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Az egykori sörgyárból átalakított épületben, a Wiels-ben működik Brüsszel leg-
fontosabb kortárs vizuális művészeti központja. A helyi és külföldi művészek 
tárlatainak rendszeresen helyet adó intézményben ezúttal rendhagyó kiállításra 
került sor. Első olvasatban inkább performansznak vagy táncnak gondolhat-
nánk, ám ezt a meghatározást az esemény létrehozója, Belgium nemzetközi hírű 
koreográfusa, Anne Teresa De Keersmaeker kateorikusan elveti, arról nem is 
szólva, hogy ha a látogató a Work/Travail/Arbeid-et performanszként fogja fel, 
az azt jelenti, hogy nem értette meg a koreográfus szándékát. A műfajok közötti 
elemi különbségekre alapozott kísérlet – mert tulajdonképpen egy eddig soha-
sem kipróbált izgalmas kísérletről van szó –, arra keresi a választ, hogy vajon mi 
történik egy tüzetesen kidolgozott koreográfiával, ha azt a kiállítási protokollt 
követő körülmények között mutatják be? Melyek azok az alapvető különbsé-
gek, amelyek különösen izgalmassá teszik ezt a kihívást? Egy táncprodukció 
vagy egy performansz meghatározott időpontban kezdődik, és meghatározott 
ideig tart, a közönség megérkezik a kezdésre, majd eltávozik a befejezéskor. 
Ezzel szemben egy kiállításra a nyitvatartás alatt bármikor betérhetünk, és bár-
mennyi időt ott tölthetünk. Az élő előadás esetében a szereplők mozgásban 
vannak, míg a közönség egyhelyben ül vagy áll, ebből adódóan az előadást csak 
egy nézőpontból látja. A kiállításon viszont az alkotások helye az állandó, és a 
néző járkál szabadon.
A Work/Travail/Arbeid-et arra a kreációra, a Vortex Temporumra alapozva 
hozta létre Anne Teresa De Keersmaeker, amelyet 2013-ban lépésről lépésre, a 
legegyszerűbb struktúrától elindulva, szintről szintre feljebb lépve dolgozott ki 
Gérard Grisey, francia zeneszerző 1996-ben írt kompozíciójára. Az akkori elő-
adás címét adó zenedarab, a Vortex Temporum maga is egymásra épülő, fokról 
fokra egymásra halmozódó zenei elemekből épül fel. A koreográfus a két évvel 
ezelőtti, több hónapig tartó munkafolyamatot igyekezett a mostani munkájában 
kilenc hétre szétterítve (valójában összesűrítve), kiállításként tárni a közönség 
elé. Ahogyan a hagyományos kiállítások esetében, úgy a nyitvatartás ideje alatt, 
délelőtt 11-től délután 18 óráig folyamatosan látogatható és látható a hét zenész 
és hét táncos által bemutatott „kiállítás”. A néző szabadon sétálhat az egymásba 
nyíló terekben a hol végtelenül lassú, hol felgyorsult, dinamikus mozgásban 
lévő táncosok és ugyancsak mozgásban lévő zenészek között. És nemcsak a 
vonós- és fúvóshangszereket megszólaltató zenészek változtatják helyüket, de 
saját hangjának ritmusára még a zongora is „táncol”, körbeforog, egyik térből a 
másikba vándorol. A termek hófehérre meszelt falai üresek, a padlót viszont 
krétával megrajzolt rajz borítja: egy nagy körben egy ötszög, melynek minden 
csúcsából újabb körök indulnak ki. A rajz a koreográfia térbeli struktúráját jelöli, 
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a magunk által kialakított saját terünk is megvan, mely egyszerre óv és elválaszt. 
A térbeli határok összemosódnak. A kint és bent finoman jelezve van ugyan, de 
inkább az áthatás érvényesül. 
Némelyik nyomaton a kép nagy részét kitöltve premier planban kézfejek jelen-
nek meg kinyújtva, az ablakra fektetve a tenyeret, a háttérben egy csak alig 
kivehető, kevéssé hangsúlyos városképpel. Ebben az esetben nem találunk 
Braille-írást a képen. A kéz tapogatózva nyúlik ki, hogy kapcsolatot teremtsen,  
s olyan hatást kelt, mintha megálljt parancsolna a külvilágnak,  eltakarná az.
