervezik a művet. Reich szemszögéből mindenképp.) 

A Moving Trees és a Dance Patterns párhuzamos pozíciója a két kiemelt tétel összevetésének 

lehetőségét kínálja. A „csúcsjelenet” urbanisztikus terében nyújt leginkább struktúraszerű 

látványt maga a csoportmozgás is. A három táncos, Beniamin Boar, Marta Coronado és 

Ursula Robb hasonló kosztümjeikben (Boar fekete nadrágot és pólót, Coronado és Robb 

fekete szoknyát, mély ciklámen blúzt visel, a könnyű vászon vagy fátyolszerű anyagok erősen 

lobognak a szélben a testek körül), a két nő hasonló frizurájával és termetével felcserélhetővé 

válik, a dinamikusan váltakozó osztott képmezőben megsokszorozódik.  

(A Counter Phrases öt férfi és hét női táncosa meglehetősen hasonló egymáshoz. Még Ikeda 

jellegzetes ázsiai arcélét is megkettőzi ez a szereposztás: Taka Shamoto karakterével. Aki 

egyébként rövid frizurájával inkább a táncosnők többségére emlékeztet. Nem egyforma 

férfiakat és nőket, hanem mintha karakterek átmeneteit vagy variánsait látnánk. Ami 

egyébként De Keersmaekertől színpadi műveinek megalkotásakor sem idegen. Sőt, a Rosas 

táncosnői, törékenységükkel, fehér bőrükkel, „bubifrizurájukkal” vagy rövid frufrujukkal 

mintha mind egy-egy De Keersmaeker karakter-variánsok volnának.)  

A lemenő nappal szemben elhelyezett kamera révén a gegenben megmutatott figurák 

egyszerre kapnak lírai karaktert, (akár Bergman Persona-ját, akár személyes emlékeket 

asszociálva) és vesztik el végképp egyéniségüket: válnak sötét testkontúrokká a rideg kő- és 

üvegtérben. Mintha a filmkép egy állapotot, vagy egy földrajzi helyhez kapcsolódó 

emlékképünket ragadná meg: a kiüresedett city-t – például Brüsszelt –, ahogy belefordul az 

estébe. Sokkal inkább, mintsem személyiséggel rendelkező táncosok előadását. A testük e 

földrajzi helyen előforduló (hétköznapi) testek helyettesítője. A lemenő nap fényében, az azt 

kitakaró, azt elnyelő személytelen, érdektelen vagy legalábbis ismeretlen, egymással 

felcserélhető objektumoké. A gondosan megszerkesztett kép arra sarkallja nézőjét, hogy 

ugyanazt a mélázó vagy akár szenvtelen, „defókuszált” tekintetet vegye fel, amelyet egy nyílt, 

üres betontéren szoktunk felvenni, ha elkezd csökkenni a fény a látóterünkben. A mélázást és 

a struktúraszerűséget erősíti Reich repetitív zenéje. (Vajon mennyiben befolyásolta Reich 

személye ezt a strukturális építkezést? Úgy értem, azt, hogy övé lett a csúcsjelenet?) 
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Nemcsak triókat, Boar szólóját, Coronado és Robb rövidebb duettjeit is tartalmazza a jelenet, 

ám ezeket inkább leágazásokként, díszítésként érzékeljük a csoportos mozgásanyagban.  

A Moving Trees ezzel szemben elkülönülő szólók sorozata. (A táncosok Shamoto, Ikeda és 

Cynthia Loemij.) Melyeknek helyszíne talán a legérintetlenebbnek, legvadabbnak tűnő táj: 

egy erdőrészlet és egy tisztás. A rendezői játék egyik fő fókuszában itt is a fény áll – a fény és 

annak hiánya, amit itt nem a lemenő nap, hanem az erős nappali fénnyel szemben álló erdő 

sötétje szolgáltat. A Dance Patterns-ben a fényátmeneteket a háttér, azaz a képtér egésze 

tartalmazza, ebben a figurák éles kontúrjaikkal a legsötétebbek. A Moving Trees-ben a fény a 

fák lombozatán keresztül hatol a képtérbe, megkülönböztetés nélkül szóródva szét a háttér és 

a táncos testek felületén. A testek ily módon nem különülnek el a térben, hanem azzal közös 

textúrát képeznek, melyen a fény-árnyék apró, mozgó foltjai mintázatként vannak jelen. A 

legmarkánsabban a középső szólóban, Ikedáéban valósul ez meg. (Ikeda pozíciója a teljes 

művön végig mindenkor kiemelt.) 

A fénynek, mint mintázatnak a használata a nyolcadik tételben, a Heysel-ben a 

leglátványosabb, ahol egy jeleneten, sőt, mozgássoron belül is történik éles napszak-váltás. 

Anélkül, hogy a koreográfiai vagy a képi szövetben bármiféle sérülést érzékelnénk. A Heysel 

és a Dance Patterns között felbomlik, felfeslik a korábbi, elkülönülő tételekből álló struktúra, 

mely nemcsak a napszakok szabad váltakozásában érhető tetten, de abban is, ahogy 

összekapcsolódik, bizonyos mértékig összesimul a két kőkockás tér, a nyolcadik tétel nyári 

lakjának szürke-fekete kőborítású terasza és a metropolisz téglalap alakú padlóburkolatos, tág 

tere. Mintha itt is építkezést, variálódást, megelőlegezést és kiteljesedést látnánk. A nyolcadik 

tétel végén, a filmben egyedülálló módon, a kép áttűnéssel kifehéredik. Ezt egy alsó 

gépállásból, a földre tett kamera szögéből rögzített láb közeli követi, az egyik táncos futása az 

optika síkjára merőlegesen, az optika felé és el tőle. A kamera szöge annyira beszűkíti a 

látóteret, a futómozgás, a léptek zaja annyira visszaidézi a teraszos duett futólépéseit, hogy 

először nehéz észrevenni, hogy már egy másik térben, egy következő jelenetben vagyunk. 

Már pusztán azért is, mert a jelenethatárokat korábban mindig egy a tételcímet és a 

komponista nevét tartalmazó fekete tábla jelezte. 

A Heysel-ben a kockaköves terasz Loemij és Jakub Truszkowski duettjének helyszíne, melyet 

úgy látunk felső gépállásból, mint a Dance Patterns trióit. De a lépték nem azonos: a 

nyolcadik tétel test-kamera távolsága jóval kisebb, a kapcsolat közvetlenebb. A tér és a 

mozgások is intimebbek ebben az ábrázolásban.  
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Minél inkább közvetlen a táncos testek és a kamera viszonya, annál inkább esnek szét a 

kompozíciók. Ilyen a Heysel záró duettjének felvétele, melyben Truszkowski hanyatt fekszik, 

és Loemij szintén fekvő, vele szembehelyezkedő testét tartja karjaival a sajátja felett. A 

kamera ezt a két, vízszintes, egymás fölötti testet egy igencsak bizonytalan „lábfahrtban” 

mutatja meg. Vagyis a kézi kamera többször, egyre hevesebben kerüli meg a táncosokat, 

egyre szédülősebben köröz alakjuk körül, miközben Loemij úgy tárja ki oldalra karjait, úgy 

feszíti meg testét Truszkowski karjainak biztos alátámasztásában, mintha repülne. A 

koreográfia, mint narratív, vagy legalábbis figuratív elem kerül így diskurzusba a 

kameramozgással, kiszakítva magát a személytelen strukturális építkezésből.  

p204i30 Még döcögősebb, még esetlenebb a Green, Yellow and Blue eleje, a már említett 

felegyenesedés utáni képsor, melyben Ikedát látjuk a kamerával szemben félközeliben. Úgy 

hiszem, itt nem csak a plánok és a vágások döcögnek, hanem a koreográfia is. Amelyen 

nyomaiban felismerhető De Keersmaeker stílusa, de annyira ernyedten, lelassultan, annyira a 

„kamerának játszva” kapjuk meg, hogy képtelenek vagyunk táncként érzékelni. Egészen civil 

mozgássá, amatőr játékká válik. A képkivágás révén, azáltal, hogy Ikeda kibontott haját és 

felsőtestét látjuk szemből, amelyhez rendre karok, kezek nyúlnak hozzá, megsimítják, 

meglökik, elfordítják, beletúrnak a hajába etc. – leginkább egy hajvágás imitációjának hat. Ezt 

és a „civilséget” fokozzák a rendre bevágott, rosszul komponált közelképek. Amelyekben 

Ikeda és a vele érintkező kezek mozdulatrészleteit láthatjuk másik szögből és szűkebb 

képkivágásban. Hiába kerülünk a testekhez, a mozdulathoz közelebb, a kompozíció nem tesz 

hozzá semmit a jelenethez, inkább zavaró, sőt, zavarba ejtő ez a keresetlen közelség. Ahogy 

pár másodpercre megpillantjuk Ikeda virágmintás ruhájának anyagát, csak mert a snitt elején 

átsuhant előtte a táncos lendülő karja. Vagy, ahogy egy szerencsétlen oldalirányú, nehezen 

értelmezhető szögből látjuk a nyakát, amint az egyik karon átgördül. (Többet látunk a 

karszőrzetből, mint a mozdulatból vagy a két test érintkezéséből…) Éppígy az időről időre 

megjelenő lassítások, a belső terek világításának, a nyers, digitális képek finomítását, 

karakterizálását szolgáló fényelésnek a hiánya, egyáltalában HDV filmkép mind vizuálisan 

gyengítik az alkotói koncepciót. 

Mindeközben megannyi strukturálisan építkező, erős snitt van a műben. Épp ezért az a 

benyomásunk keletkezhet, hogy nem annyira az egyes beállítások minősége, hanem ezek 

„alapanyagként”, egy-egy szálként, rétegként történő használata volt a valódi tét – kísérletezés 

az anyaggal. 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p204i30
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A fény, mint matéria felépítése mellett De Mey másik izgalmas újítása az osztott képmező 

alkalmazásának gazdagsága, mely akár egy külön dolgozat témája is lehetne. Főként, ha az 

elhangzó zenei kompozíciók kottáival is összevetésre kerülne. Mivel a magam részéről a 

zenéhez ilyen mértékben egyáltalán (sőt, semmilyen mértékben) nem értek, bele sem kezdek 

egy efféle boncolgatásba.  

Ami filmalkotóként számomra a kísérletekben tanulságos, az egyfelől ezeknek az új 

struktúráknak a kialakítása. Melyben a koreografikus test és környezete, együttesen a 

koreografikus kép nem csak, hogy összeáll valamiféle struktúrává, de egy e fölötti struktúra 

elemévé válik egyúttal. S így a test, amelyről azt gondolhatnánk, hogy a koreográfia 

privilegizált helye, megvalósítója, valójában többszörösen beágyazódik egy olyan rendszerbe, 

melyet a néző mozgóképi koreográfiaként képes érzékelni. (A disszertáció talán legnagyobb 

tétje, annak bizonyítása, megannyi eltérő példán keresztül, hogy a koreografikus 

mozgóképben nem a táncos test a koreográfia privilegizált helye. De Mey osztott képmezős 

művei, meggyőződésem, szándékosan és radikálisan számolják fel ezt a képzetet.) Vagy 

másként: De Mey a táncos testet (és környezetét) mintázattá alakítja egy a fölött álló 

(mozgó)képi koreográfiában, s e (mozgó)képeket is mintázattá alakítja egy belőlük építkező, 

dinamikusan változó, többcsatornás mozgókép-együttesben. Nem egyszerűen arról van tehát 

szó, hogy ezek a mozgóképek eleve többcsatornásak. Illetve vannak installatív verzióik is, 

melyek – tréfás módon – ebben az elgondolásban „statikusabbnak” bizonyulnak 

filmverzióiknál, hiszen eleve ki vannak osztva a csatornák teljes lejátszási idejű tartalmai, 

melyek érintetlenül „csak” egymás mellett futnak. (Ezt a „csak” egymás mellett futást tüstént 

árnyalni fogom.)  

De Mey nem megismétli a galériatér valós „több-csatornájúságát” azzal, hogy a mozikép 

fekete hátterén „mini képernyőket” helyez digitálisan egymás mellé, hanem maximálisan 

kihasználja, a képi játék tereként értelmezi ezt a nagy fekete képteret, melyre szabadon, 

pontosabban a maga kondicionálta rendben teheti fel mondhatni tetszőleges számban és 

méretben kicsinyített mozgóképeit. Mindez praktikusan annyit tesz, hogy a mű bizonyos 

dramaturgiai pontjain a teljes képteret kitevő mozgókép erre a fekete képtérre vált, melyen 

olykor két, olykor három egymás mellett szimmetrikusan elhelyezett mozgóképen fut tovább 

a történés. De előfordul az is, hogy a szimmetrikusan elhelyezett kettős képosztás 

valamelyikéből egy újabb dramaturgiai váltásnál eltűnik a mozgókép, vagy csak később tűnik 
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fel. Találunk olyan példát is, melyben egyetlen középre tett kisebb képre vált a teljes 

képernyő. És egy helyen ez a középen álló kisebb kép újabb egyre csökkenő méretű képekre.  

Ezek, és főként az utóbbi jelenség alapján értelmezhetjük úgy, hogy De Mey hierarchikus 

viszonyokat alakít ki szekvenciái közt, s azokat úgy helyezi egymás mellé, egymás fölé és 

egymás után, ahogy hangjegyeket, dallamíveket, szólamokat helyez el a komponista a 

partitúrában. A hierarchia jelzéséül a képméret és az egymás mellé helyezés gesztusa szolgál. 

A kis- és nagyképek variálódásán túl legalább ilyen lényeges az egymás mellett futó 

szekvenciák tartalma, egymáshoz való viszonya. Mit helyez egymás mellé? Hogyan 

hierarchizál az egyes képtereken belül? Adja magát ismét a mozgóképi gyakorlatnak e 

szisztémába ültetése, vagyis az, hogy fogunk három különböző kameraképet – nagytotál, 

kistotál, közeli vagy totál, közeli, felső gépállás vagy balról, jobbról, szemből rögzített kép 

etc. –, és ezeket variáljuk kettesével, hármasával egymás mellé helyezve.  

De Mey ismét komplikáltabb megoldásokkal kísérletezik, melyek újszerűségüknél, filmes 

atipikusságuknál fogva meghökkentik a nézőt. Ilyen az ismétlés, vagyis azonos, esetleg közel 

azonos szekvenciák egymás mellett futtatása, akár időben valamelyest elcsúsztatva. És ilyen, 

amikor két vagy három kamera objektívét a filmes gyakorlathoz képest túlontúl közel helyezi 

egymáshoz, úgy, hogy azok optikailag kitágítsák a teret, ugyanakkor megtörjék azt. Már 

amennyiben egyszerre, egymás mellett, ahogy rögzítésre is kerültek, játssza le őket. Ilyenkor 

nem csak a tér törik meg, és a törésben duplázódik az adott térszakasz, de a térben mozgó test 

is, valahányszor két kamera közös képterébe kerül. Egy újabb alkalom a tér és a táncos test 

mintázatként kezelésére. 

A rendező jelenetenként váltogatja a használatnak e módozatait, és elegyíti azt a filmes 

gyakorlatból következőkkel, továbbá variálja ezek arányait. Így a szólók arányaikban inkább a 

filmes gyakorlat, a nagyobb teret bejáró csoportos mozgások inkább az atipikus „tértörések” 

és repetíciók alkalmazásai. Hiába filmes atipikus az eljárás, a csoportos mozgások három, 

egymással érintkező térrészletben történő megmutatása, azokban a pillanatokban, amikor a 

törések kevésbé észrevehetőek, az ultra panavision 70 képarányához közelítő (pontosabban 

szélességében azt meghaladó) moziképre emlékeztetnek, azaz nagyon is filmes karakterűek. 

Izgalmas játékot szolgáltat az is, hogy az ezen a széles horizonton megjelenő figura vagy 

figurák milyen test-tér viszonyt hoznak létre. Értelemszerűen a szólóban a figura 

magányossága, a csoportos mozgásokban – már a duettben is – azok megszámlálhatatlan 

sokasága, tömegszerűsége nagyítódik fel. Ennél a gondolatnál tudunk visszacsatolni a 
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koreográfusi koncepció egyik eleméhez, az előadók hasonlóságához, felcserélhetőségéhez, 

mely a képi sokszorozással új értelmet nyer – segíti a megsokszorozott testek tömegszerű 

olvasásának gördülékenységét.  

(Ide, a „variálódás, váltakozás” és a „test, mint matéria, mintázat” gondolati egységekhez 

egyaránt köthető az a személyes benyomásom, hogy a film készítésének ideje nem csak egy 

virágbontást ölelt fel, ily módon mutatva meg ugyanannak a helyszínnek két különböző arcát, 

de több táncosnő hajvágását vagy hajnövekedését is, mellyel azok két különböző, de mégis 

hasonló arcát mutatta meg. Az előadók külsejének a filmidőn belüli efféle változtatásairól, 

mint a filmkép olvasásának nehezítéséről korábban szóltam már. Ha úgy tudjuk érzékelni és 

képesek vagyunk kötni a mozgóképben végbemenő többi váltakozáshoz, például a fényéhez, 

akkor felülkerekedünk ezen a zavaron. Sőt, a „váltakozás” újszerű példájával gazdagodunk.) 

Az osztott képmezővel történő kísérletezés másik jelentős hozadéka a lineáris 

montázsstruktúrával szemben megjelenő lineáris és melléhelyező montázs. A fentiekben úgy 

elemeztem az osztott képmezős képszerkesztést, mint a befogadó számára koherens képi 

egységet. Holott mindenképp szükséges figyelembe venni azt, hogy az egymás mellé 

helyezett, párhuzamosan futó szekvenciák vélhetően különböző módokon, de mindenképp 

megosztják a befogadó figyelmét.  

Egyik saját osztott képmezős munkám magyarországi premierjén, a Mediawave 2016-on az 

elő-zsűriben helyet foglaló Durst György
452

 producer a mű kapcsán privatim megjegyezte, 

hogy „[…] az használ osztott képmezőt, akinek nincsenek erős snittjei.” (De Mey inspirálta 

mozgókísérleteimről később szólok még.) Durst állítása elgondolkodtatott. Az bizonyos, hogy 

más szempontok szerint kell kiválasztani azokat a snitteket, amelyek nem önállóan, hanem 

egy vagy több másikkal egy időben futnak majd. De vajon szerepet játszik-e az elfedés ebben 

a szelekcióban? Nem is csak onnan közelítenék, hogy az erősnek ítélt beállítást a Durst-féle 

logikában valószínűleg nem teszi a rendező osztott képmezőbe, hanem egyúttal arra az 

ambivalenciára is szeretnék rámutatni, ami az „elfedés” és a „kiválasztás” kettősében rejlik: 

hogy tudniillik, válogat-e be a montázsba a rendező azzal a céllal snittet, hogy elfedje annak 

gyengeségeit? És főként: helyez-e egymás mellé több gyenge snittet azzal a céllal, hogy 

ebben a megosztott figyelemben elfedje gyengeségüket, bízzon az együttesükben létrejövő 

                                                           
452

  DURST György (1951- ) gyártásvezető, producer. Vö. http://www.imdb.com/name/nm0244398/ (utolsó 

letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/name/nm0244398/
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erőben? Egy olyan erőben, amely külön-külön egyik snittnek sem sajátja. Meglehetősen 

bizarrnak hat. Az alkímiát juttatja eszembe. 

Problémás az oda-vissza okoskodás, vagyis egyszerre vizsgálni alkotói és befogadói oldalról 

ezt a kérdést. Hiszen, ha a gyenge snittek együttesével megszülető közös képi erő hat ránk, 

mint nézőkre, könnyedén elmulasztjuk észrevenni az egyes képek esetleges gyengeségeit. 

Mégis megjegyzem, hogy mindazok a snittek, amelyeket korábban a Counter Phrases 

gyengéjének róttam fel, teljes képernyőben láthatóak. 

Az életmű és a koreografikus mozgókép egyik csúcsteljesítménye: a 

Prélude à la mer . Mozgóképi aranymetszésről, kinesztetikus empátiáról  

A Durst-féle felvetés érzékenyebb vizsgálatához De Mey Prélude à la mer című művének két 

változata segít hozzá bennünket. Ez ugyanis az egyetlen olyan háromosztatú mozgóképe, 

amelyiknek egyik verziója tisztán lineáris montázsstruktúrájú. (Még azt sem mondhatom, 

hogy a mozi verziója, hiszen például a 2011-es Cinedans-on
453

 az osztott képmezős került 

levetítésre filmszínházi körülmények között.) A snittek másodpercről-másodpercre történő 

összevetése nélkül a két változat elsődleges különbségeként hasonlót tapasztalhatunk, mint a 

Counter Phrases szólóinál. p208i31 Vagyis a figura magányos térbe ágyazottságát képes 

megmutatni, sőt, felnagyítani az osztott képmező, míg az időben lineáris montázs közben 

elsősorban a figurára összpontosítunk. A Prélude à la mer De Keersmaeker koreográfiai 

vezetése alatt, David Hernandez és a két előadó, Loemij és Mark Lorimer együttműködésével 

létrejött szólóit és duettjeit tartalmazza. Míg a Counter Phrases-ben már a duettek is 

tömegszerű sokszorozásban voltak érzékelhetőek, addig itt De Mey a szólók magányosságát 

kiterjeszti a két figurára. Mégpedig úgy, hogy közben feszesen megtartja azt a közvetlen 

érzéki testközelséget, amely a lineáris montázsstruktúrában végig jelen van. Egészen különös 

érzéki tapasztalatot nyújtanak a több osztatú szekvenciák. Melyekben azáltal, hogy ki-be 

ugrálunk a végtelen horizont (emlékszünk, az Aral-tó fehér só-sivatagának) „óriás totálja” és 

a finoman mozgó testrészletek között, föl-le kapcsolódunk egyfelől a testre és másfelől ebben 

a tágas tájban létezésre. A kettő – bár látszólag redundanciának tűnik – nem azonos: a „tájban 

levésre” saját nézői testünkkel kapcsolódunk föl. A táncos testére úgy, mintha részünkké 

válna, de legalábbis megismételnénk teste pozícióit, mozdulatait. (A film nagy részében 
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 http://cinedans.nl/2011/shorts/shorts-6-duets (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p208i31
http://cinedans.nl/2011/shorts/shorts-6-duets
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mindkét táncos félmeztelen, hasonló, merev anyagú. vastag vászonnadrágot visel, míg teste 

fedetlen többi részét a szél, a nap és a sós homok égeti, dörzsöli pirosra. A közelikben szinte 

halljuk és látjuk, ahogy ezek az elemek felsértik a táncosok csupasz bőrét.) S ez az „ugrálás” a 

melléhelyező montázs révén nem csak időben megszerkesztve, hanem a kvázi szabadon 

mozgó tekintet által egyéni összpontosítással akár olyan intenzitást érhet el, hogy a befogadó 

szinte szimultán érzékelje a kettőt. Azt megragadni és főként verbalizálni, hogy a rendező 

miként képes kiváltani a befogadóban ezeket a közvetlen érzéki tapasztalatokat, nem könnyű. 

