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A Duda Paiva Company és a Fractal Collective által 
közösen színrevitt, és az amszterdami CaDance 
Fesztivált megnyitó Szonatinák 4 lábra előadás 
láttán nehéz lett volna nem visszatérnem gondo-
latban Rio de Janeiro gyönyörű fürdőzőhelyeire, 
az (inkább turisták által kedvelt) híres Copacabanába, 
és a (művészek között népszerűbb) Ipanemára. 
Brazil barátaink mindig figyelmeztetnek, hogy kizá-
rólag fürdőruhában látogassunk oda. Tömeg van, 
hangzavar, mindenféle árusok támadnak ránk kü-
lönböző irányokból, látványosságokban pedig igazán 
nincs hiány. Eltévedni nem lehet, de elveszíteni 
mindent elveszíthetünk egy másodperc töredéke 
alatt. Így volt ez, és így van mind a mai napig. 
A brazil tengerpart emléke hasznos lehet az előadás 
megtekintésekor, bár az csaknem teljesen üres 
színpadon játszódik, amelyen néhány különálló 
emelvény tűnik fel: pár kocka, akár a múzeumban 
használt kiállítási talapzatok, és egy egyszerű, 
támla nélküli pad, amely szolgálhat nyugágyként, 
dobogóként, de szokványos színházi díszletként 
is. A színpadi háttér átmenet a tengerparti homokról 
készült fotó és a kellemes látványt nyújtó, homok-
színű absztrakt kép között. A színpad bal oldalán, 
egy magas emelvényen, mint egy szobor, egy 
öregember teljes alakos, szivacsból készült mása 
ül, kezében fényképezőgép. 
A színen két táncos látható: Zino Ainsley Schat, aki 
az előadás ötletét Paivával közösen kidolgozta, 
a táncot koreografálta és részt vett a zeneszerzésben 
is, valamint Conni Trommlitz. A tengerparton talál-
kozgatnak, mint annyi más fiú is Rióban, és együtt 
töltik a napokat. Büszkélkednek képességeikkel – 
a breakdance művészetét tökéletesen elsajátították, 
és tulajdonképpen már ennek bemutatása is ki-
adhatna egy izgalmas ötvenperces előadást. A tán-
cukba épített erő- és ügyességi mutatványok, 
az akrobatikus elemek, remekül megvilágított alakjuk, 
az egymás által inspirált mozdulatok, együttes és 

saját fejlődésük, mozgásuk hibátlan szinkronja – 
mindez leköti a figyelmet és lenyűgöz, ahogyan 
sokszor lenyűgöz az utcán végignézett bboy-ok 
tánca is. 
De Paiva új előadása ennél többet nyújt. Kezdettől 
fogva tudjuk, hogy az emelvényen ülő fényképész-
bábu képek sorát „lövi”. A keresőablakon keresztül 
lesi meg a fiatal fiúk sportos, vonzó testét. És ők 
maguk is bizonyos kapcsolatba kerülnek a fényké-
pésszel – olyan kapcsolatba, amely kizárólag az ani-
mációs színház keretei között elképzelhető. Egy 
adott pillanatban az egyik táncos elkapja a fotográfus 
fényképezőgépet tartó kezét, majd egész cselek-
vésszekvenciákat hajt végre, miközben mint part-
nerével, táncol vele. Kiépül a mindenható, az emberi 
intimitás legmélyebb bugyráig is ellátó fényképe-
zőgép-objektív metaforája. Egy, a színpadon kívülről 
érkező hang még meg is szólaltatja ezt a kezet. 
Azután, amikor kar és fényképezőgép visszakerül 
tulajdonosához, az előadás csúcsjelenetében a tán-
cosok kiemelnek a színpadon álló egyik kockából 
egy szivacsfigurát – egy félig emberi, félig fantom-
alakot, amelynek magassága egy felnőtt férfié, 
azonban mintha kizárólag külső burokból állna. 
Schat és Trommlitz bámulatos táncot járnak vele. 
A burok időnként elnyeli a táncosok testét, átjárja 
és átöleli őket. Mindez egy központi emelvényen 
történik, nekünk pedig az a benyomásunk, hogy 
emberi és nem-emberi elemeket egymásba ötvöző, 
valószerűtlen szoborsorozatot látunk mozgásban. 
Ha az intellektuális reflexióról egy időre lemondunk, 
nehéz nem átadnunk magunkat a szépség elénk 
táruló szublimációjának, amely során az emberi 
test megannyi pózban fonódik össze nem emberi 
formákkal, hogy táncos és báb különféle alakzatokat 
jelenítsen meg az animáció útján. Mintha egy mú-
zeumban látnánk életre kelt szobrok kiállítását. 
Az animált báb és az animátor(ok) élő testének 
együttese olyan szürreális, páratlan illúziót teremt, 
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amely a legtökéletesebb művész számára is elér-
hetetlen volna. Ez a báb-lét csodája! 
Aztán eltűnik a báb-fantom. A táncosok visszatérnek 
addigi tevékenységükhöz. A fináléban egy másik 
fényképész-bábut is a színpadra léptetnek. Ez 
utóbbi már egészen öreg, fényképezőgépe a nya-
kában lóg. A fényképezőgép pántja lesz a hurok, 
amelyen lógva bevégzi életét. Nem készül több 
fénykép. De a fiúk nem veszik el a tőle a fényké-
pezőgépet, sőt a szivacs-szemüvegét sem, amit 
elvesztett – bár ez a brazil valóságban minden-
képpen megtörtént volna. 
De a Szonatinák 4 lábra nem valós történeteket 
ábrázoló előadás. Érdemes itt kitérni az alkotók 
inspirációs forrásaira is. Ezek Alair Gomes (1921–
1992) brazil fotóművész, filozófus és művészetkritikus 
alkotásai, valamint emlékiratai voltak. Az általa 
készített több száz fotó oroszlánrészét férfiaktok 
és fiúk fotói teszik ki, akiket Gomes az Ipanema 
stranddal szemközti lakásából fényképezett. Fény-
képeit zenei művek mintájára csoportosította (szim-
fóniákba, szonatinákba), és szövegekkel díszítette, 
amelyeket az előadás során Paiva idéz többször is 