A lélek befelé fordul elmélyülést, erőt, békét és megnyugvást keresve, és ebben 
a „belső térben” zajlik a szellemi élet, ugyanakkor a legtöbb képen, ahol megjele-
nik a Braille-írás, ott az több rétegben, de egymást áthatva elvegyül a fényforrások 
között. Mert ezeknek az értékeknek, ennek a szellemiségnek a mindent átható, 
hatását mindenhol kifejtő erejére helyeződik a hangsúly. Még ha óvó emlékeztetőül, 
figyelmeztetőül is szánja a művész e sorokat, tapasztalva a veszélyes folyamato-
kat, azt sugallja, hogy az igazi érték búvópatakként megmarad, és nem vesződik el.
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a táncosok és zenészek útját vezeti. Anne Teresa De Keersmaeker minden 
munkájában fontos szerepet játszik a geometria és a matematika, amelyeknek, 
ahogy ő mondja, szinte megszállottja. (Hogy ez mennyire így van, arról nemcsak 
a Wiels-ben látottak győzhetik meg az érdeklődőt, hanem a másik helyszínen, 
a Palais des Beaux-Arts-ban látható rajzok is, amelyeket korábbi koregráfiáihoz 
készített. Valóságos konstruktív kompozícíók.)
A szigorú pontossággal kidolgozott, fegyelmet követelő koreográfiát előre nem 
tervezhető szituációk, kiszámíthatatlan történések módosítják. Másképpen 
alakul például a táncosok útja, ha nincs néző a teremben (a produkció ilyenkor 
is folyamatosan zajlik, hiszen a képeket sem akasztják le a falról, amikor éppen 
nincs közönség), másképpen, ha csak négy-öt vagy ha húsz-harminc látogató van 
a térben, mivel nemcsak helyváltoztatásuk, de viselkedésük is kiszámíthatatlan. 
Előfordulhat, hogy kérdést intéznek a táncosokhoz, vagy egymással beszélget-
nek, sőt az is, hogy bekapcsolódnak a táncba…
A kiállítótérben nincsenek lámpák, csak az ablakokon beszűrődő fény világít. 
Más a vizuális hatás a reggeli fényben, mint alkonyatkor, más napsütésben, mint 
borús időben. A produkció nyitástól zárásig, hét órán át folyik, de teljes időtar-
tama kilenc óra. Másnap ott folytatják, ahol előző nap abbahagyták, ebből adó-
dóan a Work/Travail/Arbeid látogatója nem ugyanazt fogja látni szerdán 11-kor, 
mint például csütörtökön 11-kor.
De ki is Anne Teresa De Keersmaeker, ennek a különös és szinte vakme-
rően bátor kísérletnek a létrehozója? Az 1960-ban született flamand táncos 
és koreográfus a klasszikus balett után Maurice Béjart brüsszeli iskolájában, 
majd a New York-i University School of the Arts-on tanult. Kétéves ameri-
kai tartózkodása alatt ismerkedett meg Steve Reich zenéjével, ami megha-
tározó szerepet játszott saját művészetének további alakulásában. 1982-ben 
Reich három zenedarabjára, a Violin Phase-re, Piano Phase-re és Come out-ra 
készítette el első önálló koreográfiáját, a Fase-t, amely komoly elismerést 
hozott számára. Ezt a produkciót az évek során módosítva, tovább tökéle-
tesítve többször és sok helyen adta elő, legutóbb 2012-ben a londoni Tate 
Modern performanszoknak szentelt helyén, a Tanks-ban. Visszatérve Brüsz-
szelbe, 1983-ban De Keersmaeker létrehozta saját társulatát, a máig működő 
Compagnie Rosas-t, majd 1995-ben táncművészeti iskoláját, a P.A.R.T.S.-t (École 
Internationale de danse contemporaine). (Ennek az iskolának a növendéke 
a Work/Travail/Arbeid egyik táncosa, Busa Balázs is.) Több évtizedes mun-
kássága során a középkortól a huszadik századig számos zeneszerző művére, 
köztük Bartók Béla Kékszakállú hercegére készített koreográfiát. Munkásságát, 
módszerét, teóriáját egy három év alatt, három kötetben kiadott monográfia 
mutatja be, melynek utolsó része 2014-ben jelent meg. 
A Wiels-ben kilenc héten keresztül, május közepéig látható produkciót a hely-
színekhez igazodó módosítással 2016. februárjában a párizsi Pompidou Központ-
ban, júliusban pedig a londoni Tate Modernben is műsorra tűzik.