Egy azonban bizonyos: semmiképp sem gyenge snittekkel. 

Meggyőződésem, hogy a Prélude à la mer a koreografikus mozgóképkészítés egyik 

csúcsteljesítménye. És pontosan emiatt: a képen megjelenő testnek és térnek az érzéki 

befogadását lehetővé tevő filmalkotói eljárások kikísérletezése és magas szintű, következetes 

használata miatt. Külön hangsúlyozom a „hagyományos” mozgóképi eljárást. Rendkívül 

fontosnak tartom ugyanis, hogy úgy képes zsigereinkre ilyen mértékben hatni, hogy közben 

nem lép ki a két dimenzióból, továbbra is megkomponált „síkképek” sorozatát használja. 

Installációiban is ezt a „síkképet” veszi alapul, ezeket helyezi egymás mellé, ütközteti. Mint 

egységből, építkezik belőlük. Azaz például nem sztereoszkópikus térimitációt alkalmaz. 

Illetve, ha teoretikusan nézzük, úgy valamiféle „analóg” sztereoszkópként is értelmezhetjük 

az osztott képmezőt: az egymás mellett futó képek az agyban állnak össze a film montázsává. 

Ezt a szellemi tevékenységre apelláló mozgókép-elhelyezést nevezem „mentális vágásnak”. 

Ahogy többféle vágásstílus létezik, úgy ennek a melléhelyezésnek és a nyomán létrejött 

mentális montázsnak is különböző stílusai, formái, karakterei vannak. De Mey maga is 

eltérően használja. Akár, ha csak a fenti két példát vesszük: a Counter Phrases-ben a duett 

már tömeg – mert testmintázatként jeleníti meg. A táncos testek együttesének struktúrájára 

fókuszál, melyet többé-kevésbé azonos léptékűként kezel, mint a térét. A Prélude à la mer-

ben a test és a tér léptéke megváltozik. A tér – a nagylátószögű optika, az akár tízméteres 

hosszúságú fahrtsín, az autós fahrt alkalmazása révén – grandiózussá, letaglózóan végtelenné 

válik, ugyanakkor a mű az egyén testi megvalósulásáig zoomol. A fókuszban az individuum 

áll. És talán ezért nagyítódik fel a tér: hogy hangsúlyozza, fokozza az individuum 

magányosságát, elenyésző voltát. De Mey ebben a műben is alkalmazza az absztrakciót. 

Vagyis a testet, a teret, a hangot matériának tekinti, a mozgókép egy-egy rétegének. Csakhogy 

az e matériákból építkező struktúra mértékéül az egyedet, az önmagában álló egyetlen emberi 

testet teszi. Még inkább ezért nagyítódik fel a tér: mint az emberi test sokszor-sokszorosa. 
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Vagy másként: a Prélude à la mer optikahasználatában, képkompozícióiban figyelembe veszi 

az aranymetszés szabályait. 

Úgy hiszem, ezeknek az arányoknak az alkalmazása csak részben tudatos és előre 

megtervezett. Bár a Prélude à la mer hangsúlyos fahrt kocsizásaival a legkevésbé tűnik 

improvizatív helyszíni kísérletnek, mégis az a benyomásom, hogy a rendező a korábbi 

műveiben folytatott kísérleteit úgy összegzi ebben, hogy az már egyfajta készséggé szervesül. 

Saját alkotói tapasztalatom legalábbis az, hogy a snittről snittre előre megtervezett felvétel 

sokkal egyenetlenebbnek hat a vágóasztalon – mivel rugalmatlan anyagával, a mozgó testtel 

szemben –, mint az, amelyik akár egy-egy hosszabb szekvencia időtartamára is csak „vázlatos 

alapbeállításokat” tartalmaz, megengedve a rendezőnek és az operatőrnek, hogy 

„belekomponáljon” a snittlistában rögzített beállításokba. Ez olykor nem több egy-két 

leheletnyi átigazításnál egy-egy mozdulat közben. Gyakran a szem nem is érzékeli pontosan. 

Mégis: megszünteti a felvétel merevségét. Lehetőséget biztosít a táncos testtel dinamikus 

viszonyba kerülni. (Természetesen ez sem táncfilmes attribútum: a színész testével is 

dinamikus viszonyba kell kerülnie a kamerának. De a „hagyományos” filmkészítésben is 

vannak, akik ezzel jobban, vannak, akik kevésbé élnek.)  

A Tippeke koncepcionális merevsége 

Ezzel az alkotói iránnyal teljes ellentétben áll a Tippeke merev kamerája. (Főként az első, 

tisztán az erdő sűrűjében játszódó felében. A közel húszperces film nyolcadik percében, 

lemenő napnál De Keersmaeker balról jobbra rohan az erdőben. Alakját és a fákat egyaránt 

hátulról világítja meg a vörös fényű nap. A jelenet leginkább Maya Deren A Study in 

Choreography for Camera
454

 című mozgóképének első egy percét, az erdőben játszódó részt 

idézi meg, ahogy a szintén hajnali vagy lebukó nap átsüt a fákon és a testeken, azokat sötét 

sziluetté téve.) Melyben ugyan vannak a test mozgását követő snittek (például a fák közt 

balról jobbra futó De Keersmaeker alakját nagytotálban, kistotálban, közeliben svenkelő 

kamera révén, mely mozgás több hasonló jelenetben többször megismétlődik a mű során), de 

a beállítások többsége olyan fix kompozíció, melyben a tér – egy erdő fáinak sűrűje – 

statikusságával szinte vetített háttérnek hat. p210i32 S melyben így a test saját mozgása révén 

                                                           
454 

 Maya DEREN: A Study in Choreography for Camera (US 2’13” 1945.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=x2eqcBgJKvw (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p210i32
https://www.youtube.com/watch?v=x2eqcBgJKvw
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minduntalan „kikomponálódik” a képből. S a rigid kamera ahelyett, hogy átigazítana vagy 

vágással váltana plánt, csonkolja a testet. Ez a merev távolságtartás koncepcionális, és éppúgy 

zsigeri hatást vált ki a nézőből, mintha érzéki közelségbe kerülne a testtel. A test távolságával, 

idegenségével kerülünk ugyanis érzéki közelségbe. Mely test valójában az „idegen” táj, az 

erdő kivetülése, megkettőződése. Vagy Sophie Walonnak Maurice Merleau-Ponty felőli 

olvasatában: a „világ húsának” része. Mely hús „érzékelő és nem érző”
455

. A táncos teste 

ugyan megnyílik a világra, de a néző teste elzárva marad tőle. 

  

62. (balra) Thierry DE MEY: Tippeke 63. (jobbra) Maya DEREN: A Study in Choreography for Camera 

A Tippeke egy flamand gyermekmondóka feldolgozásával készült kísérlete De Meynek és De 

Keersmaekernek. Az előadó táncban, hangban – olykor szinte énekelve (leginkább Ladik 

Katalin
456

 hangkölteményeinek előadását idézve meg) – és mozgásban formálja meg a 

szöveget, mely egy kisfiúról, Tippekéről szól, aki nem akart hazamenni. Egészen addig a 

pontig, amíg a szöveg központjában a tagadás áll (Tippeke nem akar hazamenni, a kutya nem 

akarja megharapni Tippekét, a bot nem akarja megütni a kutyát, a tűz nem akarja megégetni a 

botot… etc.) a táj (és a test) sem adja meg magát a tekintetnek – idegen és félelmetes marad.  

És bár csak a tizenhatodik perc negyvenötödik másodpercben következik be a szövegszerű 

fordulópont – a macska hajlandó megfogni az egeret –, a nyolcadik perctől a tér és a test 

rigiditása fokozatosan feloldódik. Ennek okát abban látom, hogy nagyjában eddigre válik 

mintázattá az egyébként is fragmentált, repetitív szöveg a befogadó tudatában. Eddigre jut el 

                                                           
455 

 Vö. WALON: Poetic Phenomenology in Thierry De Mey's Screendances: Open Corporealities, 

Responsive Spaces, and Embodied Experiences 37 
456 

 LADIK Katalin (1942, Újvidék) költő, színésznő, performer, képzőművész. Az úgynevezett írott 

költeményekkel párhuzamosan hangkölteményeket és vizuális verseket is alkot, előadóművész, kísérleti 

zeneművek és hangjátékok alkotója és vokális előadója. 

Vö. http://retorika.hu/beszed_ladikkatalin (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://retorika.hu/beszed_ladikkatalin
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oda, hogy ne figyelje igazán, épp ki fog nemet mondani és mire a következő körben. Amint a 

néző elfogadja, hogy a tagadás uralja a művet, mely láthatóan nem változik, csak ismétli 

önmagát, megnyugszik, szinte felenged a megváltoztathatatlanban. És persze így engedheti 

bele magát a makacskodó, elkóborolt, rettegő gyerek saját helyzetébe az átláthatatlannak tűnő 

erdő sűrűjében. Úgy hiszem, ezt az önkéntelen belenyugvást ismétli meg De Mey vizuális 

oldása.  

Ez az oldódás több szinten is tetten érhető. Egyfelől megjelenik a civilizált, urbánus táj: előbb 

csak egy domboldal vagy lejtő hátterében pillantunk meg egy autósztrádát, később De 

Keersmaeker annak egészen a szélén, szinte csak az autók fényszóróitól megvilágítva táncol 

az est sötétjében. Különös, hogy éppen a városi környezet megjelenése oldja a tisztán 

természeti táj idegenségét, mégis így van. S ha ezt a szürkületi erdőben rohanást, a kijutást az 

ehhez képest valamelyest világosabb sztrádás lejtőre, majd az esti fényekben álló kocsisor 

mellé kerülést összekapcsoljuk, könnyen társíthatjuk hozzá a gyermeki fantázia képeit egy 

szökésről az ismeretlen és félelmetes erdőbe, majd az esti hazatérésről a városi otthonba. Jól 

látható, ezekben az asszociatív képsorokban az előadó, mint karakter, nem kap szerepet. Csak 

annyiban, hogy ő járja be, pontosabban a bejárásának aktusával válik a néző számára 

láthatóvá a táj. Továbbra is a táj része, annak kivetülése. Ha idegen, furcsa vagy akár 

viszolyogtató, akkor a táj idegenségét, furcsaságát és viszolyogtatóságát ismétli meg, nagyítja 

fel.  

Walon ugyanakkor azt is javasolja, hogy De Keersmaeker alakját értelmezzük úgy, mint aki 

maga is elvész az erdőben, s ettől – mondjuk így – eszét veszti, emiatt válnak mozdulatai 

groteszkké
457

. Vagyis dekódoljuk Tippeke alakmásaként. Ha mindenképp figuratív 

értelmezését kellene adni a táncos alakjának, én sokkal inkább hajlanék arra, hogy az elveszett 

gyerek képzeletének szüleményét, félelmének megtestesülését látjuk, azaz „erdei manót” vagy 

valami hasonló emberszerű, de mégis torz alakot (faunt? – De Mey egy másik filmjének, a 

Prélude à la mer-nek előképeként, melyben hasonlóan különös lények jutnak szerephez, 

szintén De Keersmaeker koreográfiai megformálásában? ... De a Counter Phrases több 

jelenetében látható félmeztelen, szoknyás nő- és főként férfialakok is eszükbe juthatnak. A 

„fauni” figura asszociációját erősíti, hogy a koreográfia erotikus gesztusokat tartalmaz. De 

Keersmaeker átszellemült monológja közben az avarban dülöngélve vagy tipegve sokszor, 

                                                           
457 

 Vö. WALON: Poetic Phenomenology in Thierry De Mey's Screendances: Open Corporealities, 
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ugyanazzal a mozdulattal megérinti, megsimítja melleit és ágyékát. A mindeközben szinte 

végig behunyt szem, a félig érthető motyogás erős kontrasztban áll a szöveg gyermeki 

ártatlanságával. Vagy talán még inkább: a gyermeki erotikum tudattalan, elfojtott, tiltott 

tartalmainak felfejtésére irányítja figyelmünket. Egy efféle értelmezésben az „idegen, 

ismeretlen, félelmes táj”, a „tagadás”, az „anyai tiltás”, a „szökés, elkóborlás”, a „test 

beleengedése az ismeretlenbe” etc. mind új árnyalatot nyernek, ám nagyon is dekódolhatóak.) 

Ez az elgondolás valójában csak az előzőnek egy másféle megfogalmazása. Hiszen a táj 

idegen félelmessége az, amit értelmezésünkben a mondókabeli gyerek megszemélyesít. 

A figuratív helyett én inkább a koreográfiai karakter kibontása mellett lennék. Hogy tudniillik 

egyrészt nem Tippeke alakmása, csak haladó mozgásának leképezője De Keersmaeker. 

Vagyis úgy rohan át az erdőn, ki a város szélére (a valóságban is: a Brüsszel közeli erdőkben 

forgatták a fás jeleneteket), mint a mondókabeli Tippeke tenné a történet egy mai 

változatában. És főként másrészt groteszksége nem egyedülálló, nem feltétlenül ehhez a 

műhöz jött létre. Nemcsak a Prélude à la mer két faunját juttathatja eszünkbe, de a Violin 

Fase-ban, Pauwels filmjében, látható rendkívül átszellemült, egészen valamiféle 

transzállapotig jutó előadói jelenlétet. Melyre – valóban – vagy ráhangolódik a néző, s így 

vele együtt képes akár módosult tudatállapotba kerülni a koreográfia puszta látványától, vagy 

kívül reked azon, s csak a távolságot erősíti meg a rigid kamera nyújtotta képek és befogadói 

pozíciója közt. 

Improvizáció az anyaggal. Zsigeri perspektívák.  

A Prélude à la mer-ben alkalmazott készség kifejlesztésén értem azt is, hogy megtalálja 

azokat a közelképeket, amelyek érzékien megmutatják az adott mozdulatot, mozdulatrészletet. 

Vagyis a testtorzót úgy tudják mozgás közben ábrázolni, hogy a snitt végig „hasznos” – 

vagyis frame-ről frame-re értelmes kompozíciót mutat. Nyilvánvalóan van annak egy aránya, 

ameddig a hasznos és a haszontalan, de legalábbis esetlenebb frame-ek az emberi szem 

számára még hasznos snitté állnak össze. És alighanem a szem, az agy efféle „kicselezésére” 

céloz Durst is, mikor eggyel felsőbb, vagyis a snittek szintjén latolgatja a „hasznos” (értsd: 

„erős”) és a haszontalan (értsd: „gyenge”) snittek együttes értékét a „mellérendelő 

montázsban”. Az optikának ez a koreográfiája akkor sem magától értődően generálódik, ha 

fix mozgásanyagot rögzít. Vagyis amikor előre megtervezhető a „fix” testkoreográfiához. 
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Elengedhetetlen érzékelni hozzá a mozgás „vázát” – a test egészének és adott részletének 

súlyát, a mozgató, tartó erők irányát és erejét. Ha úgy tetszik a Lábán-féle táncnotációban 

gondolva el a koreográfiát. Úgy hiszem, ennek az érzékelésnek a megtalálásához volt 

előtanulmány a Counter Phrases, esetlen közelképeivel – mint improvizáció az anyaggal, a 

test anyagával. (Ezt egészen konkrétan úgy értem, mint mikor a szobrász vagy keramikus 

agyagot vesz a kezébe, s addig forgatja, gyúrja, végzi majdhogynem ugyanazokat a 

mozdulatokat vele, míg meg nem találja az anyag megfelelő formáját.) Aliocha Van der 

Avoort kamerája láthatóan keresi a megfelelő szöget, távolságot, dinamikát, ritmikát, amellyel 

De Keersmaeker koreográfiai struktúráját plasztikusan követni tudja.  

A rendező az, aki érzékeli a táncos koreográfia vázát. Ideálisan annak alapján kondicionálja 

az operatőrt, azt az embert, aki fizikailag kamerát tart a kezében, annak keresőjébe néz, úgy 

képes módosítani, irányítani a felvételt, ahogy teste legapróbb rezdüléseit, (a Prélude à la 

mer-ben részben Philippe Guilbert-t, a vezető operatőrt és Aliocha Van der Avoort 

kameramant), vagyis megteremti a felvétel kereteit. A (mindig pillanatnyi) mozgás vázának 

érzékelését azonban az operatőrre kell, hagyja. Valójában tényleg olyan ez, csak nem a 

frázisként használt felszínességében, mintha az operatőrt, mint kontakt táncost eresztené össze 

a táncossal, s kettejük pillanatnyi együttállásából, egymásra hangolódásából születne meg a 

kamera koreográfiája, az optika kontakt tánca. (Amiből a rendező a montázs során hozza létre 

a koreografikus mozgóképet.) Ha megfelelően kondicionálja az operatőrt, az mondhatni 

pontosan azt fogja megvalósítani, amit a rendező akar. Csakhogy ezt nem statikus, 

„gondolatban előre legyártott” kompozíciók formájában, hanem dinamikus viszonyban a 

pillanatnyi mozgásanyaggal és az azt megvalósító testtel. Mely pillanatnyi dinamikus 

mozgásban a rendező csak szekunder módon van jelen, amennyiben nem ő maga rögzíti a 

felvételt.  

(Hasonló „kondicionálásról” számolt be Jeles András egy szakmai beszélgetés során A kis 

Valentino
458

 forgatásakor alkalmazott mozgóképi improvizációról szólva.
459

 Mivel a 

munkafolyamat egészére, így az amatőr szereplők színészvezetésére is jellemző volt az 

improvizáció, a „kondicionálást” Jeles két szinten alkalmazta: előbb a szereplőn, majd az 

operatőrön. Kettejük dinamikus játéka annyiban még izgalmasabb volt, hogy egy 

                                                           
458 

JELES Andás: A kis Valentino (HU 102’ 1979.) http://www.imdb.com/title/tt0079407/ (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 
459 

Vö. http://www.metropolitan.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-

2014 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.imdb.com/title/tt0079407/
http://www.metropolitan.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014
http://www.metropolitan.hu/muveszet/kepzesek/alapkepzesek/kameraman/fenyiro-filmklub/2013-2014
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improvizációra történő improvizáció együttesében állt. Akár egy tánc improvizáció 

mozgóképi rögzítése esetében. És bármennyire is különösnek tűnik: ha a rendező megfelelően 

kondicionálja a szereplőt és az operatőrt, majdhogynem tökéletesen az fog megvalósulni, amit 

vár. Abban a kis százalékban, amennyiben nem, az – hitem szerint – szabálytalanságával épp 

annyira billenti ki a koncepciót a stabilitásából, amennyire szükséges. 

És egészen hasonló kamera-test-tér viszonyról számolt be több sajtóorgánumban
460

 Erdély 

Mátyás operatőr, a Saul fia forgatása kapcsán, arról a képi koncepcióról szólva, mely a mű 

vizuális újítását biztosította. A 4:3-as képarányban, alapvetően Saul alakját kompozícióban 

tartó, őt szoros testi közelségben követő kamera, melynek kis mélységélességű optikája az e 

test közvetlen környezetén kívül eső, de a szűk kompozícióba még belekerülő objektumokat 

széteső foltok egységes homályába utalja. A főszereplő Sault alakító Röhrig Géza nem 

„táncszerű” mozgást végez, hanem főként haladást. Ugyanakkor ez a makacs haladómozgás 

határozza meg alapvetően a mű karakterét. Testének kiemelt fókuszú tagjai a hát és az arc. 

Erdély optikája e két testrészletet a maguk sajátságában dolgozza fel. A hát a képteret betöltő 

tömbszerűségével, a haladó mozgás szenvtelen monstrumaként, mint a nézői látótér közvetlen 

akadálya jelenítődik meg. A sziluettje körül felderengő környezet először nem is saját 

életlenségével hívja fel magára a figyelmet, sokkal inkább kelti azt a kényelmetlen érzést, 

mintha a kompozíció közepén elhelyezkedő hát takarná el, akadályozná a látást. Aztán ahogy 

lassan, a szereplő testét szorosan kísérő kamera koreográfiája révén a nézői test finoman 

elkezd belecsúszni Röhrig testének érzeteibe, jut figyelemhez a maga valójában. Úgy, mint 

közvetlen érzéki tapasztalat, immáron ennek a „felkapcsolódott testnek” látótereként. Ekkor 

leszünk képesek úgy érzékelni, mint saját beszűkült tudatunk kivetülését. Csak ekkor szűnik 

meg a minduntalan „kitekintgetés” – az e foltok élesítésére tett akaratlan, de leállíthatatlanul 

cirkuláló, meddő kísérlet. Nemes Jeles, formailag látszólag épp az ellenkezőjét valósítja meg, 

mint Hinton a Dead Dreams… hulláival. Vagyis radikálisan eltakarja azt a viszolyogató 

látványt, melyet Hinton radikálisan elénk tár. A két szellemi gesztus, úgy hiszem, mégis 

rendkívül hasonló: egy intellektuálisan feldolgozhatatlan történés primer tanújának 

zsigerekben megtapasztalható pozíciójába zárja be nézőjét. Aki ott vergődik a racionalizáló, 

intellektualizáló kívülállásá/nak illúziójá/ba kapaszkodva, miközben érzékei újra-meg újra 

                                                           
460 

 Vö. http://vs.hu/magazin/osszes/ugy-kellett-sirni-hogy-ne-mozogjon-a-kamera-0610#!s9 vagy 

http://www.filmtett.ro/cikk/4146/interju-erdely-matyas-operatorrel vagy http://magyarnarancs.hu/film2/nem-a-

nosztalgiarol-szol-97958 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
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erre a szemtanúi testre csatlakoznak fel. Egy olyan közvetlen jelenlétre, amely a maga 

közvetlenségében nem megtapasztalható. Tiszta tudatállapotban nem élhető át.)  

