
Bartók, Sztravinszkij, mítosz, rítus – ezek a
Közép-Európa Táncszínház új, kétrészes est-
jének kulcsszavai. A KET idei évadában szin-
te az összes bemutató klasszikus zenére ké-
szül, ennek a sorozatnak volt elsô állomása
az októberi premier. Az est elsô darabját, az
Arakhné – Kolophón hercegnôjét Halász
Gábor koreografálta, aki a Budapest Kor-
társtánc Fôiskola elvégzése után külföldön
építette táncos karrierjét, és többek között

a Ballet National de Marseilles tagja volt. Ha-
zatérvén több alkalommal is kipróbálta ma-
gát koreográfusként a KET társulatával
együttmûködve: az Ifjú Koreográfusok Fóru-
ma tehetséggondozó program támogatott-
jaként készítette az A8ak címû elôadást,
majd a K-Arcok programsorozat keretében
koreografált szólót Horváth Adrienn-nek.

A görög mítosz szerint Arakhné, Ko-
lophón hercegnôje messze földön híres

volt szövô- és hímzôtudományáról. Bár a
mesterséget Athéné istennôtôl tanulta,
hamarosan már azzal dicsekedett, hogy az
ô tudása túlszárnyalja az istennôét. Athéné
versenyre hívta ki az elbizakodott herceg-
nôt. Arakhné az istennô apjának, Zeusznak
a hódításait szôtte meg, és bár a munka
gyönyörûre sikerült, Athéné annyira felhá-
borodott tanítványa tiszteletlenségén,
hogy darabokra tépte a szôttest. Arakhné
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szégyenében felakasztotta magát, ám
Athéné megsajnálta, és visszaadta az életét
– igaz, nem emberként, hanem pókként
kellett tovább élnie, hogy szövôtudomá-
nyát ebben a formában gyakorolja tovább.

Halász Gábor Bartók IV. vonósnégye-
sére készült koreográfiájának legnagyobb
erénye, hogy kevés külsôséggel, jobbára
csak a tánc expresszivitására hagyatkozva
olyan világos viszonyrendszert teremt,
hogy még a történetet nem ismerôk szá-
mára is jól követhetôk az események. A
némileg érdektelen csoportjelenetekhez
képest a duettek mind izgalmasak, min-
den mozdulatnak jelentôsége van bennük.
Az elôadás legfontosabb párosa Hargitai
Mariann és Wéninger Dalma. Elôbbi le-
hengerlô dinamikával táncolja a bölcses-
ség, az igazságosság és a mûvészetek is-
tennôjét, míg utóbbi elegáns, plasztikus
kolophóni hercegnô. Több duettjük is van
a darab során, amelyek érzékletesen feje-
zik ki a köztük lévô erôviszonyokat, harcu-
kat. Koreográfiájukban vissza-visszatérô
motívumok a szövés mozdulatai is. A két
táncosnô jól ellenpontozza egymást, és
emlékezetes nôi párost alkotnak.

Szintén figyelemreméltó jelenet az
Arakhné által szôtt jelenet megelevenedé-
se is, amelyben Kovács Péter Zeuszként
három rövid duettben csábít el három
nôt. Ahogy minden nô, minden hódítás,
minden szerelem más, úgy különbözik
egymástól a három duett is. Kovács Péter
jeleskedik a partnermunkában, bár az
utolsó duettben erre már nincs szüksége,
hiszen a szerelmi aktus a felek érintkezése
nélkül zajlik le – akárcsak a mítosz szerint
Zeusz és Danaé esetében.

A díszlet nélküli térben a koreográfus
biztos kézzel, jól pozicionálja a táncosokat,
átgondolt térformákba rendezve ôket, így
nem marad hiányérzetünk a látvány tekin-
tetében sem. Athéné szinte végig jelen
van, vagy idôrôl idôre berobban a színre,
hiszen – bármit is gondol Arakhné – mégis
csak az istennô irányítja az eseményeket.
Végül beteljesül az elbizakodott hercegnô
sorsa, és nemcsak ôt, de földi társait is be-
lepi a hatalmas pókháló, amelybôl teljesen
kiszabadulni már soha többé nem tudnak.