Break és tangó
Az utcai festészet, a graffiti beépült a kortárs képzőművészetbe, a street-art egy 
másik igen elterjedt és népszerű műfaja, a break és annak különböző variációi 
pedig létjogosultságot nyertek a kortárs táncművészetben.
A hiphop-kultúrából érkező, autodidakta spanyol, pontosabban katalán-francia 
Sébastien Ramirez koreográfus, aki fiatal kora ellenére már komoly nemzetközi 
tapasztalattal rendelkezik, meglepő és az amatőr néző számára megoldhatat-

lannak tűnő feladatra vállalkozott. Felahikum1 címmel olyan kreációt hozott létre  
(a Fondation BNP Paribas támogatásával), és mutatott be társulatával Perpignanban, 
ahol a színpadon egyszerre és együtt „él” flamenco és break. Az előadásnak két 
női szereplője volt. Egyikük Hyun-Jung Wang, alias Honji koreai szülők gyereke-
ként Frankfurtban született, ahol klasszikus balettet és ázsiai harcművészeteket 
tanult. Berlinbe költözve hiphop-táncosként került a kortárs táncművészet vilá-
gába, és több koreográfussal dolgozott együtt performanszok, tánckreációk 
előadójaként. 2007-ben Sébastien Ramirezzel saját társulatot alakítottak, azóta 
több nemzetközi előadáson arattak sikert. A másik táncos, a társulat vendégsze-
replője, Rocio Molina a madridi Conservatorio de Danzában szerzett diplomát, 
és napjaink egyik legelismertebb flamengó-táncosa. Hogyan lehet két, teljesen 
különböző kultúrában gyökerező táncos előadását úgy összehangolni, hogy 
egyik se veszítse el saját identitását, ugyanakkor ne két különálló produkció-
nak, hanem kétféle tánckultúra együttlétének lehessünk tanúi? A művészek, és 
persze a koreográfus munkája az előzetes kétségeket megcáfolva, emlékeze-
tes előadást eredményezett. Honji és Molina számára, elmondásuk szerint, két 
olyan közös elem volt, ami megkönnyítette munkájukat: az egyik magának a tánc-
művészetnek a szeretete, a másik pedig az, hogy azonos eszközzel dolgoznak.  
A kétféle tánc között megannyi eltérés, nem is beszélve az esztétikai különbség-
ről! Míg a flamencót szigorú szabályok és zenei ritmus határozzák, addig a break 
sokkal szabadabb, egyénibb, és szinte bármilyen zenére táncolható. A flamenco 

„zajos”, a break „néma”. A break akrobatikus elemeivel, robotszerű mozgásával 
szemben a flamenco sokkal érzékibb, technikájában a látszat ellenére is bonyolul-
tabb, összetettebb. Miközben a két stílus közötti különbségből adódó akadállyal 
kellett megküzdeniük, a művészek előtt, mint elmondták, kölcsönösen új világ 
nyílt meg. Az előadás során a kétfajta tánc között állandó kapcsolat volt, anélkül, 
hogy fuzionáltak volna; az azonos öltözéket, azonos frizurát viselő, kinézésre alig 
megkülönböztethető táncosok mozdulatai közt hol párbeszéd, hol pedig konf-
rontáció alakult ki. Ez a felelgetős, civakodó viszony megjelent a zenében is, míg 
a flamenco ritmusát a cipősarok kopogása diktálta, addig a másik szereplő táncát 
Alice Russel és Steve Reich dallamai vezették. A színpadot ventillátorok övezték, 
melyeknek egyrészt vizuális szerepük volt, másrészt azzal, hogy időnként megin-
dultak, időnként megálltak, hangot adtak, forogtak, az előadás aktív résztvevőivé 
váltak. Az általuk gerjesztett légmozgás egy áttesző fátylat repített a levegőbe, 
amely lesüllyedt, felszállt, tekeredett, olyan illuziót keltve, mintha egy harmadik 
táncos lépett volna a színpadra.
Ahogyan a galériák falára került utcai festészetben gyökerező képekről, úgy a 
breakre alapozott színpadi koreográfiákról sem állíthatjuk, hogy utcai művészet, 
hiszen az utcát elhagyva már nem is az. 
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1 Felahikum: a flamenco arab eredetű elnevezése, másik jelentése: kóborló paraszt
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