Ha a kamerakoreográfia képes érzékenyen rákapcsolódni a test koreográfiájára, a befogadó jó 

eséllyel tud csatlakozni ennek a mozgásnak a közvetlen érzékeléséhez. De Mey tesz még 

valamit, melynek köszönhetően mozgóképe nem csak a mozgást, de a testet is közvetlen 

érzéki tapasztalatként nyújtja. Hasonlóan ahhoz, ahogy Hinton a Dead Dreams…-ben teszi 

érzékletessé a halottak testét, vagy, ahogy Vandekeybus Blush-jában a táncosok után rohanó 

kamera mozgó képében érezzük meg az optika perspektívája mögött rohanó testet. Ő maga 

úgy fogalmaz, hogy a kamera helyét, annak is leginkább a magasságát tartja a legfontosabb 

kérdésnek. Az alak felett elsikló tekintet, a „szem perspektívája” helyett, mely 

intellektualizálja és racionalizálja a tánc látványát, ő a test központjából kiinduló tekintet, egy 

„testi perspektíva” létrehozására törekszik.
461

  

(De Mey e technikai megoldása praktikusan Ozu Jaszudzsirónak a tatamin ülő ember 

perspektívájába tett optikájára emlékeztet. A japán rendező képi világának érzéki hatásaihoz – 

a magam részéről ebben egészen biztos vagyok – alapjaiban járul hozzá, hogy az álló ember 

szemmagasságának perspektívája helyett valahova a törzsbe, a gyomorba pozicionált optika 

szögéből látjuk a jelenetek többségét.)  

   

64. (balra) Thierry DE MEY – Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Prélude à la mer 65. (középen) OZU 

Jaszudzsiró: Tokiói történet 66. (jobbra) NEMES JELES László: Saul fia 

A koreográfia feltörése a tájban: a Love Sonnets  test-tér találkozásairól 

De előtanulmány lehet a Love Sonnets is, amennyiben a test és a táj koherens, érzéki 

megtapasztalása a cél. De Meynek ez a műve, miként láttuk, rokon Kovač azon kísérleteivel, 
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melyekben a test mozgással történő térbe hatolása valósul meg. Kovač-nál a repetitív 

mozdulatok, a test erős jelenléte nyitja meg a teret. Egy koncentrált, iránnyal rendelkező 

akarat. Michèle Anne De Mey koreográfiájában inkább a tánc feltörése, a tér felületeivel való 

közvetlen találkozása okozza ugyanezt. A belga koreográfus műveire is jellemző a repetíció, 

melyre De Mey a vágás során rá is játszik. p217i33 Például az egyik jelenetben nyílt, világos, 

lankás térben találunk dinamikus csoportos mozgásokat, melyeknek visszatérő eleme a forgás. 

Látunk szólóban álló tengelykörüli forgásokat, földre támasztott karral félfordulatokat, talajon 

gurulást etc. A páros forgások egy része úgy valósul meg, hogy mindkét fél a talpán áll, 

kezével összekapaszkodik, húzza a másikat, így írva le köröket vagy spirálokat, majd hirtelen 

elengedik egymást, és a forgás lendületével kiszakítják, kilökik magukat a körből. De van 

olyan is, amikor a férfitáncos marad csak állva, s ugyanezzel a spirális lendülettel társnőjét a 

talajon pörgeti meg úgy, hogy az másik karját szorosan a törzse mellett tartja, így teljes 

testével körbe tud fordulni a férfi körül. Az erős lendületben csípőjén, combján és lábszárán is 

csúszik, fordul a forgás közben. Mindkét mozdulatsor nekifutásból indul, rendkívül gyors és 

súrlódó hangok kísérik. Ez utóbbi, egyébként is bravúros gyakorlatot igen sokszor és sok 

közeliben vágja be a rendező. A hangos súrlódással kísért látványos pörgés dinamizálja és 

ritmizálja a jelenet egészét.  

És találunk bőven szuggesztív képeket is benne. Például visszatérő elemként, azaz az 

ismétlésnek egy másik formájában egy-egy hosszabb jelenet között előbb női táncosok, majd 

férfiak feszítik ki magukat vízszintesen egy szabadban álló épületrom egymáshoz közelálló 

két fala közé, melyet a kamera statikus kistotálban rögzít. Az egyszerű koreográfiai gesztus és 

vizuális megoldás megannyi erős asszociációt implikál. A test kifeszülése az a szükséges 

velejárója a gesztusnak, mint amit – Lepecki elemzését továbbboncolva – a Bhabha-féle 

„megkésettséghez” kapcsoltunk. Úgy értem, a test nem úgy dönt, nem azzal demonstrál, hogy 

kifeszül és koncentrál e feszülésben levésre (ez volna a Seremetakis-féle „still act”), hanem ki 

kell feszülnie, különben lezuhan a földre. (De, persze, mivel alkotói gesztusokról beszélünk: ő 

dönt úgy, hogy két fal közé feszíti magát horizontálisan a levegőben lógva. Akárcsak Pope.L, 

aki mint alkotó úgy dönt, hogy a földön kúszik.) E gondolat mentén horizontális 

elhelyezkedése – az álló többi ember pozíciójával szemben – Pope.L kúszásával rokonítja. 

Korporeálisan a két gesztus majdhogynem azonos. Forrását tekintve azonban hangsúlyos a 

különbség: Michèle Anne De Mey vízszintesen kifeszülő testét az emésztő szerelem utalja 

marginalizált pozícióba, nem a bőrszín vagy a származás. A mű szerelmes szonettek laza 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p217i33
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füzére, táncban, mozgóképben, zenében és szövegtöredékekben. Ehhez mérten értelmezendő 

az egyébként szintén nyilván eszünkbe ötlő krisztusi feszület képe is. A test, mint két 

épületrész között elhelyezkedő élő elem, vagy mint a romok része, mint valami otthagyott, 

pusztulásra ítélt objektum, de mint ami erőnek erejével tartja magát, akkor is, ha nincs rá 

szükség… etc. alkalmasint adekvát asszociációs lehetőségek. 

Egy hasonló rövid átkötő jelenetben szintén horizontális tájolású testek mozgását láthatjuk, 

amint kőbuckákon hengerednek le. A megelőző hosszabb rész két férfitáncos duettjével zárul, 

melynek végén – egy tágas, egyenletes, vízszintes talajon – a földre vetődve, egymáson 

átugorva gurulásba kezdenek. Erre a gurulásra vágja rá De Mey a buckás képet, melyen 

immáron három testet látunk egy totálban, amint az előzővel azonos mozgást végez. A tér 

halmainak látványát megismétli, kiegészíti, felerősíti a felületére kifeszülő, domborulatain 

átgördülő, mélyedéseiben fennakadó három sötét tónusú figura. A test mozgása révén 

pillanatokra egybeesik a tájjal és feloldódik benne. 

Ezek a repetíciók és szuggesztív képek mégis valahogy finomabban simulnak bele a 

koreográfia és a mozgókép szövetébe, mint a szlovén filmek esetében. Beágyazódnak egy 

olyanfajta könnyedségbe, amelyet már Vandekeybus-nél is láttunk, s amelyet, ha találkozunk 

vele, készséggel sorolunk a professzionális kommercialitáshoz. Túl könnyű, túl szép. S amíg 

Vandekeybus mindehhez a popkultúrából is merít – könnyűzenét, klipszerű vizualitást 

alkalmazva -, addig a De Mey-testvérek a sznob ízlést is könnyen kielégítő, népszerű, jól 

ismert komolyzenei – Claude Debussy, Maurice Ravel etc. – műveket használnak fel. (Walon 

is utal a De Mey munkáit ért kritikákra, miszerint azok túlstilizált, esztétikailag tökéletesre 

csiszolt formai kísérletek volnának.
462

) A túlontúl könnyedén befogadható szépségért cserébe 

megkapjuk a testek játékosságát. A Love Sonnets előadói nem erős akarattal törekszenek az 

őket körülvevő térbe, hanem felszabadult jelenlétükkel, mozgásminőségeik bátor 

kipróbálásával, a mozgások idejének megadásával, szemlélődésükkel, lendületükkel, 

sodródásukkal. Az, ahogy saját testükben, fizikalitásukban, technikai, szellemi tudásukban 

biztosan jelen vannak, ahogy e biztonságérzet „tét nélkülivé” teszi táncukat, lenyűgözi a 

nézőt. (Kovač What Are Going To Do When You Get Out Of Here?-jében is megtaláljuk 

ennek nyomait. Ám, úgy hiszem, ezek azok a pontjai a koreográfiának, amelyekben az angol 

Hamilton keze nyoma érezhető: valamiféle oldódás és letisztultság, majdhogynem 
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könnyedség Kovač sűrű, súlyos szimbolikájához képest.) Ez a tétnélküliség engedi meg, hogy 

a test ne színpadként kezelje a katalán bányavidék egyenetlen felszíneit, de ne is 

meghódítandó térként, melyre rá kell vetődnie. Inkább mégis tánctér. Olyan, amely épp most 

egyenetlen felszínű. A magabiztos test azon a felületen mozog, amely alákerül. Ha 

egyenetlen, ha lejtése van, ha csúszik, bár a test érzésből ennek ellent tart, valamelyest 

deformálja a mozgást. Feltöri. A törésben a mozgó test és a tér közvetlenül találkozik. A tér e 

megnyílásaiba nem csak a táncos teste, de a néző tekintete is képes behatolni – a tér, akárcsak 

a test, közvetlen érzéki tapasztalatban kínálja fel magát.  

Például az első táncjelenetben még egy a tájba illesztett szabályos színpad szolgál talajul: a 

harsogó élénkszürke, vörösesbarna hegymarás lábánál téglalap alakú, fekete táncpadlóval 

fedett teret alakítottak ki, mely alatt és körül a kőzet apró szemcsékbe tört kupacai állnak. 

Olyan, mintha a sima padló e szemcsés, nyers felületből volna kicsiszolva. A dobogó egyik 

hosszabb élével a hegyoldal aljához illeszkedik. Így a közelikben sem látunk egyebet, mint a 

sötét szemcsézetben mozgó szép, fürge testeket. A dobogó másik három élét a kőzettel azonos 

színű folyadék mossa, mintha egy bányató kiszáradó medrében állna a tánctér. Ezen a kicsi, 

izolált terepen úgy mozognak a táncosok (Manolo Canteria, Pascale Gigon, Olivier Koch, 

Anouk Llaurens, Monica Marti, Joanna O’Keeffe, Pierre Rubio, Deborah Salmir, Mat 

Voorter), mintha színházi színpadon volnának. Bár halljuk lépteik robaját, ahogy dobognak a 

padlón, s talán a vízmosás csobogása is felsejlik, az akusztikai szövetet a muzsika, Domenico 

Scarlatti csembalószonátája
463

 uralja. A tánctétel végén beszökik már a következőnek a 

hangja: p219i34 a második jelenet képét és akusztikáját teljes egészében terrakotta 

cserépszilánkok tömege tölti ki. Ezeknek halmain, lankáin előbb csak áll, lesétál vagy ül egy-

egy szereplő, aztán csoportos táncba kezd, a tánc végeztével pedig szétszéled, s mint havon – 

csak hatalmas robajjal – lerohan, lecsúszik a következő történés helyszínére. Ennek a táncnak 

nincs zenei kísérete, kizárólag a lépések nyomán keletkező ütemes csörömpölést halljuk. De 

több ez a hang akusztikai aláfestésnél: ily módon fülünkkel is érzékeljük, miként fékezi, nyeli 

el ez a könnyű, porózus kőzet a mozdulatok erejét. A táncos test ugrás közben belesüpped a 

talajba, elrugaszkodásai összemennek, léptei kivitelezéséhez jóval nagyobb erőt szükséges 

kifejtenie, mint amit a koreográfia megkívánna. Ettől a mozdulat zömökebbé, monstrummá 
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 A film alapjául Michèle Anne De Mey Sonatas 555 című színpadi műve szolgált, mely egyértelműen 
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Ross csembalóművészre utal. Ross előadásában hallhatóak a Love Sonnets-ben is. 
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válik, az egyébként ruganyos mozgásanyag lecsillapodik, beszűkül. De Mey mindezt 

változatos plánozásban mutatja meg, a felső gépállás totáljától a közeli testtorzókig, hogy 

képben és hangban egyszerre érzékeljük, ahogy a koreográfia feltörik a térben és a testek e 

törésekben közvetlen érintkezésbe kerülnek vele. És a tér is megnyílik, magába engedve a 

koreográfia töréseit a testekkel együtt. A táncosok nem vallanak kudarcot. Ugyanazt a 

koreográfiát képzik meg, amelyet színházi közegben kiviteleznének, csak a tér eltéríti, 

transzformálja, áthangolja. 

A film negyvenhetedik percénél kezdődő utolsó nagy táncos jelenet, mely éjszakai fényűre 

van exponálva, egy hegyekkel körbevett lankásabb terepen játszódik. A kőzet felülete a sötét 

sziluettű táncos testek alatt és körül kékesfehéren világít. A térben elszórt, különböző 

magasságokban, de stabil vízszintes talajon mozgó előadók koreográfiája szinte a tájtól 

érintetlennek, függetlennek tűnik – megint, mintha csak külső térbe tett színpadokon 

táncolnának. Persze azért ez a talaj is hullámos, porózus, textúrája van, erősen, hangsúlyosan 

súrlódik az egyes testekkel, de a csoportos mozgás egészének karakterét látványosan nem 

deformálja, nem töri meg. A jelenet akusztikai kísérője ismét Scarlatti zenéje, mely finom 

egységet alkot a helyszíni atmoszférával, elsősorban ezekkel a súrlódáshangokkal. A négy 

perc tizenhét másodperces résznek nagyjában háromnegyedénél bárányok tűnnek fel a 

legnagyobb, a jelenet egészének terét befogó totál hátsó hegyvonulatának jobboldali magasán. 

Koncentrált sötét foltot alkotva a virító térben. Sem az optika, sem a táncosok nem vesznek 

tudomást a jelenlétükről, holott egy-egy snittben érzékelhető a mozgásuk, a közeledésük, 

szétszéledéseik, elterüléseik, megtorpanásaik, vagy, ahogy tömbszerűen megindulnak a 

medence felé. Megismétlik, variálják a táncos testek mozgását. Sötét foltjaik, melyek hol 

tömegként, hol egyedekként tűnnek fel, az előadók és a táj matériájához egyaránt képesek 

kapcsolódni. Különös átmenetet képeznek a tér és a táncos testek közt. Ez a kettősség akkor 

teljesedik ki igazán, amikor az állatok végül kisebb csoportokban lezúdulnak a táncosok 

terére, s az ott éppen végrehajtott szabályos mozgásokat úgy rendezik át, mintha csak egy 

újabb réteg rakódna rá a térnek és a csoportos mozgásnak már felterített textúrájára. 

Eldöntetlen, úgy értem, megtekintésről megtekintésre vagy egy-egy megtekintésen belül is 

változhat benyomásunk, hogy a birkanyáj, mint a táj egy része, belehatol-e Michèle Anne De 

Mey koreográfiájába, s valamelyest feltöri azt, vagy csak újabb szereplőkkel – a bárányok 

testével – gazdagítja a koreográfiát a tér fix felületén. A hangszerkezet megismétli a kép 

strukturális változásait: a csembaló szabályos futamaira rázúdul a birkanyáj hangja. A 
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lábdobogás, a bégetés, a kolomp kongása ráépül a dallamívekre, beékelődik a zenei hangok 

szövetébe. 

Bár a mozgóképkészítésnek általában egyik sarkalatos pontja, táncfilmes kontextusban, úgy 

hiszem, nem kellőképpen hangsúlyozott a fény szerepe. Pedig mikor akár De Mey-nél, akár 

másnál vizsgáljuk a kinesztetikus empátia mibenlétét, mindenképp figyelemmel kell rá 

lennünk. De Mey igen jól tudja, hogy a néző befogadói mechanizmusaiban a test akkor kezd 

el igazán működni a térben, ha hangban és fényben is beágyazódik. S épp, mivel a 

táncfilmben általában nincs olyan narratív vagy drámai tartalom, mely elvonná a figyelmet a 

test közvetlen jelenlététől, a mozgása által kiváltott hangok és a felületére íródó fény 

akadálytalanul juthat el a befogadói tudatba. A test és a tér felületére íródó fény tehát nem 

dekoratív funkcióval rendelkezik, hanem – ahogy egyébként a hangszövet egy része, a 

realisztikusságra törekvő zörejek is – becsatornázódnak a néző saját fizikális tapasztalatainak 

mentális szótárába. Jó eséllyel arra a látott testre tudunk érzeteinkkel felcsatlakozni, amelyik 

olyan hang- és fénykörnyezetben van, amit e tapasztalati szótárban valamihez – praktikusan 

emlékeinkhez – kötni tudunk. Hinton asszociatív, transzformálódó tereinek elemi összetevője 

a fény. De valamelyest szerephez jut – főként hiányában vagy erős kontrasztjaiban – 

Kovačnál is. De Mey valós, változatos, szabad tereiben hihetetlen széles skálán mozog a fény, 

mint matéria, és mint minőség. Bár a Counter Phrases-ben vagy a Tippeke-ben is van jelen 

szimultán, vagyis a képtér egészére íródó rétegként (napszakváltások révén változó színű 

égbolt és tájszínek) és a térbe ágyazódott testre íródó minőségként is (az előadói test felületére 

vetődő, az erdő lombján keresztül beszűrődő fényjáték, a test kontúrját elvakító fényszórók, a 

test háta mögül érkező fény, mely sötét sziluetté teszi), együttes megjelenése a Love Sonnets-

ben és a Prélude à la mer-ben tűnik a leginkább kiegyensúlyozottnak. Az előbbiben a fényes 

nappaltól az éjszakáig
464

 minden megjelenik, utóbbiban – a címből ugyan kimaradt
465

, de 

forrásában, a Debussy – illetve az azt ihlető Stéphane Mallarmé-műben még szereplő – 

délután fényének megannyi finom árnyalatát láthatjuk felterítve a csupasz horizontra, 

melyeket a tört fehér homok és a félig meztelen testek készséggel tükröznek vissza. 

                                                           
464 

 A szabadtérben forgatott éjszakai jelenet filmes trükkel került kivitelezésre, a régi westernfilmekből jól 

ismert „vakító holdfényes éjszakát” vagy más néven „nappali éjszakát” eredményezve, melyet alulexponált 

nyersanyagra rögzített nappali felvétellel szoktak létrehozni, lehetőség szerint kikomponálva a képből a napos 

égboltot. 
465 

 De Keersmaeker Debussy Egy faun délutánja (Prélude à l'après-midi d'un faune) című zeneművére 

alkotta meg táncosai közreműködésével a filmben látható koreográfiát, melyet De Mey az Aral-tó vagy -tenger 

sivatagába helyezett, s ennek értelmében a címet a zeneszerző egy másik művéből A tengerből (La Mer) 

kölcsönözte, illetve ötvözte a kettőt. 
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Az emlékezet és a felejtés koreográfiája: a Sicilia, vie di Gibellina  

De Mey többségében táncadaptációkat visz színre, azaz kész koreográfiai struktúrákkal 

dolgozik, melyeket adottként kezel. Mint egy elemét a mozgóképnek. S ehhez keres forgatási 

helyszínt, azaz – Walon szerint – Deleuze és Guattari fogalmával „deterritorizálja”, vagyis 

kiemeli eredeti kontextusából, a színpadiból, és „reterritorizálja”, vagyis a mozgóképi térbe, 

új kontextusába helyezi. E gyakorlata alól kivételt képez a Sicilia, vie di Gibellina című 

installatív, osztott képmezős mozgóképe, melynek kiindulópontja egy speciális tér volt: 

Alberto Burri
466

 olasz képzőművész Il Grande Cretto di Gibellina
467

 című munkája. Mely 

nem más, mint az 1968-ban földrengéstől elpusztult szicíliai város, Gibellina területén, annak 

emlékéül állított, fehércementből készült szobor/emlékmű/objektum, mely az egykori 

település topográfiai helyére került
468

. (Az újjáépült város az elpusztulttól mintegy húsz 

kilométerre épült fel később.) Vagyis éppen akkora és pontosan ott helyezkedik el. Ily módon 

a település, mint objektum helyettesítőjeként tűnik fel, térben annak hiányát tölti ki. 

Mindeközben befedi, eltemeti, hozzáférhetetlenné teszi annak maradványait. Emlékeztet, 

egyszersmind megakadályozza az emlékezést. Ebbe a topográfiai lenyomatba, hely-

nemhelybe hívta be Thierry De Mey a Michèle Anne De Mey-jel is együttműködő
469

 Manuela 

Rastaldit
470

, hogy hat táncossal – Yoann Boyer, Stefan Dreher, Gemma Higginbotham, 

Marielle Morales, Mauro Pacagnella és Rastaldi az előadók – alkosson e térbe az áldozatok 

emlékére koreográfiát.  

