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6internet vagy hálózat nélküli telefonok révén, akkor azt is mondhatjuk, hogy én 

ezeket a láthatatlan sugárzásokat próbáltam megjeleníteni, ugyanakkor az ecset-
kezelésben benne van némileg a kalligráfia tudása, illetve a korábbi Tesla-sorozat 
tapasztalata is” – mondja a festő.3

Yusuke a természet működésének egy némileg alábecsült mezsgyéjét szólaltatja 
meg tehát, s közben a világ működésének jelenségeiben, erőiben való alámerü-
lést-elmélyedést, ezekkel való azonosulást valósítja meg. Meggyőződésünk erősö-
dik, miszerint a keleti ember hagyja, minden látszólagos mai ellentmondás mellett 
is küzd érte, hogy a természet szóljon, teret nyerjen. Valamelyest ebben rejlik a 
Kelet esztétikája is, írja egy japán biológus, Tatsuo Motokawa 1989-ben, „a nyugati 
tudós” (és művész) pedig, mint mondja, „beszél a természet és a tények helyett is”.4 
Úgy is fogalmazhatunk talán, Yusuke felelősségteljes, holisztikus világ-és termé-
szet-szemléletén tűnődve, hogy míg az európai ember leszakítva ismer meg egy 
virágot, a japán csupán szemlélődve törekszik erre. Ugyanakkor mégiscsak valami-
féle oltárképek kerültek Yusuke által a templomtérbe, 21. századiak, magukkal húzó 
erőtereik révén nem is annyira profának, fizikai tematikájuk ellenére metafizikusak.

3  Molnár Eszter: Szintézis magasfeszültségen. Beszélgetés Fukui Yusuke képzőművészel, 
in: Új Művészet, 2015. május
4  Tatsuo Motokawa: Nyershal-tudomány és hamburger-tudomány. In: Harmadik Part 1990/2. 
ford.: György Lajos
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Váltakozó fényerő, fényintenzitás, eltérő sebességű felvillanások. Zajként, elekt-
ronikus zörejként érzékelt, dallam nélküli hanghatások. Feloldódó, máskor konk-
retizálódó, néha a semmibe vesző tér, a térérzékelés átmeneti elvesztése. Alig 
kivehető mozdulatok, hirtelen nekiiramodó mozgások, rángás, remegés, lendítés, 
hajlás. Fényzaj. Pixeláradat. Ezek a japán koreográfus, táncos, multimédiaművész 
Hiroaki Umeda előadásainak, installációinak legfontosabb jellemzői, vagy még 
inkább: konstitutív elemei. 
Az 1977-ben Tokióban született művész első, 2012. évi budapesti szereplését 
követően – amikor a Haptic és a 2. repulsion című műveit mutatta be – ezúttal az 
Accumulated Layout (2007), illetve a Holistic Strata (2011) című darabjaival lépett 
a Trafó színpadára, melyek közül az utóbbit egyes értelmezői inkább installáció-
ként fogják fel. Azok számára, akik látták a két és fél évvel ezelőtti előadást is, fel-
tűnhetett, hogy Umeda egyes darabjaiban sok hasonló vagy egyező koreográfiai 
elemmel és megoldással operál, ennek ellenére teljesen más összhatás jellemzi 
egyes munkáit. Jelen esetben a hasonlóság leginkább apró mozdulatokban, a 
hangeffektusokban, a mozgó test néha csak víziószerű jelenlétében volt tetten 
érhető. Az Accumulated Layout esetében a lágy fények és a hirtelen felvillaná-
sok – mint két szélső pólus – között oszcillált a fényhasználat, míg a mozdulatok 
is az alig észrevehető parányi, szinte csak az ízületek szintjén zajló rezdülések 
és a határozott, nagyívű, az egész testet átható mozdulatok széles skáláján vál-
takozott. A Holistic Strata ezzel szemben inkább tűnt egy furcsa, mintegy húsz 
perc hosszúságú látomásnak, amelyben nemcsak a háromdimenziós tér ész-
lelése vált bizonytalanná, de a mozgó test fizikai jelenléte is relativizálódott a 
fényhatások szemkápráztató játékában, a pixelnyi értéket megjelenítő pontok 
sokaságának állandóan módosuló áradásában. A hangeffektusok ugyancsak 
széles skálán mozogtak: a legapróbb, alig hallható zörejektől a durva, erős zajo-
kig terjedtek, néha pedig lágy dallamfoszlányokba oldódtak. A Holistic Strata 