Kun Attila az elmúlt években több elô-
adásában (Horda, Tiszta föld, Peregrinus)
is foglalkozott már a rituálékkal és a mik-
roközösségek mûködésével és belsô viszo-
nyaival, vagyis pontosan azokkal a témák-
kal, amelyekrôl Sztravinszkij Tavaszi áldo-
zata is szól. Érthetetlen módon azonban
ahelyett, hogy továbbgondolta volna eze-
ket a témákat új darabjában, ami által egy
sorozat következô állomásának lenne te-
kinthetô, Kun Attila Tavaszi áldozat-in-
terpretációja inkább úgy hat, mintha a ko-
rábbi elôadások elemeit beledobálta volna
egy turmixgépbe, és kevert volna belôlük
egy újat. A biztonság kedvéért azért tett
hozzá néhány új hozzávalót is, sajnos
azonban a végtermék nem egy jóízû tur-
mix, sokkal inkább egy zavaros lötty lett. 

A korábban említett elôadásokból né-
hány kellék, gesztus, téma (föld, víz, rituá-
lis mosdás, szemeteszsák, a fogyasztói tár-
sadalom kritikája) olyan nyilvánvaló mó-
don tér vissza, hogy hajlandó vagyok eze-
ket önismétlés helyett szándékos önrefe-
renciának tekinteni. Mindezek az elemek
azonban nem kerülnek semmiféle új kon-
textusba vagy megvilágításba, csak fel-fel-
villannak, miközben a színpadon módsze-
resen eluralkodik a káosz. Mert a fent fel-
soroltakon kívül van itt bikafejjel flangáló
rejtélyes alak, kôvel megdobált plexifal,
gusztustalan folyadékkal kényszer-itatott
férfi (ô lenne az áldozat? De kinek, minek
az áldozata?), és még sok más, egymás-
hoz nehezen kapcsolható összetevô. Ami-
kor Ivanov Gábor különösebb elôzmény
nélkül ordítva verni kezdte a fejét a plexi-
falba, akkor már végképp elvesztem.

Mindehhez Sztravinszkij zenéje tulaj-
donképpen csak üres háttérként szolgál,
hiszen a koreográfia dramaturgiája egyál-
talán nem követi a zenemû dramaturgiáját.
Nem az a baj persze, hogy Kun Attila nem a
jól ismert történetet értelmezi (újra), de az
baj, hogy a zene nem kerül semmilyen vi-
szonyba az elôadás többi alkotóelemével,
pusztán aláfestôje a „kortárs káosznak” (ha
valahol, akkor itt igazán találó a Tiszta föld
címû elôadás mûfaji megjelölése). 

Ráadásul egyéb dramaturgiai-szcenikai
problémák is terhelik az elôadást. A rövid

vetítés a színpad padlójára nemcsak fölösle-
ges, de nem is fest jól, hiszen semmit nem
tudunk kisilabizálni belôle. Esetlen megol-
dás, hogy a földön fekvô, megkínzott Mádi
László egyszer csak fürgén felpattan, hogy
csatlakozzon egy csoporttánchoz. És kizök-
kent, hogy amiatt kell izgulnunk, meg tud-
ják-e támasztani a táncosok a bikafejet a
földön, illetve hogy felborul-e a túlzottan
labilis plexifal, amikor nem kéne. 

A zenéhez hasonlóan mellékszerep jut
a táncnak is. Nincsenek sehol a Horda
vagy a Peregrinusok hipnotikus csoport-
táncai és megindító duettjei. Talán ez en-
nek az elôadásnak a balszerencséje: hogy
Kun Attila mindent megmutatott, megko-
reografált már, ami egy jó Tavaszi áldozat-
elôadáshoz kell – és mire eljutott magához
a Tavaszi áldozathoz, addigra ezeknek már
csak halvány árnyéka maradt.
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