                                                           
466 

Alberto BURRI (1915-1995) olasz absztrakt festőművész, képzőművész.  

Vö. http://www.tate.org.uk/art/artists/alberto-burri-838 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
467 

 Másutt Il Grande Cretto, Cretto di burri vagy Cretto di Gibellina 
468 

 A nagyjában 700m2-es, 1,6m magas objektum megerősített betontömbökből áll, melyeket fehér cement 

borít. Az egyes tömbök közt 1,5-4m széles labirintusszerű járatok jelzik az egykori utakat, melyeket a látogató 

maga is bejárhat a cementtérben. 

Az objektum tervét Burri egy Gibellina-i emlékmű-pályázatra nyújtotta be. 1985. és 1989. között fogtak bele a 

kivitelezésébe, ám forráshiány miatt az építés félben maradt. Végül a művész halála után, életművének is 

egyúttal emléket állítva került befejezésre 2014-ben. 
469 

 2006-ban a De Mey-testvérek az esseni Folkwang Universität der Künste meghívására a Folkwang 

Tanz Studio tagjaival közösen hozták létre a 13 Reasons (…to sing) című darabot. Ekkor ismerkedtek meg az 

éppen ott próbavezetőként tevékenykedő Rastaldival. 

Vö. http://www.folkwang-uni.de/en/home/testseiten/tanz0/folkwang-tanzstudio/choreographies/13-reasons/ 

(utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.hiros.be/en/artists/detail/manuela-rastaldi (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
470

  Manuela RASTALDI: jelenleg Brüsszelben élő és alkotó olasz koreográfus, táncművész. A 21 Études à 

danser egyik táncosa, a Sicilia, vie di Gibellina koreográfusa és egyik táncosa. 

http://www.tate.org.uk/art/artists/alberto-burri-838
http://www.folkwang-uni.de/en/home/testseiten/tanz0/folkwang-tanzstudio/choreographies/13-reasons/
http://www.hiros.be/en/artists/detail/manuela-rastaldi
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67-68-69. Alberto BURRI: Il Grande Cretto di Gibellina 

A mű bizonyos tekintetben a La Valse-szal, másfelől a Tippeke-vel mutat rokonságot. És 

leginkább egy De Mey hommage-ként hat. A helyszín vizualitásában és történetiségében is 

„bombasztikus”, tehát épp olyan, amilyeneket a rendező használni szokott. A három osztatú 

kép izgalmas szellemi-vizuális játékba kezd a labirintusszerű térszerkezettel, melyet egyszerre 

tör és sokszoroz meg. Az improvizációnak tűnő mozgásanyag egészen inspiratív. A 

hangszerkezet, mely a műismertető
471

 szerint tradicionális szicíliai muzsikákat tartalmaz, és – 

noha nincs jelölve – bizonyosan De Mey saját kompozícióit is, már inkább széttartó, de egy 

másfél órás hurkolt mozgókép installáció esetében ez valószínűleg nem szempont, és nem is 

zavaró, hiszen aligha arra készül, hogy befogadója egy ültében végignézze az egészet, s mint 

koherens műegészt ítélje meg. A vizuális daraboltságot mindenesetre csak erősíti. Ugyanis 

bármennyire is adottak külön-külön a megfelelő összetevők, azok nem szervesülnek a 

mozgóképi térben. A kamera távol marad a testektől és a mozgástól is. Mechanikusan rögzíti, 

darabolja fel, a vágás éppily szenvtelenül illeszti össze. Pontosan érezhető: a rendező nem 

magáévá, belsővé tette a testek mozgását, s azt transzformálta – reterritorizálta – egy olyan 

térbe, melyben az magától értődően működni fog, hanem saját eszköztárára bízta, mint idegen 

anyag megmunkálását. És lám, az anyag megmunkáltatott. Csak épp érintetlen maradt a 

tekintettől. Ennyiben tökéletesen igazodik az inspirációjául szolgáló Burri-mű 

koncepciójához, melyet egyúttal megismétel, felerősít: valami azért jön létre, hogy saját célját 

gondosan elfedje.  

                                                           
471 

 http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1835 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1835
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70-71-72. Thierry DE MEY – Manuela RASTALDI: Sicilia, vie di Gibellina 

De persze értelmezhetjük úgy is, hogy De Mey állítása maga ez a távolságtartás, mely a gyász 

lehetetlenségéről szól. Arról, hogy a gyászoló gondosan eltemeti, kővel lezárja halottját, majd 

e kőhöz címzi gesztusait. Valójában a halott és az élő közt lévő távolságnak szimbóluma a kő, 

mely maga is rigid és elmozdíthatatlan. Ha így van, az Il Grande Cretto di Gibellina az a 

kivételes hely, ahol ez a kő olyan mértékben nagyítódik fel, hogy a táncos testével bejárni 

tudja, teste teljes felületén közvetlen érzéki benyomások révén tapasztalja meg a távolságot. 

Burri labirintusa ily módon, bár egybeesik Gibellina egykori utcáinak topográfiájával, annak a 

koreográfiának a helye – előírója és lenyomata –, vagy még inkább: az a koreográfia, mely a 

gyász lehetetlenségének megtapasztalását nyújtja. Ha így van, Burri a koreográfus. Vagyis 

Rastaldi koreográfusi funkciója már be van töltve. Amit tesz, illetve tesznek a labirintus 

járataiban, értelmetlenné válik. Felesleges. Mellébeszélés. Lehet emiatt is zavaró vagy távoli. 

S ezt csak hangsúlyozza De Mey mechanikus rendezői tekintete. Teátrális térként kezelik 

ugyanis és betöltik heterogén mozgásaikkal: egyszer megmásszák, függeszkednek, 

támaszkodnak rajta, máskor szólókban és csoportos mozgásokban, mint kulisszát, használják. 

Olykor úgy mozognak, mint hétköznapi emberek az egykori utcákon, később halottként 

hevernek benne mozdulatlanul. Vagyis végső soron eljátsszák Gibellina lakosainak történetét. 

Amit tekinthetnénk akár koreografikus „re-enactment-nek” vagy valami modern rítusnak is. 

De valahogy túl sok, túl dús, túlontúl általános. Főként mondjuk Kovač táncosainak a múlt 

terébe törekvő, rítusig felfokozott minimális mozgásaihoz képest. Nem leljük nyomát annak, 

hogy a testek közvetlen érzéki kapcsolatba kerülnének a térrel. Vagy, hogy erre igazában 

törekednének. A különböző mozdulatok produktív hajszolása nem biztosít az előadók számára 

elegendő időt a belekerülésre, a jelenlétre.  

Mi volna a testek feladata a mozgóképben? Artikulálni a Burri-teremtette távolságot az 

emlékező és az eltemetett közt. Megmutatni, hogy ez a fehércement a „történelem pora”, 

ahogy azt Seremetakis, s az ő nyomán Lepecki is használja. Amellyel szemben semmiféle 
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dinamikus, semmiféle figuratív-narratív mozgás, amely „elmeséli” a múltat a jelenben, a 

jelennek, a jelen felől, nem működő pozíció. Amennyiben Rastaldi testei hajlandóak volnának 

törekedni a „still act” megvalósítására Burri terében, a rendező háromféle koncepció közül 

választhatna. Követhetné a Tippeke-ben kikísérletezett rideg távolságtartást, mely nincs 

tekintettel a térben mozgó testre, mint élő objektumra. Ezzel a vizuális gesztussal 

megakadályozná, hogy a befogadó felcsatlakozzon a térben jelenlétre törekvő testekre. És 

egyúttal artikulálná, hogy hiábavaló bármiféle jelenlétre törekedni ebben a térben. Vagy 

követhetné a Prélude à la mer-ben kidolgozott kettősséget az érzékien testközeli kamera-

koreográfiában és a végtelen (múltbeli) tér befogásában. Ennek a megoldásnak csapdája lehet, 

hogy túlesztétizálja a testeket, de főként az Il Grande Cretto di Gibellina-t, ami így a 

katalóniai bányavidékhez vagy az Aral-tóhoz hasonlóan „csak” egy vizuálisan erős, izgalmas 

térként jelenik meg, megfeledkezve arról, hogy mit temetett maga alá.  

(Ahogy egyébként hajlamos a maga mélységében figyelmen kívül hagyni a Love Sonnets 

vagy a Prélude à la mer is azt, hogy azok a terek mit temettek maguk alá. De Mey 

reterritorizálja, ami egyúttal annyit tesz, hogy a katalán bányászok sorsát, a kizsigerelt katalán 

táj sorsát alárendeli Michèle Anne De Mey szerelmes szonettjeinek, a kiszáradt Aral-tó 

elpusztult populációjának sorsát alárendeli De Keersmaeker magányos érzéki faunjainak. 

Vagy egyenlőségjelet tesz közéjük, mint amelyek egymásra utalnak. És persze, így 

árnyalhatják, gazdagíthatják, reflektálttá tehetik a kortárstánc koreográfiák értelmezési 

tartományát. De mégis: „használva vannak”. Nem úgy, mint Kovač mindig önazonos terei. 

Újra meg újra egy irodalmi példa ötlik eszembe. Csobánka Zsuzsa regényének a címe: 

Majdnem Auschwitz
472

. Vannak olyan fogalmaink, melyek mellé nem illeszthetőek 

egyenlőségjelek.) 

És végül választhatná azt, hogy kizárólag a testekre koncentrál, melyek magukban hordozzák 

a jelenlétre törekvő szubjektum és a maga alá temetett múlt tere között feszülő távolságot. 

Ehhez nem kellene mást tennie, mint az egyébként oly érzékeny kamerájában és az itt nem 

annyira érzékenynek tűnő táncosokban bízni. És az Il Grande Cretto di Gibellina-t inspirációs 

háttérnek tekinteni. Erre azonban nincs példa az életműben. 

De Mey mechanikus rendezői tekintetét leginkább az első választási lehetőséggel 

rokoníthatjuk, ám – sajnos – nem viszi végig maradéktalanul, olyan feszesen, mint a 
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 Vö. http://www.irodalmijelen.hu/2013-szep-23-1854/halaltaborra-valo-kapcsolatok (utolsó letöltés: 

2016.07.26.)  

http://www.irodalmijelen.hu/2013-szep-23-1854/halaltaborra-valo-kapcsolatok
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Tippekében. Épp ezért emlékeztethet a La Valse mechanikus rendezői tekintetére is, mely 

munkája valóban leginkább egy esztétikus formai kísérletnek tűnik. Amennyire szép, annyira 

kiszámítható. Mint akit nem érdekelt Thomas Hauert koreográfiája. Mint aki egy 

professzionális reklámfilmet kívánt gyártani belőle. 

Ha Burri labirintusa a koreográfia, mely a gyász lehetetlenségének megtapasztalását nyújtja, 

vajon nem volna-e elegendő lejárni ezt a koreográfiát? Vagyis bejárni annak térbeli 

kivetülését. És lévén ez egy koreografikus mozgókép, vajon mennyiben szükséges, egyáltalán 

elengedhetetlen-e a táncos test a bejárás aktusához? p226i35 Úgy hiszem, pontosan ezt 

feszegeti De Mey a mű tizenöt perc tízedik másodpercével kezdődő majd’ kétperces lassú 

kocsizással a teljesen üres térben, a szorosan egymás mellett haladó háromosztatú képben 

sokszorozva és törve meg egy hosszabb útrészletet. Nem a táncos testére – hiszen éppen nincs 

jelen –, hanem a kamera mögötti, mögé képzelt testre tudunk ebben az egy perc negyven 

másodpercben felcsatlakozni. Az erős gesztust ismét zavarossá teszi, gyengíti az akusztikai 

szövet kínálta átértelmezés, eltérítés: a bejárás közben egy olasz vidéki város dallamos zörejei 

és régi dallamai fonódnak össze laza hálóként, testekkel, szellemekkel töltve meg az üres 

teret. Vagyis ismét figuratív-narratív formák, elmesélhető, többé-kevésbé lineáris történeti 

struktúra felé tereli az önmagában erős, közvetlen érzéki élményeket kínáló képi tartalmat. Az 

eltemetett testek hiányát, mielőtt a befogadó azt érzékelni, percipiálni tudná, előzékenyen 

hanggal tölti ki. Valójában csak folytatja az elfedés aktusát. 

(Nem tudom, milyen volna egy táncost kamerával úgy végigkövetni ezen a koreografikus 

labirintuson, ahogy Erdély optikája kíséri Röhrig alakját. Nem tudom, milyen volna az a 

mozgásanyag, amely puszta táncos jelenléttel leképezné Saul szükségszerű – e tekintetben – 

„civil” mozdulatait. Vagyis indokolt, autentikus mozgás volna az adott térben. Szerintem 

valamiféle séta lehetne. Koncentrált haladás.) 

Egyrészt tehát felvetődik a gondolat, hogy a Sicilia, vie di Gibellina eredeti koncepcióját –

emléket állítani a szerencsétlenség áldozatainak
473

 – úgy tudta volna a rendező igazán 

végigvinni, ha a széttartó táncú előadói testekkel szembeni távolságtartás helyett egy a kamera 

mögött álló testtel szembeni kinesztetikus empátia felkeltésére törekszik. Melyet akár meg is 

kettőzhet egy a kamera optikája előtt haladó test látványával. Annak egészen célszerű, szikár 

mozgása révén. Mivel ennek a koreográfiának nem más a tartalma, minthogy bejárja Burri 
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 Vö. http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1835 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p226i35
http://www.charleroi-danses.be/en/site-content/item/1835
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kőtereit, s megtapasztalja a távolságot a maga és az eltemetett halottak között, felvet egy 

másik lehetőséget is: De Mey ahelyett, hogy belehelyezi magát, optikáját, táncosát, 

befogadóját ebbe a hely-nemhelybe, megtehette volna, hogy azt az utat járja be, mutatja meg, 

amely az eltemetett és az élő között húzódik. Legyen akár az egy jellegtelen aszfaltút – nem 

ismerem a terepet – úgy hiszem, akkor is hitelesebben képviseli azt a szándékot, melyet De 

Mey ezzel a mozgóképpel megvalósítani kívánt, mint bármiféle sétálás a cementobjektumban. 

Az út az elpusztult település helye és az új Gibellina között, ennek az útnak a megtétele 

koreográfiailag pontosan az, amit hiába keresünk most a képeken. 

Síkképek koreográfiájáról, interferenciájáról 

A belga rendező, noha nem jut el a táncos testet befogó kamera elhagyásához, eddigi 

életművével sok tekintetben igyekezett felszabadítani a koreografikus mozgóképet a táncoló 

figurák ábrázolásának konvencióitól. Vagy pontosabban, jóllehet mozgóképein valamilyen 

módon mindig megjelenik az emberi test, mely többségében gyakran és szándékosan mozgást 

végez, a mozgóképi koreográfia primer helyeként következetesen nem a testet, hanem a 

mozgóképnek a test felett álló szintjeit – képkompozíció, hangstruktúra, montázs, fény etc. – 

jelöli meg. Több kísérlete foglalkozik a mozgóképek egymás mellé helyezésével keletkező 

koreografikus lehetőségekkel. És nem csak az osztott képmezőnek mozi termi vagy galériatéri 

alkalmazásaira gondolok, melyekben az egymás mellé helyezett mozgóképek vagy azonos 

síkban vannak vagy valamilyen tompaszöget zárnak be úgy, hogy végső soron egy nagy 

közös képtérként értelmezhetőek. A 2006-os Barbes bleues (másutt Barbe Bleue
474

) című 

installatív munkája két, 1998-1999-ben forgatott, teljesen különböző karakterű mozgóképet 

egyesít. p227i36 Az egyikben láthatóak „beszélőfejekként” a Perrault-szöveget felmondó fiúk 

és férfiak, szűkszekondban vagy premierben, az optikával frontálisan, egy rendkívül nyers, 

vizuálisan kimunkálatlan felvételen. A másikon De Keersmaeker táncosainak rövidebb 

mozgásanyagai. Főként apró férfi-nő duettek. Melyeket De Mey egy földalatti pincejárat vagy 

folyosó terében Super 8-ra rögzített. Nemcsak a filmszalag textúrájának, de az analóg 

lassításoknak is köszönhető a szekvenciák vizuális ereje. Az ötvenöt férfi – De Mey 

leírásában – Kékszakállt, a folyósói nők Kékszakáll múltbeli feleségeit jelenítik meg.  
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 Vö. http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=4788686976524d5a8ef0c17432c7e419 (utolsó letöltés: 

2016.07.26.) 

http://www.numeridanse.tv/fr/video/1187_barbe-bleue (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p227i36
http://www.argosarts.org/work.jsp?workid=4788686976524d5a8ef0c17432c7e419
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Ami ennél izgalmasabb, hogy a rendező a „beszélőfejekkel” az általa igen jelentősnek ítélt 

francia irodalmi szöveget tette meg koreográfiai matériának. Melyet úgy dolgozott tovább, 

hogy azt különböző életkorú, származású, nyelvi hátterű beszélők szájába adta, majd a 

vágással törte, illesztette, ritmizálta. A mozgókép ritmusa egyébként meglehetősen kimért, 

lassan folyó, egyenetlen, néhol akadozó is. Elidőző: rábírja nézőét, hogy lelassuljon az olykor 

csak egy-egy szót kimondó, vagy épp az előző snittben elhangzót megismétlő szövegmondás 

minimalitásához vagy hosszabb szövegegységek monotonitásához. Rábírja, hogy 

megelégedjen az ülő testek és az arcok látványával. Arra biztatja, hogy elmerüljön ezeknek az 

arcoknak apró részleteiben, a részletek mozgásának koreográfiájában. (Ennyiben, 

emlékszünk, atipikus táncfilmként összevethető például a Monoloog van Fumiyo Ikeda op het 

einde van Ottone, Ottone című munkával.) De nem csak az elhangzó szöveg zeneiségében és 

az arcok mimikájában leljük fel a koreográfiát. Hanem a testek, a képkompozíció és a szöveg 

alkotta mentális térben is: a képsíkban szabályosan frontálisan elhelyezett test, a kompozíció 

geometriai középpontjába komponált arc és száj, s az e középpontból egy kúp (ha az arc vagy 

száj sematikus formáját, illetve a hang terjedésének irányát, formáját vesszük alapul) vagy 

gúla (ha a képkivágás sematikus formáját vesszük alapul) alakjában formát öltő, terjedő 

szöveg révén. p228i37 Mely koreografikus formát összevethetjük a Super 8-as anyag 

geometriájával: a képet, még, ha a közelikben életlenül, csonkolva is látjuk, a hosszú, szűk 

folyosótér uralja. Melynek az optika által befogott sematikus formája megismétli a másik 

képhez mentálisan csatolt kúp- vagy gúlaformát, csak épp annak negatívjaként, vagyis a 

képsík „mögé”, nem „elé” türemkedve. A táncos testek többségében a folyosó keresztmetszeti 

síkjában mozognak. Egyik oldalsó faltól a másikig. Esetleg a földön vagy a levegőben, társuk 

testén tesznek nagyjában spirális, köralaprajzú helyzetváltoztatásokat. Vagy, ismét annak 

negatív formájaként, megkettőzik az optika síkjára merőleges, középpontba tett fejet, 

felsőtestet: hátulról látjuk ugyanis az egyik táncosnő fejét, amint a hátára lógó hosszú haját a 

társa kezével összefogja, nyaka köré csavarja, majd e hajhurokkal megrántja, a falhoz löki. (A 

mozgások többségét egyébként, akárcsak ezt, melynek variánsát Ikedával láthattuk a Counter 

Phrases egyik jelentében, már ismerjük De Keersmaeker más koreográfiáiból. De Mey a 

Bartók-mű
475

 színpadra állításának próbái közben kérte meg a táncosokat, hogy hozzanak 

létre kisebb mozgásanyagokat az installációhoz ebbe a folyosótérbe.) Úgy hiszem, ezeknek a 

mozgóképi geometrikus alakzatoknak a kiemeléseként is tekinthetünk az installáció 
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Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Duke Blue-beard's castle 1998. Vö. 

http://www.rosas.be/en/productions (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
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formájára, vagyis a térbe betüremkedő, különböző szögekben egymással interferáló képsíkok 

alkalmazására A sötét térben egymás után helyezett, egyre növekvő méretű vetítőfelületeken 

megjelenő „beszélőfejek” a hang mentális kúp/gúla formáját ismétlik, erősítik meg. 

Ugyanakkor, ahogy szögben rávetítődik ezekre a felületekre, azokon áthatol a Super 8-as kép, 

mintha a szöveg kúpja/gúlája behatolna a folyosó üregébe. Másutt a férfi arc mellé szorosan 

helyezett női test, az egymásra vetülő, egymásba hatoló testrészletek kettőse kezd vizuális 

dialógusba. De érdekes konnotációkat implikál az éppen szólóban mozgó női táncos alakjára 

vetülő megsokszorozott férfifej: mintha tükrözve vagy megcserélve volna a történetbeli női és 

férfi szerep. Úgy értem, mintha nem sok múltbeli feleség lett volna a Kékszakáll-történetben, 

hanem sok férj. (Ami, persze, arra is ösztönözhet minket, hogy úgy értelmezzük, Kékszakáll 

minden múltbeli feleségével szemben ott állt egy Kékszakáll alteregó. Nem csak a feleségek, 

de a férjük is más volt házasságról házasságra, kapcsolatról kapcsolatra. Vagy úgy, mintha a 

Kékszakáll-történet nemtől független, annál általánosabb érvényű volna.) Akárhogy is, ezek 

az interferáló képsíkok újfent azt mutatják, Thierry De Mey jóval tágabban értelmezi a 

koreografikus mozgókép mibenlétét, mint pusztán táncoló testek mozgóképi felvételeként. A 

térben mozgatott, megdöntött, elhajló, egymásba hatoló képsíkok révén egy újabb szinttel lép 

feljebb a vizsgált koreografikus dimenzió, ami így annak többszörös beágyazódását is 

jelentheti egy-egy nem frontálisan bemutatásra kerülő táncfilmben.  