a színfalak mögül – és amelyek egy fiatal férfi 
testén tett utazássá állnak össze: egy olykor fel-
trancsírozott, felfordított, felforgatott, eltorzított, olykor 
pedig klasszikus tökélyű szoborra emlékeztető 
testen. Paiva és a Fractal Collective a Sonatinas 
Four Feet című fotóciklusra hivatkozik – Gomes 
a tengerparton játszó, szórakozó, beszélgető fiúkat 
ábrázoló rövid szekvenciáira: „A fényképeimet kis 
szonátákhoz hasonlítom: az időtöredékek és meg-
állított mozdulatok úgy ismétlődnek rajtuk, akár 
a muzsika”, „a fényképezőgépem volt a hangszer, 
amelynek segítségével megörökíthettem az emberi 
szépséget”. Íme két részlet Gomesnek az előadás 
során elhangzó feljegyzéseiből. 
A már említett fotográfus-kéztől a következő 
monológ származik: „el akartam árulni valamit, va-
lamit, ami az idő és nem-idő, a csend és mozdulat, 
a lét és létrejövés között található. Fogadd el 
a változást és légy magadban biztos. Én összeke-
verem a képeket, áthelyezem őket, nem véve tu-
domást az idő lineáris haladásáról.” 
Alair Gomes fotói az elmúlt években a világ több 
híres múzeumába eljutottak. Megragadták a Szo-
natinák 4 lábra alkotóinak képzeletét is, akik a Go-
mesnél jelenlévő hangsúlyos erotikus utalásoktól 
teljes mértékben eltekintettek. Ehelyett a fiatalság 
kultusza, a test szépsége, a homofóbia elleni ál-
lásfoglalás csendülnek fel teljes erőből – a fényképek 
üzenetének megfelelően, amelyről Gomes még 
csak álmodhatott. 
Ps. Néhány héttel ezelőtt írtam egy hosszú skiccet 
Duda Paiva művészetéről. Ez a Teatr Lalek első, 
2021-ben kiadott számában lesz olvasható. A Szo-
natinák 4 lábra akkor még nem létezett, pedig ez 
is fontos állomását képezi Duda Paiva táncos-
bábos útkeresésének. 
 

Fordította Papp-Zakor Ilka
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Sonatinas 4 Feet is a performance by Duda Paiva and his company depicting imagined stories. 
The piece was inspired by the works and memoirs of the Brazilian photographer, philosopher and 
art critic Alair Gomes (1921–1992). Most of the hundreds of photos Gomes took are photos of men 
and boys he photographed from his apartment that looked out on Ipanema Beach. He grouped 
his photographs into musical works (symphonies, sonatinas) and combined them with texts that 
Paiva quotes periodically during the performance. These elements are assembled as a journey in 
the body of a young man, a body that is transcribed, inverted, subverted, distorted, but sometimes 
reminiscent of the body of a classical sculpture. Paiva and the Fractal Collective refer to the Sonatinas 
4 Feet photo cycle - Gomes' short sequences of joy, talking boys playing on the beach: "I liken my 
photos to little sonatas: time fragments and stopped movements are repeated on them like music", 
“my camera was the instrument with which I was able to capture human beauty”.
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Szonatinák 4 lábra/Sonatinas 4 Feet, 2021. Szonatinák 4 lábra/Sonatinas 4 Feet, 2021 
Fotók: Sjoerd Derine.