esetében ezeken kívül leginkább az elektronikus eszközök, gépi berendezések 
állandó morajlására emlékeztető hatások domináltak. 
Umeda előadásai első látásra sok szálon kapcsolódnak a kortárs tánc meghatá-
rozó irányaihoz, miközben gondolatiságukban erősen kötődnek a modern tánc 
történetének jelentős epizódjaihoz. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódva – bár 
azzal kritikus viszonyban állva – Umedánál is a test és a test által definiált tér a 
főszereplő, amely körülhatárolja az őt kijelölő testet, és így a mű valódi narratí-
vája épp ezt a testiséget formálja történetté. A nézőnek pedig le kell mondania 
a valamiképp elbeszélhető történet rekonstrukciójáról, annak szándékolt mel-
lőzése miatt, amely esetleg támpontokat adhatna a mű másfajta értelmezéshez. 
Umeda mégsem privilegizálja az emberi korpusz jelenlétét, amit személetesen 
mutat meg a Holistic Strata-ban, ahol ez a test sok esetben csaknem telje-
sen eltűnik a rávetülő, állandóan mozgó pixelek hol lassan tovacsúszó, máskor 
örvényló áramlásában, amelyek így semlegesítik a testen egyébként természe-
tesen kialakuló vetett árnyékokat. 
Az emberi test fizikai jelenlétének ez az elbizonytalanítása, szinte felfüg-
gesztése az a mozzanat, amely szembesíthet minket az Umeda koreográfusi 
tevékenységét mélyen átható, a nyugatitól lényegi módon különböző világ-
felfogással és szemlélettel, amelynek gyökereit a japán filozófiai irányzatok-
ban érdemes keresni. Mégpedig annak ellenére, hogy az általa 2000-ben 
létrehozott S20 csoport honlapján egyértelmű utalásokat találhatunk bizonyos 
akadémiai körökben egyre erőteljesebb filozófiai felfogásra, az úgynevezett 
poszt-antropocentrizmusra. Ennek az embert a történetileg korábban elfoglalt 
központi pozícióból kiszorító gondolati konstrukciónak az egyik fontos ténye-
zője a holisztikus entitás fogalma, amely már nem biztosít kitüntetett szerepet az 
embernek a természetben található dolgok rendjében. Ez látszólag összhangban 
áll Umeda felfogásával, aki maga is úgy tartja, hogy az ember is csak egyike ezen 
dolgok összességének. Számára azonban az ember nem parazita, aki a termé-
szetre káros pusztító lényként felforgatja a föld ökológiai egyensúlyát, és vég-
romlásba dönti saját életterét. Felfogása inkább rokonítható a főleg kínai eredetű 
japán filozófiai irányzatok egyes koncepcióival. A sintoizmus tanítása például az 
embert és a természetet egymás részeként gondolja el, egyfajta kölcsönhatás-
ban, nem pedig egymástól különálló, sőt egymással szemben álló entitásként, 
mintegy a szubjektum-objektum kettősségében. Az istenek, a természet és az 
ember világát természetes folytonosságként fogja föl, amelyek áthatják egymást. 
Umeda sem tagadja az ember-lét jelentőségét, nem negativitásként fogja föl 
a csak rá jellemző vonásokat, csupán arra helyezi a hangsúlyt, hogy az európai 
gondolkodás történetében sokáig meghatározó, bár az utóbbi évtizedekben 
erősen kritikusan szemlélt, kiemelt pozíciója megváltozott. Ezt pedig azok a 
technológiák idézték elő és teszik nyilvánvalóvá, amelyek egyre több területen 
állnak a helyére, illetve amelyek egy jelentős része nélkül már puszta létezésé-
nek a lehetősége is kritikussá, problematikussá válik. Umeda ennek ellenére 