   

73-74-75. Thierry DE MEY – Rosas: Barbes bleues 

Kísérletek a mentális montázs lehetőségeivel – két saját munkáról 

De Mey nyomán 2015-ben én is kísérletezni kezdtem a melléhelyező montázs eljárásával, két 

egészen különböző kiindulópontból, s úgy hiszem határozottan eltérő végeredményekre jutva. 

Mindkét munka első megvalósulási formája többcsatornás installáció volt. De már itt 
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különbségek adódtak. A 2013-ban forgatott mexikói-magyar Wild Horses
476

 „három 

csatornájának” tartalmát három más-más minőségű, karakterű mozgókép adta, melyeket – a 

tervezéskor csak ennyit tudtam – valamilyen módon össze akartam kapcsolni, hogy 

dialógusba kezdjenek egymással. Vagy másképp: a mexikói művészekkel forgatott két 

rövidebb duett (Manuel Badás, Giovanni Adrián Pérez Ortega koreográfiájával, előadásában) 

és két minimalista szóló (Reynaldo Martínez Santiago koreográfiájával, előadásában) 

eszembe juttatta egyrészt Bardon Barnabás, grafikusművész néhány, vadlovakat ábrázoló 

tusrajzát, melyet pár hónappal korábban mutatott meg a műtermében nekem, másfelől 

megidézte egy 2012-es utazásomat Mexikóban, át a hegyeken, a Csendes-óceánhoz. Ez utóbbi 

útnak egyik meghatározó része volt egy motorcsónakos szakasz a Mangrove-mocsárban, 

melyet egyébként egy amatőr kézikamerával részben rögzítettem is, ám a felvételek végül 

valahogy elvesztek. Anélkül, hogy a mű keletkezésének mélyebb motivációiba bocsátkoznék, 

annak megértéséhez csatolom
477

 magát a „filmismertető” szöveget, melyet egyébként a mű 

„negyedik csatornájaként” annak részének, azaz művészi szövegnek tekintek. 

Egyfelől tudtam, hogy a három előadó – Badás, Pérez Ortega és Martínez Santiago – erős 

jelenlétű karaktereit párhuzamba szeretném állítani Bardon vadlovaival. Tudtam továbbá, 
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         „Engem a hátán hord az isten” 

 

 A test bemegy a házba, ahelyett, hogy felszállna egy gépre, mely előbb Mexikóvárosba, majd Oaxacába 

repítené. Ott még elérné a kora esti buszt, mely éjszaka a hegyeken át vinné Puerto Escondido-ba. Platós 

teherautón utazna a szúrós reggeli napsütésben végig a 175-ös úton, majd Puerto Angelnél taxiba préselődne 

vagy nyolcadmagával, hogy eljusson a Huatalco édesvízi tóra emlékeztető csücskéig, s ott az árnyékban kivárja, 

míg egy halász megszólítja, hogy néhány dollárért nem akar-e a csónakján átjutni a lagúna túlfelére.  

 Nem minden csónakos halász, és nem minden halász megbízható. De be lehet szállni abba a korhadt 

ladikba, amelyikkel egy színes ünneplőbe öltözött, virágokkal díszített, összeaszott, apró indián pár indul a vízre.  

 A lagúna természetvédelmi terület, így a csónakos ritkán indítja be a motort, hogy utasaival gyorsabban 

hasítsa a mély méregzöld közeget.  

 Ha nem szól a masina, a sűrű mangrove-mocsárban, a víz felett közvetlenül mindent átszövő matt fehér 

léggyökerek közt nemcsak tisztán látni, de hallani is az apró, ismeretlen gémeket.  

 Az út nem elég hosszú ahhoz, hogy felfogja az ember, min hatolt keresztül. Amint a csónak kiköt, kis 

néger gyerekek szaladnak a forró homokban az utasok elé, helyi kevert indiánnyelven beszélnek. Egyikük a 

kérdésre bólint, megismétli a hely nevét, majd elhallgat, egy irányba mutat, és futásnak ered.  

 Aki követi, pálmafedeles, földből épített kunyhók közt, a puha homokban nehezen haladva, különös 

formájú, nagy, fekete tyúkokat kerülgetve bukdácsol előre értetlenül.  

 De az értetlenség és minden más azonnal megszűnik, amint a falun túljutva a tér hirtelen kitárul. A 

végtelen óceán tölti ki a látómezőt. A távolban, állítólag, nagyjában ahol a sósvíz harsogó türkizből feketés 

kékbe vált, bálnák szoktak mutatkozni.  

 De a test nem megy. Csak olykor vadlovakkal álmodik.  

http://www.rekaszucs.com/#!wild-horses/c13ja
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hogy Bardon lovait és pucér lovasait igen egyszerű digitális technikával szeretném 

megmozgatni. Állóképek megmozgatásánál, két elvet próbálok érvényesíteni: egy adott fix 

képtér részletekben történő felsnittelésének legegyszerűbb mozgóképi eljárását ötvözöm az 

emberi tekintet „mentális snittelésével”, vagyis valahogy az állóképet befogadó, részletekben 

befogó szem látványt letapogató mozgását (koreográfiáját) igyekszem visszaadni, a rajzok 

különböző részleteinek snittként való beolvasásával. E snittek váltakozását aztán elsősorban 

az egyes képkivágatok részletgazdagsága – tudniillik az, hogy mennyi időbe telik, míg a 

befogadó benyomást szerez arról, mit lát –, másodsorban az ábrázolt-imitált mozgás „vélt, 

valós” sebessége – itt a vadlovak és a lovasok, mint szereplők mozgása – alakítja. Úgy értem, 

hogy a vágóasztalnál (a film vágója Kovács András E.) ezeket mérlegelve snittről snittre 

érzésből születik meg azok hossza. Az animációhoz hat tusrajzot használtunk fel, majd ezek 

kisebb-nagyobb részleteiből és egészéből alkottunk rövid montázst, melyet aztán cirkulálva, 

mint egy repetitív jelsort, ismételtünk, a másik két csatorna mellett futtatva. 

A táncos szekvenciákba valamiképpen beékelődő másik képsor rendeltetése ennek a privát, 

óceánhoz vezető útnak az ábrázolása(?) jelzése(?) volt. Amihez az interneten keresgélve 

megtaláltam az egykori saját amatőr felvételemnek majdnem a pontos mását. (Ennek az 

azonosságnak a felismerése – lévén nem egy vezetett, tucat turistaút volt – egyébként 

megdöbbentett. Lám, igaz, hogy nem szükséges többé egyetlen fényképet vagy 

mozgóképfelvételt sem készítenünk utazásaink során. Biztosak lehetünk benne – akár a föld 

legeldugottabb pontján is –, hogy volt vagy lesz valaki, aki elkészíti azt helyettünk.) 

A táncos szekvenciák képkompozícióit egészen szikáran utak uralják. A két duettben és a 

második szólóban az út a snittek hangsúlyos többségében az optika síkjára merőlegesen, a 

képsík közepéből indulva fut az enyészpontba. Az előadók ezen az úton, annak síkjában, vagy 

az optika síkjában mozognak, de alapvetően az úttal valamilyen viszonyban lévő, haladást is 

tartalmazó mozgást végeznek. A „táncosabb” duettek esetében ez kevésbé konkrét, mint a két 

szólónál. Melyekben az úton haladás a koreográfia alapkaraktere: az elsőben egy széles falon 

lépeget az előadó lefelé, amit oldalról látunk különben, a másodikban egy hosszú lépcsősoron 

keresztben fekve rendkívül lassan tapogatózva, gördülve halad lefelé, amit a lépcső aljáról és 

tetejéről is megkapunk. Az utóbbiban az út tengelye és az optika a duettekével azonos 

pozíciójú, az előbbiben az optika síkjával párhuzamos.  
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76-77-78. SZŰCS Réka– Manuel BADÁS, Giovanni Adrián PÉREZ ORTEGA, Reynaldo MARTÍNEZ 

SANTIAGO: Wild Horses 

Az animációban a lovak lábainak közelije sugallhat valamennyire haladást, értelemszerűen a 

kép síkjával párhuzamosat (balról jobbra, ellentétesen a falon sétáló szóló jobbról balra 

irányával), ám ennél erősebb érzetet ad az állóképek gyors, repetitív váltakozása nyújtotta 

lüktetés. (Melyet a filmverzióban az akusztikai szerkezet – sound designer Várhegyi Rudolf – 

megerősít.) Az amatőr felvételen szubjektív plánból egy olyan haladómozgást látunk, 

amelyről tudható, hogy nem közvetlenül emberi test, hanem egy kisebb vízi jármű 

mozgásának érzetét adja. Mégis: a turistafilm erős szubjektívje, a jármű emberléptékűsége és 

a tér, e vad vízi mocsár szürreális együttese, és főként az egyszer csak elénk táruló nyílt víz 

tere, mint valami „bevésődött zsigeri látvány?, érzet?”, arra sarkallja a befogadót, hogy 

felcsatlakozzon a kamera optikája mögötti, vízen utazó test közvetlen érzeteire, álomszerű 

kinesztetikus empátia formájában. 

Ezeknek a geometrikusan is létező utaknak és az utakat bejáró, haladó testeknek az egymás 

mellé helyezésével hasonló interferenciára próbáltam törekedni, mint De Mey a Barbes bleues 

egymásba fordított képsíkjaival. A háromcsatornás installáció három tetszőlegesen egymás 

közelébe tett vetítőfelületen futtatja hurkolt szekvenciákként a maguk hosszában és 

ritmusában e mozgóképeket, úgy, hogy azt a mindenkori nézői tekintet illessze össze egy-egy 

személyes mentális montázzsá. A csatornák mindegyike néma, az installáció terébe behívható 

elemként ugyanakkor, a szöveg, mint „negyedik csatorna” mellett szerepel egy „ötödik” is: 

QR-kóddal mobileszközön meghallgatható hozzá egy kísérleti zenész, Joëlle Léandre
478

 

kilencperces improvizációja, melyet nagybőgőjével és artikulálatlan, lihegésszerű 

énekhangjával hoz létre egy az interneten elérhető koncertfelvételen
479

. (Ehhez némiképp 
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  Joëlle LÉANDRE (1951- ) francia nagybőgős és zeneszerző. 

Vö. https://www.joelle-leandre.com/biography/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
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  https://www.youtube.com/watch?v=paQXL1f3_UA (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
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hasonló zenei szövet létrehozására törekedtünk a mozi verzióban, ütőgardon és dúdolás 

hangjait véve alapul. A zenészek Péter Attila és Czupi Veronika.) 

A mű mozi termi verziója jóval zártabb: a fenti három mozgóképcsatorna egy-, két- és 

háromosztatú képmezőben alkot lineáris és mellérendelő montázst. Az egyes képosztatoknak 

saját akusztikai szövetük van, melyek a sztereó, illetve az 5.1-es hangkeverésben érzékeny 

„metaszövetté” állnak össze: megtartva, megerősítve a képosztásokhoz tartozó hangok 

(hang)térbeli helyeit. Ily módon az akusztikai szerkesztés nem hierarchizál: az egyes 

szekvenciákon belül teremt hangsúlyokat, de a szekvenciák között nem. A néző így nem csak 

képben, de hangban is törekedhet egyéni, pillanatnyi „mentális vágásban létrejövő 

műbefogadásra”. 

   

79-80-81. SZŰCS Réka– Manuel BADÁS - Giovanni Adrián PÉREZ ORTEGA - Reynaldo MARTÍNEZ 

SANTIAGO: Wild Horses (3-csatornás installáció) 

A másik többcsatornás koreografikus kísérletem, a Magyarország 2015 – Hommage à Miklós 

Jancsó No1. De Mey-parafrázisok
480

 egy olyan konceptuális munka, melyben néhány 

alapbeállítást leszámítva – full HD kép, kis mélységélességű optika – nem törekedtem magas 

minőségű vizualitásra. Nem is annyira táncfilmnek, mint inkább tánc alapú vizuális állításnak 

tekintem. Melynek politikai-társadalmi vetülete, érzékenysége jóval relevánsabb funkció, sőt, 

mint bármiféle esztétizálás. Ettől függetlenül ennek a műnek is kialakult bizonyos esztétikai 

koncepciója, amit aztán igyekeztünk a munkafolyamat során következetesen végigvinni. Akár 

a Wild Horses esetében, itt sem tudtuk az előkészítéskor vagy a forgatáskor, hogy osztott 

képmezőt alkalmazunk majd a vágáson. Azt ellenben terveztem, hogy, ha a forgatott anyag 

lehetővé teszi – mind a tánc, mind az ezt feldolgozó kamerakezelés improvizáció alapú volt –, 

a két táncos szólót (Bakó Tamás és Pérez Ortega voltak az előadók) két-csatornás 

mozgóképként fogom installálni. 

                                                           
480 

SZŰCS Réka – BAKÓ Tamás - Giovanni Adrián PÉREZ ORTEGA: Magyarország 2015. Hommage à 

Miklós Jancsó No1. De Mey-parafrázisok (HU – MX 19’8” 2015.) 

http://www.rekaszucs.com/#!hungary2015/c4lo (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
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Valójában a Bakóval forgatott nyersanyag kínálta az osztott képmező formáját. Akivel egy 

hosszabb improvizációs mozgássort – az „erő(szak) koreográfiáját” – rögzítettünk egyetlen 

fix, furcsa szögű totálból a „Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket!” 

feliratú ún. „kék kormányplakát” előtt, és kisebb, rövidebb gesztusokat, „gegeket” – a totálban 

látott mozgások egy-egy részletét közeliben, kiállásokat, törzsdöntést, kézmozdulatot, 

függeszkedést a plakát állványán etc. – a szabadtéri plakát körüli gazos tájban. Az 

improvizációs mozgássort kétszer vettük fel: előbb a „próbát”, majd az „éles”, immáron 

„kidolgozott” koreográfia-variánst. A vágás előkészítésekor derült ki számomra, hogy a két 

felvételen látható tánc jóformán azonos, de úgy, hogy a „próba” időtartama (nagyjában négy 

perc hosszúságú) pontosan a fele az „élesnek”. Ez annyit tesz, hogy a két felvételt egymás 

mellett futtatva azt tapasztalhatjuk, hogy az egyes mozdulatokban töltött idők is rendre mind 

megtartják ezt a kettő-egy arányt. A táncos teste által létrehozott analóg „lassítás-gyorsítás” 

pontossága, az e mögött meghúzódó matematikai törvényszerűségek, melyeket akaratlanul 

dokumentáltunk a felvételen, mint koreográfiai teljesítmény, lenyűgözött. Lenyűgözött 

továbbá az, hogy a rögzítés miatt a teljesítmény, a matematikai törvényszerűségek 

megmutathatóak. Amennyiben egymás mellé helyezzük a két felvételt. Ennél is többre 

vágytam: a nyolcperces „élest” tekintettem a mozgókép „mértékének”. Az lett a jelenet 

időtartama, a képtér jobb oldalán. Míg baloldalon a fele hosszúságú anyagot váltogattuk (a 

vágó Harsányi Réka) a többi, más gépállású, más helyszínű vagy épp közeli felvételekkel. 

Úgy, hogy a két totál olykor összetalálkozzon, összekapaszkodjon a látótérben, majd újból 

leváljon egymásról. 

A szándékoltan lelassult, ráérősen „belekerülős”, „beleengedős”, meditatív hangoltságú, 

repetitív, szikár struktúrájú mozgásanyag rendelkezik egy olyan dimenzióval, amit jobb híján, 

már akkor az „erő(szak) koreográfiája” kifejezéssel illettem. Talán maguk a mozdulatok, azok 

formája, emocionális tartalma, az általuk kiváltott asszociációk, vagy, ahogy hétköznapi 

mozdulatokra emlékeztetnek, keltette ezt az erő(szako)s benyomást. De alighanem a táncos 

testének fizikai jelenléte is: gerincének, idegeinek, inainak, izmainak feszültsége, 

arckifejezése, melyeknek megfigyelésére, ráhangolódására a lelassultság gálánsan biztosít a 

néző számára akár a kinesztetikus empátiáig jutó lehetőséget, mind valami olyan rideg erőt, 

elszántságot sugároz, ami – és ezt, persze, csak privatim és én tudom, illetve akik ismerik – az 

előadó karakterétől tökéletesen idegen. Mindez úgy keletkezett a munkafolyamat során, hogy 

nem irányoztuk elő, nem törekedtünk rá. Azt hiszem, maga a projekt felvetése implikálta. És 
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lehet, hogy azt sem túlzás feltételeznem, hogy a mű tervezésekor, egészen pontosan, amikor 

az ötlettel előálltam, az ott, akkor megfogalmazott mondat szomatikus megvalósítása ez Bakó 

részéről. (Ugyanis több kisebb installatív-performatív munkát terveztünk egy mexikói-magyar 

alkotói együttműködés keretében, épp akkor, amikor országszerte megjelentek a Magyar 

Kormány migráció-ellenes első plakátjai 2015-ben. Még vártuk, tudnak-e a mexikói 

művészeink anyagi forrást szerezni arra, hogy Budapestre utazzanak. Az alkotócsoportunk 

nem kapott annyi magyar támogatást a projektre, hogy akár egyetlen repülőjegyet ki tudjunk 

fizetni.) Annyira a hatása alatt voltam ennek a plakát-jelenségnek, hogy megjegyeztem, 

igazában semmi egyebet nem szeretnék ennek a nemzetközi együttműködésnek művészi 

kimeneteként felmutatni, mint egy magyar és egy nem európai testet, amint ez előtt a plakát 

előtt táncol. Úgy vélem, Bakó osztotta, magáévá tette és koreográfiájában előhívta az én 

akkori elkeseredett, dühös akaratomat. 

A magyar táncossal forgatott jelenet kétosztatú formája eredményezte, hogy a mexikóival 

létrehozott is valami hasonló, de nem ugyanaz lett. Pérez Ortega kidolgozott koreográfiával 

érkezett Budapestre, melyet az elvadult szabad térbe adaptált. Ahogy Bakó jelenetének 

„mértéke” a hosszabb felvétel, úgy Pérez Ortegáénak az általa készített koreográfia lett. 

Vagyis annyi tudható volt, hogy az egyik képosztásban egyszer és teljes egészében végigfut 

az a tánc – az „áldozat koreográfiája” –, amit ő hozott ehhez a műhöz. Nem egyeztettünk vele 

sem előzetesen a koreográfia tartalmát illetően, sőt, a Bakóval készített, s addigra már 

összevágott jelenetet sem mutattuk meg neki a saját felvétele előtt. Beszéltünk, leveleztünk 

ellenben az aktuális magyar és mexikói politikai, társadalmi jelenségekről, ami láthatóan 

elegendő inspirációt nyújtott a számára ahhoz, hogy 2015 Magyarországán, a szír 

menekültválság első hullámának kellős közepén, sötét bőrű, idegen arcélű, nem európai 

származású művészként érkezve egy olyan országból, amelyben a nyomor és az erőszak 

mindennapos, optikánk előtt előadja az „erő(szak) koreográfiájának” tökéletes párját.  

(Az előre nem tervezett együttállásokról még egy: mivel a forgatás ideje alatt már nagyban 

folytak a civil plakátrongálások – a magyar jelenet plakátját fehér festékkel öntötték le, de 

úgy, hogy a felirat jól kivehető maradt –, mindvégig kétséges volt, hogy találunk-e még 

egyáltalán plakátot a városban vagy a környéken. Ráadásul olyan helyen, ahol táncra és 

forgatásra is lehetőség van. Mikor a mexikói jelenet felvételéhez visszamentünk a korábbi 

helyszínre, hogy esetleg az még megvan, azt láttuk, hogy a plakátot lecserélték. Első 

megdöbbenésünk után, a technika kipakolása közben fordítottuk Pérez Ortegának a teljesen 



Koreografikus mozgóképekről 

Belga fejezet 

236 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

friss, ép papíron olvasható kormány-szlogent: „Nem akarunk illegális bevándorlókat. A 

magyar reformok működnek.”) 

A baloldalon futó teljes koreográfia mellett, melyet két kamerával rögzítettünk és mondhatni 

konvencionálisan felsnitteltünk, jobboldalon egymás alatt két másik képosztásban a Bakóéhoz 

hasonló „gegek” – a hatalmas állvány megmászása, ücsörgés a plakát tetején… etc. – és a 

teljes koreográfia egy-egy hangsúlyosabb részletének szándékosan, durván eléletlenített laza 

montázssora futott úgy, hogy azok kétszer kerültek lejátszásra, annak érdekében, hogy 

kitartsanak a „mértékadó” baloldali történés végéig. Illetve sorban előtte bomoljanak le. A 

jobboldali két kisebb kép szekvenciáját hasonló „repetitív jelsornak” szántam, mint a Wild 

Horses „animációját”.  

A foltokká redukált alsó képsort meg teljesen öntörvényű, elvadult kísérletnek, amelyben egy 

inkább és egy kevésbé artikulált inspirációm motozott. Az egyik, hogy a koreografikus 

mozgóképet valóban azzá a mintázattá, geometriai struktúrává egyszerűsítsem, mint amire 

elemzéseimben is oly sokszor utalok, és amelyek mindig a táncos test képének figuralitása, a 

mozgókép narrativitása mögött, a képkompozíció mélyszerkezetében találhatóak. Azaz 

megfosszam a képet ettől figuralitástól és narrativitástól. A másik egy kevésbé explicit 

impresszióm: olyan képi dokumentumok megidézése, amelyekben erőszakos cselekményt 

rögzítenek, ám valami miatt – például mert ezt gyorsan és titokban szükséges megtenni –, az 

expozícióra nem sikerült beállítani az élességet. (Gondolok például az auschwitzi 

Sonderkommando által készített négy fotográfiára.)  

De ehhez fejben csatolok két másik momentumot, melyek valamelyest összefüggnek. 

Előfordul, hogy olyan képre emlékszünk úgy, mintha életlen volna, mely a valóságban nem 

az. (És a magam részéről olyat is tapasztaltam, noha egészen mélyen traumatikus személyes 

tartalommal, hogy egy mások által teljesen élesnek ítélt fotográfiát a kezemben tartva 

egyszerűen homályosnak látok.) És előfordul, hogy valamit csak ilyen fátyolosan igyekszünk 

befogadni, azért, hogy ne kelljen azzal a történéssel, mely valójában a szemünk előtt zajlik, 

teljes valójában szembesülnünk. Főként azt a snittsort érzem a fentiek tekintetében 

relevánsnak, amelyben Pérez Ortega tarkóján összekulcsolt kezekkel előbb körbe-körbe 

gyalogol, majd később egy többször megismételt fragmentumban a kép hátsó teréből az 

optika felé fut, úgy, hogy az addig statikus kamera hirtelen át is igazít a képből éppen kikerülő 

figurára. 
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Mindkét jelenetnek vagy csatornának teljesen naturális helyszíni atmoszférája van, mely 

mégis erős konfliktusban áll a képpel. Egy autósztráda hangjait halljuk ugyanis, miközben 

egyetlen pillanatra sem látunk utat vagy autót. Hallunk továbbá folyamatos fényképezőgép-

kattogást, melynek forrása tizenöt másodpercig látható a kép egyik felén: egy csupa pirosba 

öltözött civil figura (Holczer Miklós, a film másodoperatőre), az első jelenet öt perc 

negyvennegyedik másodpercében megjelenik a Bakó melletti bal képosztásban, pontosan az 

optikával szemben, guggolva, élesítgetve gépét hat perc tízig, amikor is „civil lazasággal” 

kisétál onnan. 

   

82-83. SZŰCS Réka–BAKÓ Tamás - Giovanni Adrián PÉREZ ORTEGA: Magyarország 2015 – Hommage à 

Miklós Jancsó No1. De Mey-parafrázisok  

A mű hosszú címéből könnyedén kikövetkeztethető, hogy Thierry De Mey mellett a másik 

inspirációs origója Jancsó Miklós rövid szkeccse, a Magyarország 2011
481

 záró darabja, a 

Navigare Necesse Est (And Filming To)
482

, melyben Góbi Rita kortárstánc művész vezetett 

improvizációját – halljuk az operatőr, Jancsó Nyika hangját, ahogy instruálja a táncost –, 

látványos, erős, koncentrált mozdulatait figyelhetjük egy magyarországi nyomornegyed 

lepusztult épületei közt. Az előadói jelenlétet – noha érzékelhetően erős –, pontosabban annak 

hitelességét, őszinteségét kérdőjelezi meg ez a gesztus. A test újra meg újra, az utasítás szerint 

változtatva pozícióját feszül föl a térre. Mintha csak egy táncfilm werket látnánk. Amiben, 

persze, ez a tánc is (jancsói) szimbólum, s a mindenáron jelenlétre törekvés, a forgatási, 

alkotási szituáció megmutatása szintén. 
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FLIEGAUF Bence – FORGÁCS Péter - JANCSÓ Miklós – JELES András – KOCSIS Ágnes – 

MÉSZÁROS Márta – PÁLFI György – SALAMON András – SZABÓ Simon – TÖRÖK Ferenc: Magyarország 

2011. (HU 75’ 2011.) http://www.imdb.com/title/tt2255881/ (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
482 

 JANCSÓ Miklós: Navigare necesse est (and filming too…) (HU 3’28” 2011.) 

http://www.gobirita.hu/eng/article/article.php?menu_id=26&article_id=41 (utolsó letöltés: 2016.07.26.) 
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Jancsó mozgóképe és így a hetvenöt perces szkeccsfilm azzal zárul, hogy Góbi odaszalad a 

helyszínen ülő Jancsóhoz, átöleli a nyakát, és kedvesen megkérdezi, hogy „Mit forgatunk, 

Miki bácsi?” Miközben a kép egy lassú kocsizásra vált, úgy, hogy mint egy werkfilmben, 

látjuk a sínt és annak végét a kamera előtt, ahogy az közeledik hozzá. „Nem, itt nem forgatni 

kell.” – feleli Jancsó – „Hanem ordítani.” A Magyarország 2015 Hommage á Jancsó 

háromtételesnek szánt darabjai a Navigare Necesse Est-et, mint koreografikus mozgóképet, 

tekintik előképüknek. És mint „politikai koreopoézist”: olyan táncfilmet, melynek politikai-

társadalmi forrása, tárgya, célja van. A Magyarország 2015 Hommage á Jancsó tételmondata 

a rendező zárszava. A kísérleti munkák azt járják körül, hogyan is kell, hogyan lehet 

kamerával és táncos testtel ordítani.  

  



Koreografikus mozgóképekről 

Köszönet 

239 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

Köszönet 

Köszönöm mindazoknak a művészeknek, szakembereknek, intézményeknek, akik és amelyek 

e doktori kutatásban közvetlen segítségemre voltak: 

ANDRISTYÁK Marcell, BICSKEI Zoltán – Nagy József Regionális Kreatív Műhely, 

Barbara BORČIĆ - SCCA-Ljubljana, DIVA Station, Andrea CINEL – ARGOS vzw Centre 

for Art and Media, Thierry DE MEY, Hélène DUBOIS – Charleroi Danses, FALUHELYI 

Krisztián, FRANCIA Gyula, Thomas FREUNDLICH, GAÁL Mariann, GÓBI Rita, Clara 

VAN GOOL, Marinus GROOTHOF, Miha GRUM, HALÁSZ Tamás - Országos 

Színháztörténeti Múzeum és Intézet, David HINTON, Roxane HUILMAND – 

danscentrumjette, JUHÁSZ Kata, KAKUSZI Edit - Atlantisz Könyvsziget, Nerina 

KOCJANČIČ, Ižtok KOVAČ, Alla KOVGAN, Tony KNOX, Noemie LAFRANCE, 

LENGYEL Katalin, Victoria MARKS, MIKLÓS Károly – Atlantisz Könyvsziget, Eric 

PAUWELS, Ludovica RICCARDI – Charleroi Danses, RÓZSAVÖLGYI Zsuzsa, SZABÓ 

Kristóf, SZABÓ Réka, SZŰCS Dóra Ida, Lut VANDEKEYBUS, Wim VANDEKEYBUS, 

Arent WEEVERS, Jan ZAKONJŠEK 

Köszönöm alkotótársaimnak, akikkel közel tíz éve közösen kísérletezhetek a koreografikus 

mozgókép területén. Köszönöm azoknak a kurátoroknak, zsűritagoknak, cégvezetőknek, 

magánszemélyeknek, akik az elmúlt években anyagiakkal vagy technikával támogatták, 

támogatják e kísérletek megvalósítását. 

Köszönöm LÓKY Tamásnak, hogy elvitt életem első kortárstánc előadására. Köszönöm 

KÁNTOR Lászlónak, hogy a BEM Mozi vezetőjeként megismerhettem a What Are You 

Going To Do When You Get Out Of Here? című mozgóképet, az első táncfilmet életemben. 

Köszönöm TARNAY Lászlónak, hogy a táncfilm egyetemi oktatásához biztosított lehetőséget 

a számomra. Köszönöm első mesteremnek, az apámnak a mozgókép területén tett induló, 

meghatározó gyakorlati tapasztalataimat. 

Köszönöm minden oktatónak, kollégának, ismerősnek, aki az elmúlt években információval, 

beszélgetéssel, vitával, kritikával, figyelemmel tett hozzá e kutatás és a folyományaként 

létrejött szöveg tartalmához, alakulásához. 
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Köszönöm THOMKA Beátának és ORBÁN Jolánnak, hogy felhívták a figyelmemet a kutatás 

művészi szempontjainak fontosságára. 

Köszönöm egykori és jelenlegi témavezetőim, P. MÜLLER Péter (PTE), JÁKFALVI 

Magdolna (SZFE), SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (SZFE) bizalmát, türelmét és támogatását a 

munkafolyamat során. 

Köszönöm HOLCZER Miklósnak a szövegírás közben a napi konzultációt és bíztatást. 

Köszönöm a családom, a szüleim és a testvérem, a legközelebbi barátaim fáradhatatlan 

támogatását, türelmét és figyelmét. Köszönöm az anyámnak. 
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1985.) 

46. In Apnee: The Creation of Bereft of a Blissful Union (rendezte: Lut VANDEKEYBUS 

BE 56’ 1996.) 

47. Inasmuch (rendezte, koreográfia: Wim VANDEKEYBUS BE 14’26” 2000.) 

48. In Spite of Wishing and Wanting (rendezte, koreográfia: Wim VANDEKEYBUS BE 

50’45” 2002.) 

49. Isten báránya (rendezte: SZŰCS Réka, koreográfia: BORDÁS Emil, SZŰCS Dóra 

Ida, MOLNÁR Csaba, VASS Imre, LADJÁNSZKI Márta HU 10’36” 2013.) 

50. Így jöttem (rendezte: JANCSÓ Miklós HU 108’ 1965.) 

51. Josephine’s Well (alkotó: Arent WEEVERS NL 3’37” 2011.) 

52. K – Kafka’s Words In Movements (rendezte: SZŰCS Réka, koreográfia: Nanette 

ARCHER BG – FR – GB – HU – RO 19’ 2011.) 

53. Kinshasa, city on the go (rendezte: Thierry DE MEY: BE 90’55” 2007.) 

54. A kis Valentino (rendezte: JELES Andás HU 102’ 1979.) 

55. KM3D (rendezte: Baillie WALSCH GB 3’56” 2009.) 

56. Lady Liberty (alkotó: Arent WEEVERS 1’10” 2009.) 

57. The Last Words (rendezte, koreográfia: Wim VANDEKEYBUS BE 20’1999.) 

58. Lisszaboni történet (rendezte: Wim WENDERS: GE 100’ 1994.) 

59. Love Sonnets (rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Michèle Anne DE MEY BE 

23’ 1993.) 

60. Magyarország 2011 (rendezte: FLIEGAUF Bence, FORGÁCS Péter, JANCSÓ 

Miklós, JELES András, KOCSIS Ágnes, MÉSZÁROS Márta, PÁLFI György, 

SALAMON András, SZABÓ Simon, TÖRÖK Ferenc HU 75’ 2011.) 

61. Magyarország 2011 Navigare necesse est (and filming too…) (rendezte: JANCSÓ 

Miklós HU 3’28” 2011.)  

62. Magyarország 2015 Hommage á Miklós Jancsó No1. De Mey-parafrázisok (rendeze: 

SZŰCS Réka, koreográfia: BAKÓ Tamás, Giovanni Adrián PÉREZ ORTEGA HU – 

MX 19’8” 2015.) 
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63. Mary! (alkotó: Arent WEEVERS NL 5’15” 2009.) 

64. Maya (rendezte, koreográfia: JUHÁSZ Kata 3D HU-FR, 8’ 2011.) 

65. Melankólia (rendezte: Lars VON TRIER DK 130’ 2011.) 

66. Melt (rendezte, koreográfia: Noemie LAFRANCE: US - CAN 9’50” 2010.) 

67. Memory Lane (rendezte: Menno DE NOOIJER, Paul DE NOOIJER, koreográfia: 

Joost VROUENRAETS NL 9’ 2010.) 

68. Men (rendezte: Margaret WILLIAMS, koreográfia: Victoria MARKS GB 17’12” 

1997.) 

69. La Mentira (rendezte: Walter VERDIN, Wim VANDEKEYBUS, koreográfia: Wim 

VANDEKEYBUS BE 49’44” 1990.) 

70. Modern Love (rendezte: Joost VAN KRIEKEN koreográfia: Guy WEIZMAN, Roni 

HAVER (Club Guy and Roni) NL 20’ 2011.) 

71. Monkey Sandwich (rendezte: Wim VANDEKEYBUS BE 87’ 2010.) 

72. Monoloog van Fumiyo Ikeda op het einde van Ottone, Ottone (rendezte: Anne Teresa 

DE KEERSMAEKER, Walter VERDIN, Jean-Luc DUCOURT BE 6’23” 1989.) 

73. Mothers and Daughters (rendezte: Margaret WILLIAMS, koreográfia: Victoria 

MARKS GB 9’14” 1994.) 

74. Musique de tables (rendezte: Thierry DE MEY: BE 8’ 1987/1998.) 

75. Narava Beso (rendezte: Iztok KOVAČ, Patrick OTTEN, koreográfia: Iztok KOVAČ 

SLO 19’ 1995.) 

76. Négy bukfenc (rendezte: MAYER Bernadette, GÓBI Rita, koreográfia: GÓBI Rita HU 

13’38” 2011.) 

77. November Inside – Hommage á Miroslav Tichy (rendezte: SZŰCS Réka, koreográfia: 

EGYED Bea, GRECSÓ Zoltán HU 3’ 2011.) 

78. Oldás és kötés (JANCSÓ Miklós: HU 94’ 1963.) 

79. One False Move (rendezte: Clara van GOOL, koreográfia: Ria MARKS: NL 12’30” 

2011.) 

80. One Flat Thing, reproduced (rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: William 

FORSYTHE: BE 26’ 2006.) 

81. One Man Without A Cause (rendezte: Arno DIERICKX, koreoráfia: Emio GRECO, 

Pieter C. SCHOLTEN: NL 12’40” 2013.) 
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82. Az orosz bárka (rendezte: Alekszandr SZOKUROV RUS-GE 99’ 2002.)Ottone / 

Ottone I and II (rendezte: Walter VERDIN, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER BE 52’ 50’ 1991.) 

83. Outside In (rendezte: Margaret WILLIAMS, koreográfia: Victoria MARKS: GB 14’ 

1993.) 

84. Paso doble (rendezte: Agustí TORRES, NAGY József, Miquel BARCELÓ FR 41’19” 

2006.) 

85. Paso doble (rendezte: Bruno DELBONNEL – NAGY József – Miquel BARCELÓ FR 

39’44” 2006.) 

86. Portrait (alkotó: Manon LE ROY FR 10' 2013.) 

87. Portrait Ralentis (rendezte: Thierry DE MEY: BE 33’ 1999.) 

88. Portrait Rouges (rendezte: Thierry DE MEY: BE 15’ 1999.) 

89. Préludes (alkotó: Manon LE ROY FR 5' 2008.) 

90. Prélude à la mer (rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER BE 19’ 2009.) 

91. Revolving Upside Down (alkotó: Bruce NAUMAN US 10' 1968.) 

92. Rosa (rendezte: Peter GREENAWAY, Jean-Luc DU COURT, Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER, koreográfia: Anne Teresa DE KEERSMAEKER BE-GB 16’ 

1992.) 

93. Roseland (rendezte: Walter VERDIN, Wim VANDEKEYBUS, Octavio ITURBE, 

koreográfia: Wim VANDEKEYBUS BE 46’8” 1990.) 

94. Saul fia (rendezte: NEMES JELES László HU 107’ 2015.) 

95. Sicilia, vie di Gibellina (rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Manuela 

RASTALDI BE 90’ 2006.) 

96. Silver (rendezte: Wim VANDEKEYBUS: BE 14’55” 2001.) 

97. Sírással nem megyünk semmire (rendezte: SZABÓ Réka: HU utómunka alatt) 

98. SKIZM (rendezte: ANDRISTYÁK Marcell, koreográfia: SZŰCS Dóra Ida HU 4’24” 

2013.) 

99. Somersault (rendezte: MAYER Bernadette, GÓBI Rita, koreográfia: GÓBI Rita HU 

4’13” 2011. ) 

100. Soy, Cuba (Mihail KALATOZOV SU-CUB 108’ 1964.) 

101. Sörgyári Capriccio (rendezte: Jirí MENZEL: CZ 93’ 1981.) 
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102. Spiegelingen (rendezte: Marinus GROOTHOF, koreográfia: Dunja JOCIĆ NL 

11’2011.) 

103. Stillness (alkotó: Manon LE ROY FR 2014.) 

104. Strange Fish (rendezte: David HINTON, koreográfia: Lloyd NEWSON GB 50’ 

1992.)  

105. A Street Arab (rendezte: Thomas EDISON, William HEISE US, 1’1898.) 

106. A Study in Choreography for Camera (rendezte: Maya DEREN US 2’13” 1945.) 

107. Szerelempatak (rendezte: SÓS Ágnes HU 100’2013.) 

108. La Valse (rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Thomas HAUERT BE 13’ 2010.) 

109. The Very Eye of Night (rendezte: Maya DEREN US 15’ 1958.)  

110. Taming The Time (rendezte: Iztok KOVAČ, Dan OKI SLO - HR 18’ 2002.) 

111. Tippeke (rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER BE 18’ 1996.) 

112. A torinói ló (rendezte: TARR Béla HU 146’ 2011.) 

113. Touched (rendezte: David HINTON, koreográfia: Wendy HOUSTOUN GB 14’ 

1994.) 

114. Trajectoires (alkotó: Manon LE ROY FR 13' 2005.) 

115. Travelling of the Heart (alkotó: Arent WEEVERS NL 5’24” 2000.) 

116. Trois danses hongroises de Brahms (rendezte: Eric PAUWELS, koreográfia: 

Michèle Anne DE MEY BE 9’17” 1990.) 

117. Val (rendezte: Joris Hoebe, koreográfia: Boukje SCHWEIGMAN NL 9’30” 2010.) 

118. Vašhava (rendezte: Iztok KOVAČ, Sašo PODGORŠEK, koreográfia: Iztok KOVAČ 

SLO 28’47” 2014.) 

119. Vašhava - Behind the scenes (rendezte: Komposter SLO 11’ 2014.)  

120. Vertigo Bird (rendezte: Iztok KOVAČ, Sašo PODGORŠEK, koreográfia: Iztok 

KOVAČ SLO 33’ 1996.) 

121. A vihar kapujában (rendezte: Akira KUROSZAVA JP 88’ 1950.) 

122. Violin Fase (rendezte: Eric PAUWELS, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER BE 11’44” 1986.) 

123. Walking in a Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square (alkotó: Bruce 

NEUMAN US 10’1967-68.)  

124. Walk with Contraposto (alkotó: Bruce NAUMAN US 60' 1968.) 
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125. What Are You going To Do When You Get Out Of Here? (rendezte: Iztok KOVAČ, 

Sašo PODGORŠEK, koreográfia: Iztok KOVAČ SLO-HU 52’ 2005.) 

126. Wild Horses (rendezte: SZŰCS Réka, koreográfia: Manuel BADÁS, Giovanni 

Adrián PÉREZ ORTEGA, Reynaldo MARTÍNEZ SANTIAGO HU-MX 7’49” 2016.) 

127. Wim (Lut VANDEKEYBUS BE 116’ 2016.) 

128. Young @ Heart (rendezte: Stephen WALKER, Sally GEORGE US 107’ 2007.) 

129. Zwemmen of Verzuipen (rendezte: Michiel VAANHOLD, koreográfia: Jaakko 

Toivonen NL 9’49” 2014.) 

Színházi előadások jegyzéke 

1. Pina BAUSCH: 1980, 1980. 

2. Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Duke Blue-beard's castle, 1998. 

3. Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Fase, Four Movements to the Music of Steve 

Reich, 1982. 

4. Anne Teresa DE KEERSMAEKER: Rosas danst rosas, 1983. 

5. Thierry DE MEY: SIMPLEXITY la beauté du geste, 2016. 

6. Jan FABRE: The Power of Theatrical Madness, 1984. 

7. MOLNÁR Csaba: Az ökör, 2016. 

8. Lloyd NEWSON – DV8 Physical Theatre: Can We Afford This / The Cost of Living, 

2000. 

9. Lloyd NEWSON – DV8 Physical Theatre: Can We Talk About This?, 2011-2012. 

10. Lloyd NEWSON – DV8: Just For Show, 2005. 

11. Lloyd NEWSON: Dead Dreams of Monochrome Men, 1988. 

12. Lloyd NEWSON: John, 2014-2015. 

13. Lloyd NEWSON: Strange Fish, 1992. 

14. Iztok KOVAČ – Julyen HAMILTON: S.K.I.N., 2003. 

15. Iztok KOVAČ: Everything you knew about yourself but have forgotten (Vse, kar ste že 

vedeli o sebi, pa ste pozabili), 1988. 

16. Iztok KOVAČ: How I Caught a Falcon, 1991. 

17. Iztok KOVAČ: Little Wonderhood in the Red Country (Čudežna kapica v Rdeči 

deželi), 1988. 

18. Iztok KOVAČ: Movens, 1990.  
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19. Iztok KOVAČ: Wish you good luck (Vso srečo ti želim), 1991. 