– vagy talán épp ezért – nem osztja sokak technikaellenes beállítottságát. Az ő 
értelmezésében a technológiai fejlődés inkább újabb lehetőségeket jelent, és 
darabjaiban inkább az manifesztálódik, miként kapcsolódik össze és képes az 
együttes működésre az ember és a technológia sajátos kölcsönhatásban, köl-
csönösen erősítve egymást. 
Ennek az együttműködésnek egy fontos aspektusa a virtualitás. Umeda úgy 
véli, hogy a világot a hozzánk eljutó, a technológiának köszönhetően felfoko-
zott érzékszerveink által felfogott absztrakt információegységekben érzékel-
jük. Ennek az érzületnek a tárgyaként tételezett dolog valóságossága azonban 
szerinte inkább csak hit kérdése. Ha hiszünk ezen dolgok tényszerűségében 
(fakticitásában), akkor valósnak tekintjük őket. Minden mást viszont, amelyek 
valóságosságát csak közvetett bizonyítékok támasztják alá, csupán feltéte-
lezünk. A technológiai eszközök a kettő közötti határt teszik képlékennyé és 
problematikussá, mivel közvetítőként, médiumként lépnek be az ember és az 
érzékeivel felfogott világ közé. 
A test éppen ezért kap egy bizonyos értelemben sajátos, de nem kitüntetett 
vagy főszerepet Umeda gondolkodásában, és ezáltal darabjaiban is. A test, vallja, 
őriz valami archaikusat, amely valamiképp magában hordja a nyelv lehetőségét, 
holott nem beszél, akárcsak az érzelmekét is, miközben magába fojtja azokat.  
A testből érkező, a nyelvet és az érzelmeket megelőző valamit nevezi impulzus-
nak, amely lehetővé teszi a társadalmi viszonyok és folyamatok által még nem 
torzított közlés formáit, amelyek a beható elemzés tárgyaivá válnak műveiben 
és művein keresztül. 
Ez a testből áradó „impulzus” mint közlési forma egyúttal tagadja az individu-
alitást, amelyet Umeda nem kritizál nyíltan. Koreográfiái alapján viszont arra 
juthatunk, hogy a dao (tao) egyik alapmozzanatához, a wu-wei-hez (nem tevés, 
passzivitás) kapcsolódva fontosnak tartja a nem az én által motivált cselekvést, 
aktivitást, amelyhez a világ a maga teljességében kínál támaszt és iránymutatást, 
azaz csak azzal összhangban történhet meg minden tett. Umeda koreográfiájá-
nak ez az egyik alapvetése. Ebben az értelemben minden mozgás alapegysége 
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az úgynevezett kinetikus erő, azaz a fizikai tárgyak mozgásához kapcsolható erők 
és energiák rendszere. Ebből következik az is, hogy az egyes táncstílusok alap-
mozzanatai számára teljesen azonosak, és nem lát lényegi különbséget közöttük, 
csak annyira, mint a divatstílusok között. 
Adott tehát az emberi test, valamint az előbb említett különféle erők összessé-
gének állandó egymásra hatása, amely három szinten valósul meg. Az első szint 
az állás mint alappozíció, amely nem jelent tehetetlenséget vagy passzivitást. 
Épp ellenkezőleg, a tökéletes egyensúly a test három gravitációs pontjának a 
kontrollálásából fakad, ami állandó reakció a testen kívüli erőkre. Így eliminálható 
minden fölösleges feszültség a testből, amely kész a külső hatások fogadására 
vagy a maximális erőkifejtésre. 
A második szintet a természeti erőkkel harmonizáló mozgás jelenti. Ez a pont sok 
vonatkozásában emlékeztet a japán (és kínai) harcművészetnek arra az aspektu-
sára, amely összhangban a wu-wei szellemével abból áll, hogy az egymás ellen 
küzdők igyekeznek kihasználni és előnyükre fordítani a másik mozgásával kelet-
kező erőket. Umeda szerint a cselekvő nem végez aktív mozgást, hogy azáltal 
irányítsa a környezetében zajló folyamatokat vagy azokra reagáljon, hanem csak 
felhasználja ennek a környezetnek az erőit. 
A harmadik szint, ahol megvalósul a folytonosság, az áramlás a környező erők 
felhasználásával. Itt érvényesül az, ami a harcművészetben a shuhari, a mesterré 
válás folyamatának harmadik fázisára emlékeztet, amikor is a tanulási szakasz 
lezárulását és az önmagunk képességeinek megismerését követően a küzdő már 
képes eggyé válni annak szellemével, amit és ahogyan tesz. Nem feladatot hajt 
végre, hanem azonosul azzal, ami így vele együtt megy végbe. Ez az elindulás, a 
leválás stádiuma. Az így létrejövő mozdulatok mintha a tudattalanból fakadnának 
fel, holott inkább a tudatosság és a képességek elsajátításának és gyakorlásának 
legmagasabb fokát jelzik. 
Az egyes darabok megformálásában, a koreográfia kidolgozásában fontos sze-
repet kap a korábban megemlített sintoista felfogás: az ember nem kitüntetett 
szereplő a darabban, inkább alkalmazkodik a környezethez, keresi vele a harmó-
niát, ezáltal a színpadon megvalósuló esemény egyfajta holisztikus tapasztalatot 
tesz lehetővé a néző és az előadó számára egyaránt. 
Umeda művészetének másik meghatározó eleme a technológia, amelyet kizá-
rólag önmagáért használ. Úgy gondolja, hogy a technológia meghatározza az 
ember gondolkodását, amennyiben folyamatosan alkalmazkodik hozzá, meg-
tanul bánni vele, és igyekszik ki- és felhasználni. A technológia nem csupán és 
nem is elsősorban eszköz, mivel ugyanúgy egyenrangú minden más létezővel, 
és az ember nem puszta objektumként, a technikai eszközök és rendszerek 
alárendeltjeként áll velük szemben. A kettő megint csak kölcsönhatásban áll 
egymással, miközben persze az ember inkább csak alkalmazkodik hozzá, míg a 
technológia alapvetően alakítja át az érzékelés rendszerét, fokozatosan változ-
tatva meg az ember fogalmát. Umeda ebben lehetőséget lát, azt, ahogyan adap-
tálódunk és igazodunk a technológiailag felfokozott környezetünkhöz. Ennyiben 
viszont nem osztja azoknak a disztópiáknak a pesszimizmusát, amelyek igen nép-
szerűek nemcsak a japán tömegkultúrában, hanem a „vulgáris” poszthumanista 
filozófiákban is, és amelyek lényege az ember elgépiesedése, fokozatos géppé 
válása, de legalábbis a gép-ember dichotómia fokozatos megszűnése, többek 
között ennek az állapotnak minden etikai problémájával együtt. 
Hiroaki Umeda most bemutatott darabjainál ebből a nézetből egy szélesebb 
horizont tárul fel, ahol láthatóvá válik az, ahogy az éntől, individualitásától, hamis 
öntudatától eloldott test mozdulatai révén tökéletes harmóniába kerül a fény és 
a hangok teremtette közeggel. 
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