20. Noemie LAFRANCE: Melt, 2010. 

21. SZABÓ Réka: Sóvirág –avagy a létezés eufóriája, 2015. 

22. Wim VANDEKEYBUS: 7 for a Secret never to be told, 1997. 

23. Wim VANDEKEYBUS: Blush, 2002. 

24. Wim VANDEKEYBUS: Her Body Doesn’t Fit Her Soul, 1993. 

25. Wim VANDEKEYBUS: Immer das Selbe gelogen, 1991. 

26. Wim VANDEKEYBUS: Inasmuch as Life as Borrowed…, 2000. 

27. Wim VANDEKEYBUS: Les porteuses de mauvaises nouvelles, 1989. 

28. Wim VANDEKEYBUS: Monkey Sandwich, 2010. 

29. Wim VANDEKEYBUS: Puur, 2005. 

30. Wim VANDEKEYBUS: What the Body Does not Remember, 1987. 

31. Wim VANDEKEYBUS – Thierry DE MEY: The Weight of a Hand, 1999. 
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A mozgókép-melléklet tartalmának jegyzéke  

sorszám / jelzet film címe oldalszám 

p31i1 
Val 

(rendezte: Joris HOEBE, koreográfia: Boukje 

SCHWEIGMAN) 

31 

p32i2 
Val 

(rendezte: Joris HOEBE, koreográfia: Boukje 

SCHWEIGMAN) 

32 

p39i3 Evolutie van Soorten 

(rendezte: Dan GEESIN, Esther ROTS koreográfia: Melissa 

ELLBERGER) 

39 

p44i4 
Josephine’s Well 

(alkotó: Arent WEEVERS) 

44 

p66i5 
Touched 

(rendezte: David HINTON, koreográfia: Wendy 

HOUSTOUN) 

66 

p67i6 
Touched 

(rendezte: David HINTON, koreográfia: Wendy 

HOUSTOUN) 

67 

p75i7 
Dead Dreams of Monochrome Men 

(rendezte: David HINTON, koreográfia: Lloyd NEWSON) 

75 

p83i8 
Dead Dreams of Monochrome Men 

(rendezte: David HINTON, koreográfia: Lloyd NEWSON) 

83 

p84i9 
Dead Dreams of Monochrome Men (rendezte: David 

HINTON, koreográfia: Lloyd NEWSON) 

84 

p86i10 
Dead Dreams of Monochrome Men 

(rendezte: David HINTON, koreográfia: Lloyd NEWSON) 

86 

  

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p31-i1
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p32i2
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p39i3
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p44i4
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p66i5
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p67i6
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p75i7
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p83i8
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p84i9
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p86i10
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sorszám / jelzet film címe oldalszám 

p91i11 
Dead Dreams of Monochrome Men 

(rendezte: David HINTON, koreográfia: Lloyd NEWSON) 

91 

p105i12 
Taming The Time 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Dan OKI) 

105 

p107i13 
Narava Beso 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Patrick OTTEN, koreográfia: Iztok 

KOVAČ) 

107 

p112i14 
Dokument Svobode 

(rendezte: Sašo PODGORŠEK) 

112 

p115i15 
Dom Svobode 

(rendezte: Iztok KOVAČ - Sašo PODGORŠEK (– Thierry DE 

MEY), koreográfia: Iztok KOVAČ) 

115 

p127i16 
Narava Beso 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Patrick OTTEN, koreográfia: Iztok 

KOVAČ) 

127 

p130i17 
Vertigo Bird 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Sašo PODGORŠEK, koreográfia: 

Iztok KOVAČ) 

130 

p135i18 
Vertigo Bird 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Sašo PODGORŠEK, koreográfia: 

Iztok KOVAČ) 

135 

p136i19 
Vertigo Bird 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Sašo PODGORŠEK, koreográfia: 

Iztok KOVAČ) 

136 

p140i20 
Dom Svobode 

(rendezte: Iztok KOVAČ - Sašo PODGORŠEK (– Thierry DE 

MEY), koreográfia: Iztok KOVAČ) 

140 

  

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p91i11
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p105i12
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p107i13
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p112i14
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p115i15
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p127i16
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p130i17
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p135i18
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p136i19
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p140i20


Koreografikus mozgóképekről 

A felhasznált művek jegyzéke 

259 

SZŰCS_Réka_doktori értekezés_2016. 

SZFE 

sorszám / jelzet film címe oldalszám 

p143i21 

Vertigo Bird 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Sašo PODGORŠEK, koreográfia: 

Iztok KOVAČ) 

143 

p151i22 

What Are You going To Do When You Get Out Of Here? 

(rendezte: Iztok KOVAČ, Sašo PODGORŠEK, koreográfia: 

Iztok KOVAČ) 

151 

p170i23 

Dust 

(rendezte, koreográfia:Wim VANDEKEYBUS) 

170 

p177i24 

Blush 

(rendezte, koreográfia: Wim VANDEKEYBUS) 

177 

p182i25 

Blush 

(rendezte, koreográfia: Wim VANDEKEYBUS) 

182 

p182i26 

Blush 

(rendezte, koreográfia: Wim VANDEKEYBUS) 

182 

p188i27 

Trois danses hongroises de Brahms 

(rendezte: Eric PAUWELS, koreográfia: Michèle Anne DE 

MEY) 

188 

p188i28 

Violin Fase 

(rendezte: Eric PAUWELS, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER) 

188 

p191i29 

Improvisation 

(rendezte: Eric PAUWELS, koreográfia: Pierre DROULERS) 

191 

p204i30 

Counter Phrases 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER) 

204 

p208i31 

Prélude à la mer 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER) 

208 

  

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p143i21
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p151i22
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p170i23
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p177i24
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p182i25
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p182i26
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p188i27
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p188i28
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p191i29
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p204i30
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p208i31
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sorszám / jelzet film címe oldalszám 

p210i32 

Tippeke 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Anne Teresa DE 

KEERSMAEKER) 

210 

p217i33 

Love Sonnets 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Michèle Anne DE 

MEY) 

217 

p219i34 

Love Sonnets 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Michèle Anne DE 

MEY) 

219 

p226i35 

Barbe Bleue 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Cie Rosas) 

226 

p227i36 

Barbe Bleue 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Cie Rosas) 

227 

p228i37 

Sicilia, vie di Gibellina 

(rendezte: Thierry DE MEY, koreográfia: Manuela 

RASTALDI) 

228 

 

  

http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p210i32
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p217i33
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p219i34
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p226i35
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p227i36
http://rszucs.wixsite.com/disszertacio/p228i37
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A mestermunka adatai 

WILD HORSES 

 
 

 
 

 

 „Engem a hátán hord az isten” 

 

A test bemegy a házba, ahelyett, hogy felszállna egy gépre, mely előbb Mexikóvárosba, majd 

Oaxacába repítené. Ott még elérné a kora esti buszt, mely éjszaka a hegyeken át vinné Puerto 

Escondido-ba. Platós teherautón utazna a szúrós reggeli napsütésben végig a 175-ös úton, 

majd Puerto Angelnél taxiba préselődne vagy nyolcadmagával, hogy eljusson a Huatalco 

édesvízi tóra emlékeztető csücskéig, s ott az árnyékban kivárja, míg egy halász megszólítja, 

hogy néhány dollárért nem akar-e a csónakján átjutni a lagúna túlfelére.  

Nem minden csónakos halász, és nem minden halász megbízható. De be lehet szállni abba a 

korhadt ladikba, amelyikkel egy színes ünneplőbe öltözött, virágokkal díszített, összeaszott, 

apró indián pár indul a vízre.  

A lagúna természetvédelmi terület, így a csónakos ritkán indítja be a motort, hogy utasaival 

gyorsabban hasítsa a mély méregzöld közeget.  

Ha nem szól a masina, a sűrű mangrove-mocsárban, a víz felett közvetlenül mindent átszövő 

matt fehér léggyökerek közt nemcsak tisztán látni, de hallani is az apró, ismeretlen gémeket.  

Az út nem elég hosszú ahhoz, hogy felfogja az ember, min hatolt keresztül. Amint a csónak 

kiköt, kis néger gyerekek szaladnak a forró homokban az utasok elé, helyi kevert 

indiánnyelven beszélnek. Egyikük a kérdésre bólint, megismétli a hely nevét, majd elhallgat, 

egy irányba mutat, és futásnak ered.  

Aki követi, pálmafedeles, földből épített kunyhók közt, a puha homokban nehezen haladva, 

különös formájú, nagy, fekete tyúkokat kerülgetve bukdácsol előre értetlenül.  
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De az értetlenség és minden más azonnal megszűnik, amint a falun túljutva a tér hirtelen 

kitárul. A végtelen óceán tölti ki a látómezőt. A távolban, állítólag, nagyjában ahol a sósvíz 

harsogó türkizből feketés kékbe vált, bálnák szoktak mutatkozni.  

De a test nem megy. Csak olykor vadlovakkal álmodik.  

--  

experimental dancefilm | kísérleti táncfilm 

7'49” HU-MX 2013-2016. 
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1. 

Értekezésem kutatási területeként saját terminus bevezetésével a koreografikus mozgóképet 

jelölöm meg.  

2. 

Sokféle módon közelíthetünk a koreografikus mozgóképekhez.  

Tekinthetjük a filmtörténeti kánon részeként műfaji filmnek. Vagy állíthatjuk, hogy a film 

története egyúttal a táncfilm („dance film”, „cine-dance”, „film dance”, „video dance”, 

„camera dance”, „screen dance” „dance on screen”… etc.) története is. (Erin Brannigan) 

Gondolhatjuk valamiféle „hangoltságnak” vagy „karakterjegynek”, ami a mozgókép 

médiumának kommerciális és artisztikus területén is tetten érhető, a reklámoktól a 

videojátékokon át az experimentális filmig vagy a mozgóképet felhasználó táncszínházi 

előadásig. (Klaudia Kappenberg) 

Átvehetünk, kisajátíthatunk kifejezéseket, vagy létrehozhatunk autonóm fogalmakat, 

amelyekkel kifejezetten a mozgókép médiumára, médiumának vagy médiuma által létrehozott 

koreográfiát nevezzük meg. („Moving-Picture Dance” – Noël Carroll, „screendance” – 

Douglas Rosenberg) 

3. 

Szövegemben lehetséges vagy leginkább megfelelő definíciók explicit megfogalmazása 

helyett mozgóképek koreografikusságát vizsgálom. Egyfajta egyszerűsítésként olyan 

mozgóképekét, amelyek valamilyen módon táncfilmként („dance film-ként”, „cine-dance-

ként”, „film dance-ként”, „video dance-ként”, „camera dance-ként”, „screen dance-ként” 

„dance on screen-ként”… etc.) jelölik meg magukat. 

Azt vizsgálom, milyen módokon, a mozgókép mely szintjein érhetőek tetten impliciten olyan 

jelenségek, amiket a befogadó koreográfiaként percipiál. Ezeket a jelenségeket igyekszem 

minél aprólékosabban leírni. 

4. 

Az értekezés fő gondolati íve a szabálykövető, sőt defenzív alkotói magatartásoktól az 

egymás területe – tánc, filmkészítés – felé nyitó, kérdező, kísérletező, lépésről-lépésre mind 
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inkább kockázatvállaló attitűdön át vezeti olvasóját a szabálytalanságok, az öntörvényű 

autonóm táncfilm-készítés felé. 

Ez az ív – természetesen – egy modell. Az értekezés írójának közel tízéves kutatása 

eredményeként megismert számos táncfilm alapján konstruálódott. Annak érdekében szervezi 

az értekezés négy fejezetét, hogy olvasója valamelyest tagolva kerüljön közelebb a 

koreografikus mozgóképek (egy részé)hez és a disszerens személyes alkotói, kutatói 

viszonyulásaihoz a területen. 

5. 

Ennek alapján az első fejezet bemutatja, hogy a holland táncfilmek jelentős szelete nem hisz a 

dialógus, történetmesélés nélküli táncoló, mozgó test ábrázolásának létjogosultságában. 

Ezekben a művekben csak akkor táncolnak a szereplők, ha ezt a hétköznapi valóságban, civil 

emberként is megtehetnék. Vagy úgy, hogy a mozgókép tere színházi kulisszaként működik, 

benne az előadó deklaráltan szerepet játszik. Vagy a táncos és nem táncos (prózai) jelenetek 

más-más realitássíkra kerülnek a mozgóképi fikcióban: a tánc az álom, a „másvilág”, „felsőbb 

szellemi dimenziók”, a mese, a fantázia világának lakója. A holland trend nem kimozdítja, 

hanem kiszolgálja nézőjét. De azt professzionális módon. 

E nemzeti hagyományt a legjelentősebb holland táncfilmes kezdeményezés, a 2002-ben 

alapított Cinedans táncfilm fesztivál és a 2010-ben alapított Point Taken, egy a holland 

táncfilm-gyártást támogató projekt mentén vizsgálom. 

A vizsgálat mozgóképeit alapvetően három csoportba sorolom – a táncfilm, mint 

közönségfilm, az új pantomim és a multimediális művekébe. De megjegyzek egy negyedik, 

periférikusabb alkotói irányt is, az experimentális(abb), szabálytalan(abb) kísérletekét.  

Az első csoportba olyan speciális kisjátékfilmeket, esetenként kreatív dokumentumfilmeket 

sorolok, amelyekben különböző okoknál fogva – kivételesen – táncolnak a szereplők. A 

koreográfia nem szervesül a mozgóképnyelvbe. Nem tétje annak. Az alkotók formailag nem 

kísérleteznek vele, hanem inkább óvatosan „kikerülik.” 

A második csoportba olyan kisjátékfilmeket helyezek, amelyek mind rendelkeznek egy 

hagyományosnak mondható narratívával, amit nonverbális vagy némafilmes megoldásokkal – 

pantomimmel – mesélnek el. S melyekbe valamilyen módon – álom, emlék, fantázia, 

megelevenedő festmény… etc. – beékelődik egy koreografikus sík. 
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A harmadik csoportba olyan művek kerülnek, amelyek a film- és a képzőművészet, esetleg, 

de nem feltétlenül a tánc metszetében jöttek létre. Olyan mozgókép installációk ezek, amik a 

test, a tér(beliség) és az idő viszonyaival kísérleteznek. A térrel, ami inkább színházi, de 

semmiképp sem filmi. És az idővel, ami semmiképp sem lineáris. 

6. 

A második fejezet bemutatja, hogy a brit televízió-gyártás a kilencvenes évektől 

szisztematikus lépéseket tett annak érdekében, hogy koreográfusok, táncművészek és 

filmkészítők közösen gondolkodjanak, kísérletezzenek olyan művek létrehozásán, 

amelyekben dialógus helyett jelenhet meg a koreografikus test. A közös kísérletek során a 

táncosok a mozgókép, a filmkészítők a tánc működése sajátosságainak megértéséhez 

kerülhettek közelebb. 

A brit táncfilm-készítői hagyományt Sherril Dodds Dance on Screen. Genres and Media from 

Hollywood to Experimental Art című könyve nyomán vizsgálom. Részletesebben kitérek egy 

szerzőpáros – Victoria Marks koreográfus és Margaret Williams rendező – és egy rendező –

David Hinton – alkotói koncepcióira. Ez utóbbi művész munkásságával egyúttal elemzem a 

Lloyd Newson koreográfus vezette DV8 Physical Theatre tánctársulat, illetve tagjainak 

táncfilmjeit. 

A televíziós műhelyekben kísérletezhette ki Marks és Williams a choreo-portraiture-t. A 

fogalmat Marks alkotta meg, és használja saját koreografikus munkáira a mai napig. A koreo-

portrék előadói nem professzionális táncosok, hanem „civilek”. Akiknek Marks olyan 

egyszerű, de kifejező mozgásanyagot készít, ami testi és lelki alkatukra és az előadói/filmi 

szituációra van szabva, amit könnyedén, természetesen, jó eséllyel őszintén tudnak 

megvalósítani a kamera előtt. 

De bevezet egy másik terminust is, az action conversation-t. Melyet úgy ír le, mint azoknak a 

fizikális találkozását munkáiban, akik hétköznapi, reális körülmények között egyszerre nem 

lennének azonos térben. Egy-egy ilyen elvont fogalom mögött álló virtuális közösség – 

„anyák”, „lányok”, „férfiak” „veteránok” – a mozgóképen úgy válnak közösséggé, hogy 

hasonló mozgásokat hajtanak végre. Egyedi karakterük pedig abban érhető tetten, 

amennyiben ezt eltérő módon valósítják meg. 
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Hinton szereplői a kilencvenes évek legradikálisabban kísérletező előadóművészei közül 

valók. Akikkel mind az improvizáció, a kamera számára létrehozott önálló mozgásanyag, 

mind a kész színpadi koreográfia mozgóképi rögzítése lehetséges alkotói szisztéma. A Wendy 

Houstoun koreográfussal közös Touched című filmben tisztán az előbbiek érvényesülnek, a 

Newsonnal közös munkák mindig egy színpadi mű, mint létező struktúra vizuális újra-, és 

átértelmezései.  

Bár a Touched valós helyszínen, egy angol kocsmában, a DV8-adaptációk stúdióban, épített 

díszletek között kerültek felvételre, érvelésem szerint Hinton filmi térteremtése és térkezelése 

a színházi és a filmes között helyezkedik el: sűrít és absztrahál. Fénnyel, kisebb térelemekkel 

és tárgyakkal olyan tereket hoz létre, amelyek a befogadóban személyes asszociációkat 

indítanak el. 

Mozgó testeit ezekben a terekben látszólag tárgyilagosan rögzíti. Mégis, ha mélyebb 

elemzésnek vetjük alá beállításait, megannyi érzékeny, a mozgásanyaggal való együttállásra 

lehetünk figyelmesek kameramozgásaiban, a vágás ritmikájában. 

7. 

A harmadik fejezet bemutatja, hogy a kilencvenes években létrejött szlovén videó-művészet 

egyik alapmatériája volt a szintén éppen akkor formálódó kortárstánc. A két irányzat együtt, 

folyamatos aktív, dinamikus dialógusban állva kockázatvállaló, kis költségvetésű 

mozgóképkísérletek sorát eredményezte. Csupa olyan művet, amelyben eleve, kizárólag és 

abszolút joggal volt jelen a koreografikus test. A szlovén kortárstánc a színpad vagy a balett, a 

szlovén kísérleti videó-művészet a narratív játékfilm hagyományától teljes mértékben 

leválasztva vett részt ezekben az együttműködésekben. 

A szlovén táncfilm-készítői hagyományt az Iztok Kovač koreográfus vezette En-Knap társulat 

művein keresztül vizsgálom. 

Kovač minden mozgóképe szülőföldjén, a poszt-jugoszláv tájon, egy ipar marta, a természet 

által visszavett urbánus környezetben játszódik – a jelen és a múlt között. Előadói itt hajtanak 

végre a rítusig felfokozott mozgásokat. A mozgásanyag és a mozgóképek állandó 

szimbolikával, fogalmakkal operálnak. Úgymint a „jelen felfüggesztése”, ami Nadia C. 

Seremetakis antropológus „still act” fogalmával rokonítható. Vagy a különböző mediális 

pozíciók, mint a „sétálás művészete” vagy a „résztvevő optika”. Az előbbi a nem táncos 

szereplő mozgásának koreográfiaként, de legalábbis művészi aktusként történő értelmezése. 
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Utóbbi valami ehhez hasonlónak a mozgókép-technikai megfogalmazása: a kamera 

optikájának nem táncos mozgását helyezi koreografikus kontextusba.  

Kovač alkotói alapállása az erős marginalizáltság-tudat. Ami K. Homi Bhabha 

„megkésettség” fogalmát idézi meg. Az előadók különböző mozgásformákban, de mindig a 

múlt terébe igyekeznek behatolni, a jelen idejéből kiszakadni. 

8. 

A negyedik fejezet bemutatja, hogy a jelentős belga kortárstánc műhelyek mindegyikében a 

kezdetektől kísérleteztek a mozgókép lehetőségeivel. Ezeknek a műveknek mindegyike 

evidenciaként számol azzal, hogy a befogadó képes a koreografikus test olvasására. A 

kísérletek széles skálán mozognak, és az alkotók megkülönböztetés nélkül, habitusukhoz, 

lehetőségeikhez, az adott projekt koncepciójához mérten használják őket: a kézi kamerás, 

táncstúdiós felvételektől a hatalmas technikai apparátust mozgató, extrém helyszíneken 

forgatott szuperprodukciókig, a 16-os, Super 8-as anyagoktól a videotechnikán át az új 

generációs digitális képrögzítésig. Van, aki koreográfusként, van, aki antropológusként, más 

komponistaként kezd el a táncfilmmel is foglalkozni. 

A belga táncfilm-készítői hagyományt alapvetően három filmalkotó munkássága mentén 

tárgyalom. Eric Pauwels (1953- ), Wim Vandekeybus (1963- ) és Thierry De Mey (1956- ), 

noha nagyjából azonos közegből érkeznek, markánsan eltérő utakat járnak be. 

Pauwels műveit „fél-filmeknek” tartja. Olyan kevert műfajú mozgóképeknek, amelyekben a 

rögzítő kamera etnográfusi szemszögből egyrészt lejegyez, másrészt alkotói szemszögből 

újraír, átír, megragad, sűrít, kiemel. A mozgóképek táncstúdióban kerültek rögzítésre. 

Pauwels szikár koncepciója a teret nyersen, naturálisan, praktikusan használja, benne a mozgó 

testekre koncentrál. 

Vandekeybus koreográfusként és filmrendezőként is kísérletezik a mozgóképpel. Melyek 

megjelennek színpadképeiben, színpadi koreográfiáinak elemei pedig helyet kapnak 

felvételein. Nem adaptál, hanem inkább egymásba szövi színházát és filmművészetét. 

Szabadon keveri a hatáskeltő, populáris, kommerciális elemeket (látványos képek, töredezett, 

„videoklip-szerű” narratíva, könnyűzene) az egészen nyers, bátor kísérletezéssel vagy a 

precízen kimunkált koncepciókkal (a „szükségszerű mozdulatok” koreográfiája, a test fizikai 

határainak feszegetése, különböző mozgóképi médiumok, nyersanyagok használata). Szoros 

kapcsolata van a szöveggel és a nyelvvel – irodalmi műveket (Bowles, Cortázar, Euripidész, 
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Ovidius, Pavić) használ inspirációul, előadóit beszélteti, e dialógusok gyakran többnyelvűek, 

s a beszélők hol értik, hol nem egymást. Szimbolikája az örök emberi kérdésekre 

összpontosít: élet, halál, öregség, szerelem, szeretet, gyűlölet, féltékenység, harc, együttérzés. 

Thierry De Mey műveiben a koreográfiát a táncos testtől kiterjeszti általában a képen 

megjelenő (zenész vagy „civil”) testekre. Érvényesíti a filmkép további elemeire, rétegeire 

(tér, fény), a filmkompozíció (optika helye, képkivágás, montázs, hang) minden elemére. De 

kísérletezik a képek egymás mellé helyezésével (több osztatú kép, több csatornás mozgókép) 

létrejövő, a képtér „feletti” „metakoreográfia” lehetőségeivel.  

Mozgóképeinek kulcseleme a koreográfiai karakterhez gondosan kiválasztott helyszín. 

Műveinek tétje az ezekbe a terekbe helyezett testeknek közvetlen érzéki megtapasztalhatósága 

(„kinesztetikus empátia”) Ehhez a kamera helyét, annak is leginkább a magasságát tartja a 

legfontosabb kérdésnek. Az alak felett elsikló tekintet, a „szem perspektívája” helyett, mely 

intellektualizálja és racionalizálja a tánc látványát, ő a test központjából kiinduló tekintet, egy 

„testi perspektíva” létrehozására törekszik. 

9. 

Noha közel ugyanannyi ideje foglalkozom elméleti szakemberként koreografikus 

mozgóképekkel, mint filmalkotóként, az elmúlt évek kutatását sokáig igyekeztem 

különválasztani filmkészítői tevékenységemtől. Azt gondoltam, fontos objektívnek maradnom 

tárgyammal szemben, ahhoz, hogy értekezésem olvasója elegendő információ birtokába 

kerüljön, ami alapján kialakíthatja a maga viszonyulásait ehhez az irányzathoz. S ennek én, 

pontosabban a szövegem csak eszközeként, médiumaként szolgál.  

Hazai és külföldi szakmai előadásaim, workshopjaim alkalmával ugyan mindig igyekeztem 

olyan példákat (is) mutatni, amelyek valamilyen okból kiemelten közel állnak a 

gondolkodásmódomhoz, de mindig mutattam azoktól gyökeresen eltérőt is. Jelezve az 

irányzat koncepcióinak sokféleségét. A doktori szigorlatom után érkezett egyik újabb 

felkérésre állítottam először össze olyan előadást, amiben a saját munkáimon keresztül 

beszéltem a „koreográfia mozgóképre adaptálásáról”, a „filmi improvizációról”, a 

„mozgóképi koreográfia rétegeiről”, „metakoreográfiáról”, „mentális vágásról”. 

Valójában a doktori dolgozat megírása (újraírása, átszerkesztése, másokkal elolvastatása, 

tartalmának összefoglalása) közben értettem meg – úgy hiszem – valami alapvető 

jelentőségűt: nem csak az értekezésem, de az összes táncfilmem is médium a befogadó 
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számára, melyen keresztül kialakíthatja a maga viszonyulásait ehhez az irányzathoz. 

Ugyanakkor a szövegem éppúgy nem objektív, mint ahogy a filmjeim sem azok. Minden apró 

elemzésében, már az egyes részletek kiválasztásában, kiemelésében és artikulálásuk módjában 

markánsan jelen van alkotói alapállásom. Mindaz, amit a testről, a mozgásról, a narratíváról 

és a képről, általában a filmkészítésről gondolok. Értekezésem – ahogy filmjeim kísérleti 

filmek, úgy – kísérleti szöveg. Egy koreografikus mozgóképalkotó teljesen szubjektív 

nézőpontjával. A kutatás révén, az alkotók, műhelyek, művek, elemzések összerendezésével 

olyan szempontokat érvényesíthettem és olyan fogalmakat vizsgálhattam meg, amelyek 

korábban impliciten, immáron explicit módon jelen vannak egy-egy újabb munkám 

koncepciójának kialakításakor. E fogalmakkal képes vagyok elhelyezni azokat és magamat 

ebben a meglehetősen divergens nemzetközi táncfilmes kontextusban. 
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CURRICULUM VITAE (HU) 

SZŰCS Réka  

született: 1981. Pécs, Magyarország 

filmkészítő, táncfilm-kutató, kurátor 

jelenleg Budapesten él és dolgozik 

>>>> 

>TANULMÁNYOK 

2013-2017  Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 

2009-2012 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi 

Doktori Iskola 

2000-2009 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modern Irodalomtörténeti 

és Irodalomelméleti Tanszék  

2000-2009 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, összehasonlító 

irodalomelmélet, kommunikáció és médiaelmélet, film és vizuális kultúra, klasszika-

filológia, romológia 

>FILMOGRÁFIA (VÁLOGATOTT):  

Magyarország 2015 –Hommage á Miklós Jancsó No1. De Mey-parafrázisok |  

Hungary 2015 –Hommage á Miklós Jancsó No1 De Mey Paraphrases  

kísérleti táncfilm / 2-csatornás installáció, HU-MX 2015, rendező, koncepció, producer   tovább>> 

Wild Horses | Wild Horses  

kísérleti táncfilm / 3-csatornás installáció, HU-MX 2014-2015, , rendező, producer   tovább>> 

Isten báránya | Agnus Dei  

kísérleti táncfilm, 2013, rendező, producer       tovább>> 

Lábnyomok | Footprints         tovább>> 

táncfilm, CAN-HU, 2012, co-producer  

K | K –Kafka’s Words in Movements        tovább>> 

kísérleti táncfilm, FR-HU, 2011, rendező, producer  

November Inside | November Inside       tovább>> 

kísérleti táncfilm, HU, 2011, rendező, producer  

HANDKE | HANDKE          tovább>> 

kísérleti táncfilm, HU, 2011, rendező, producer  

http://www.rekaszucs.com/hungary2015
http://www.rekaszucs.com/wild-horses
http://www.rekaszucs.com/agnus-dei
https://vimeo.com/66469211
http://www.rekaszucs.com/k
http://www.rekaszucs.com/november-inside
http://www.rekaszucs.com/handke
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Homokszék | Sandchair         tovább>> 

kísérleti táncfilm, HU, 2009, rendező, producer  

Alma | Apple  

táncfilm, HU, 2008, producer (r: Igor&Ivan Buharov)  

Etűdök I-II. | Etudes I-II.  

táncfilm, 2007, HU, producer, előadó (r: Grunwalsky Ferenc)  

Konnektor | Socket  

táncfilm, HU, 2007, producer (r: Pálfi György)  

Temetőfilm | Mourning Movie  

TV dokumentumfilm, HU, 2003 director  

Korlátok | Limits  

TV dokumentumfilm, HU, 2003, rendező  

>CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK 

2016  TESTVONAL | BODY's slim exhibition at L1danceFest 2016 

kurátor: Koroknai Zsolt DLA 

művészek: Valencia JAMES (BDS); HARSÁNYI Réka & SZŰCS Dóra Ida (H); SZŰCS Réka (H); 

HORVÁTH Helén Sára (H); KOROKNAI Zsolt & LADJÁNSZKI Márta (H) 

MAMÜ Galéria, Budapest 

2016  Broken O  

előadók: BAKÓ Tamás, LIPKA Péter, NAGY Zoltán, SZŰCS Dóra Ida  

vizuális művészek: HARSÁNYI Réka, SZŰCS Réka  

Artus Studio, Budapest, Hungary 

videó documentáció>> 

2016  „Képek és pixelek; – Fotóművészet és azon túl…” Pódiumbeszélgetés és 

vetítés a Műcsarnokban 

meghívott előadók: EIFERT János, LANSZKI Anita, SZŰCS Réka 

moderátor: LŐRINCZ Katalin 

Műcsarnok, Budapest 

2015  Broken Z  

előadók: BAKÓ Tamás, Geovanni Adrián Pérez Ortega (MX) 

http://www.rekaszucs.com/sandchair
https://www.facebook.com/events/1612174705741169/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://vimeo.com/180958008
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vizuális művészek: HARSÁNYI Réka, SZŰCS Réka  

élő zene: BERNÁTH Atom Tamás  

Artus Studio, Budapest, Hungary 

videó documentáció>> 

2015  Táncfilm a Galériában 

filmrészletekkel kísért nyitott beszélgetés & élő tánc performansz 

művészek: ANDRISTYÁK Marcell, SZŰCS Dóra Ida, SZŰCS Réka, VASS Imre  

MAMÜ Galéria, Budapest 

a tánc performansz videó documentációja>> 

2014  A Dolgok Állása –csoportos kiállítás a Veszprémi Várgalériában 

kiállító művészek: ÁFRÁNY Gábor, HARSÁNYI Réka, LACZKÓ Juli, SZEGEDY-MASZÁK Zoltán, 

SZŰCS Réka, SZTOJÁNOVITS Andrea  

táncművész előadó: SZŰCS Dóra Ida  

Várgaléria, Veszprém, Hungary 

videó documentáció>> 

2012  BESITES  

előadók: BAKÓ Tamás, Laura Vera ESPERANZA (MX), HROTKÓ Heléna, LÁNYI Juli, Caroline 

LEMIERE (FR), Giovanni Adrián PÉREZ (MX), PETROVICS Sándor, Reynaldo MARTÍNEZ 

SANTIAGO (MX), SZŰCS Dóra Ida  

vizuális művészek: BÓNA Viktor, EBNER Dávid, MOLNÁR Gergely, VÁRNAI Péter  

mentor művészek: BAKÓ Tamás, SZŰCS Réka  

részlet a videó documentációból>> 

>KURÁTORI MUNKÁK (VÁLOGATOTT)  

2006-   az Értékmegőrző Kortárs Művészeti Studió és Filmarchívum művészeti 

vezetője  

web>> 

2006-   kurátor, Apodosz Filmgyűjtemény 

web>> 

2016-2017 kurátor asszistens, dladla100 – a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori 

Iskolájának kiállítása 

https://vimeo.com/135747531
https://vimeo.com/136228098
https://vimeo.com/108472536
http://www.youtube.com/v/7x_gbHbOq2A
http://www.megorzo.hu/about-us
http://www.megorzo.hu/filmarchive
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web>> 

2013-2014  magyar projektmenedzser, Hopes & Memories Project (CZ-FR-HU-SK-RSA) 

magyar partner: Zero Ballet  

web>> 

2012-2014 magyar projektvezető, EQUINOXE Project (FR-HU-MX-SK) 

magyar partner: Apodosz Alapítvány | ÉRTÉKMEGŐRZŐ Studio  

web>> 

2012   vizuális művész mentor, BESITES (FR-HU-MX) 

magyar partner: Apodosz Alapítvány | ÉRTÉKMEGŐRZŐ Studio  

web>> 

2010  projekt asszistens, Opening Our Closed Shops Budapest  

nemzetközi workshop for irodalmároknak és képzőművészeknek  

szervező: József Attila Kör & Association of Contemporary Art EXchange 

web>> 

2009-2010  projekt asszistens ’K et la piste du château’ (BG-FR-HU-RO) 

magyar partner: Gesztus Műhely Egyesület | Gesture Workshop Association  

2007-2009 projektvezető, Tánc/Film/Work/Shop  

>OKTATÁSI TAPASZTALAT  

2013   vendégoktató, Durban University of Technology, Durban Dél-afrikai 

Köztársaság 

táncfilm 

web>> 

2009   vendégoktató, ’Europe –Land of Hope’ Youth Exchange Summer Academy  

táncfilm 

2008-2011  óraadó oktató, Pécsi Tudományegyetem Filmtudományi és Vizuális 

Tanulmányok Tanszék 

>MUNKAHELYI TAPASZTALAT (VÁLOGATOTT) 

2012-   doktori és habilitációs titkár, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori 

Iskola  

web>> 

http://www.mke.hu/dladla100
http://bottecka.wixsite.com/hopesmemories/zero-ballet
http://rszucs.wix.com/equinoxeproject
http://rszucs.wix.com/equinoxeproject#%21sub-projects/vstc3=site-specific_installations
http://rszucs.wix.com/equinoxeproject#%21sub-projects/vstc3=site-specific_installations
http://www.acax.eu/index.php?searchenginerUrl=hirek%2Faz_idealis_muteremprogram_budapesten_.326.html&language=hu&language=en
http://www.acax.eu/index.php?searchenginerUrl=hirek%2Faz_idealis_muteremprogram_budapesten_.326.html&language=hu&language=en
http://www.dut.ac.za/faculty/arts_and_design/drama_production/
http://www.mke.hu/en/doctoral_prog.php
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2011   művészeti menedzser, Duda Éva Dance Company  

web>> 

2010-2013  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nemzeti Filmiroda Art Film Bizottság 

bizottsági tag 

2008   sajtó asszisztens, Kalligram Kiadó  

web>> 

2008   sajtó asszisztens, Budapest Kortárstánc Főiskola  

web>> 

2007-2008  művészeti vezető, YBL Palota Művészeti Központ, Budapest  

2004-2007  üzemvezető, BEM Art Mozi, Budapest  

>ÖSZTÖNDÍJAK:  

Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíj 2009, 2010, 2011  

Nemzeti Kulturális Alap kutatói ösztöndíj 2010  

„Újbuda Mecénás” alkotói ösztöndíj 2012  

>>>> 

A díjakat és a fesztiválvetítésket weboldalon>> találja. 

  

http://evaduda.net/en/company/
http://www.kalligram.com/
http://tanc.org.hu/oldsite/indexold.html
http://www.rekaszucs.com/
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CURRICULUM VITAE (EN) 

Réka SZŰCS 

Born in Pécs, Hungary, 1981 

filmmaker, dancefilm researcher, curator 

currently live and work in Budapest, Hungary 

>>>> 

>STUDIES 

2013-2017  University of Theatre and Film Arts Budapest, Doctoral School 

2009-2012 Department of Modern Literatures and Literary Theory of the Faculty of the 

Humanities, University of Pécs, Doctoral School 

2000-2009 University of Pécs, Faculty of the Humanities, Department of Modern 

Literatures and Literary Theory  

2000-2009 University of Pécs, comparative literature, communication and media 

studies, film and visual culture, classical philology and linguistics, romology  

>FILMOGRAPHY (SELECTED):  

Magyarország 2015 –Hommage á Miklós Jancsó No1. De Mey-parafrázisok |  

Hungary 2015 –Hommage á Miklós Jancsó No1 De Mey Paraphrases  

experimental dancefilm / 2 channel installation, HU-MX 2015, director, concept, producer  more>> 

Wild Horses | Wild Horses  

experimental dancefilm / 3 channel installation, HU-MX 2014-2015, director, producer   more>> 

Isten báránya | Agnus Dei  

experimental dancefilm, 2013, director, producer       more>> 

Lábnyomok | Footprints         more>> 

dancefilm, CAN-HU, 2012, co-producer  

K | K –Kafka’s Words in Movements        more>> 

experimental dancefilm, FR-HU, 2011, director, producer  

November Inside | November Inside       more>> 

experimental dancefilm, HU, 2011, director, producer  

HANDKE | HANDKE          more>> 

experimental dancefilm, HU, 2011, director, producer  

http://www.rekaszucs.com/hungary2015
http://www.rekaszucs.com/wild-horses
http://www.rekaszucs.com/agnus-dei
https://vimeo.com/66469211
http://www.rekaszucs.com/k
http://www.rekaszucs.com/november-inside
http://www.rekaszucs.com/handke
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Homokszék | Sandchair         more>> 

experimental dancefilm, HU, 2009, director, producer  

Alma | Apple  

dancefilm, HU, 2008, producer (dir: Igor&Ivan Buharov)  

Etűdök I-II. | Etudes I-II.  

dancefilm, 2007, HU, producer, performer (dir: Grunwalsky Ferenc)  

Konnektor | Socket  

dancefilm, HU, 2007, producer (dir: Pálfi György)  

Temetőfilm | Mourning Movie  

TV documentary, HU, 2003 director  

Korlátok | Limits  

TV documentary, HU, 2003, director  

>GROUP EXHIBITIONS, PERFORMANCES 

2016  BODY's slim exhibition at L1danceFest 2016 

curator: Zsolt KOROKNAI DLA 

artists: Valencia JAMES (BDS); Réka HARSÁNYI & Dóra Ida SZŰCS (H); Réka SZŰCS (H); Helén 

Sára HORVÁTH (H); Zsolt KOROKNAI & Márta LADJÁNSZKI (H) 

2016  Broken O  

performers: Tamás BAKÓ, Péter LIPKA, Zoltán NAGY, Dóra Ida SZŰCS 

visual artists: Réka HARSÁNYI, Réka SZŰCS 

Artus Studio, Budapest, Hungary 

video documentation>> 

2016  „Pictures and pixels; – Photographic Art and Beyond…” discussion and 

screening at Műcsarnok | Kunsthalle Budapest 

guests: János EIFERT, Anita LANSZKI, Réka SZŰCS 

moderator: Katalin LŐRINCZ 

Műcsarnok | Kunsthalle, Budapest 

2015  Broken Z  

performers: Tamás BAKÓ, Geovanni Adrián Pérez Ortega (MX) 

visual artists: Réka HARSÁNYI, Réka SZŰCS 

http://www.rekaszucs.com/sandchair
https://www.facebook.com/events/1612174705741169/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://vimeo.com/180958008
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live music: Tamás BERNÁTH Atom 

Artus Studio, Budapest, Hungary 

video documentation>> 

2015  Dancefilm in the Gallery  

open discussion accompanied by film excerpts & live dance performance 

artists: Marcell ANDRISTYÁK, Dóra Ida SZŰCS, Réka SZŰCS, Imre VASS 

MAMÜ Gallery, Budapest 

video documentation of the performance>> 

2014  The State of Things  

artists: Gábor ÁFRÁNY, Réka HARSÁNYI, Juli LACZKÓ, Zoltán SZEGEDY-MASZÁK, Réka 

SZŰCS, Andrea SZTOJÁNOVITS 

contemporary dancer: Dóra Ida SZŰCS 

Várgaléria, Veszprém, Hungary 

video documentation>> 

2012  BESITES  

performers: Tamás BAKÓ, Laura Vera ESPERANZA (MX), Heléna HROTKÓ, Juli LÁNYI, 

Caroline LEMIERE (FR), Giovanni Adrián PÉREZ (MX), Sándor PETROVICS, Reynaldo 

MARTÍNEZ SANTIAGO (MX), Dóra Ida SZŰCS 

visual artists: Viktor BÓNA, Dávid EBNER, Gergely MOLNÁR, Péter VÁRNAI 

mentor artists: Tamás BAKÓ, Réka SZŰCS 

part of video documentation>> 

>CURATORIAL WORK (SELECTED)  

2006-   artistic director of Értékmegőrző | SAFE Contemporary Art Studio and 

Filmarchive, current  

webpage>> 

2006-   curator, Apodosz Moving Image Collection, current 

webpage>> 

2016-2017 assistant curator, dladla100 - exhibition of Hungarian University of Fine Arts 

Doctoral School, current 

webpage>> 

https://vimeo.com/135747531
https://vimeo.com/136228098
https://vimeo.com/108472536
http://www.youtube.com/v/7x_gbHbOq2A
http://www.megorzo.hu/about-us
http://www.megorzo.hu/filmarchive
http://www.mke.hu/dladla100
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2013-2014  Hungarian project manager, Hopes & Memories Project (CZ-FR-HU-SK-RSA) 

Hungarian organizer: Zero Ballet  

webpage>> 

2012-2014 Hungarian project leader, EQUINOXE Project (FR-HU-MX-SK) 

Hungarian organizer: Apodosz Foundation | SAFE Art Studio  

webpage>> 

2012   visual artist mentor, BESITES (FR-HU-MX) 

organizer: Apodosz Foundation - Értékmegőrző | SAFE Art Studio 

webpage>> 

2010  project assistant, Opening Our Closed Shops Budapest  

international workshop for literateurs and fine artists organized by JAK & ACAX 

webpage>> 

2009-2010  project assistant ’K et la piste du château’ (BG-FR-HU-RO) 

Hungarian organizer: Gesztus Műhely Egyesület | Gesture Workshop Association  

2007-2009 project leader, Dance/Film/Work/Shop  

>TEACHING EXPERIENCE  

2013   guest lecturer, Durban University of Technology, Durban Republic of South 

Africa  

dance film 

webpage>> 

2009   guest lecturer, ’Europe –Land of Hope’ Youth Exchange Summer Academy  

dance film 

2008-2011  part-time teacher, Department of Film and Visual Studies, University of Pécs  

>WORK EXPERIENCE (SELECTED) 

2012-   doctoral and habilitation secretary, Hungarian University of Fine Arts, 

Doctoral School  

webpage>> 

2011   artistic manager, Éva Duda Dance Company  

webpage>> 

http://bottecka.wixsite.com/hopesmemories/zero-ballet
http://rszucs.wix.com/equinoxeproject
http://rszucs.wix.com/equinoxeproject#%21sub-projects/vstc3=site-specific_installations
http://rszucs.wix.com/equinoxeproject#%21sub-projects/vstc3=site-specific_installations
http://www.acax.eu/index.php?searchenginerUrl=hirek%2Faz_idealis_muteremprogram_budapesten_.326.html&language=hu&language=en
http://www.acax.eu/index.php?searchenginerUrl=hirek%2Faz_idealis_muteremprogram_budapesten_.326.html&language=hu&language=en
http://www.dut.ac.za/faculty/arts_and_design/drama_production/
http://www.mke.hu/en/doctoral_prog.php
http://evaduda.net/en/company/
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2010-2013  member of the committee, Hungarian National Film Office  

2008   press and PR assistant, Kalligram Publisher  

webpage>> 

2008   press and PR assistant, Budapest Contemporary Dance Academy  

webpage>> 

2007-2008  artistic director, YBL Palace Art Centre, Budapest  

2004-2007  general manager, BEM Art Cinema, Budapest  

>SCHOLARSHIPS:  

Hungarian National Cultural Fund artist scholarship 2009, 2010, 2011  

Hungarian National Cultural Fund research scholarship 2010  

„Újbuda Mecénás” artist scholarship 2012  

>>>> 

For Awards and Screenings, please visit homepage>>.  
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