
ImPulsTanz – Bécs, 2022. 07. 31-08.02.  

Péter Petra 
Legutóbb öt évvel ezelőtt jártam az ImPulsTanz fesztiválon úgy, hogy kurzusokat és 
előadásokat is néztem pár napon át. Ezúttal nem egyedül, hanem hármasban mentünk a 
Főiskolától, ami számomra még intenzívebbé tette a látogatást, mert nem csak a saját 
benyomásaimat gyűjtöttem, hanem a kollégáimét is megismerve szélesebb látókörrel, 
gazdagabb szempontokkal figyeltem. 

Az Arsenal területére érkezve, a „minden a régi” érzés fogott el: helyén van a kismedence, a 
biciklikölcsönző, a ruhaárus, a büfé és az arcok is ismerős karakterűek. Talán kisebb a tömeg 
és persze van pár változás: látszik, hogy évről-évre átgondolják az infrastruktúrát, a mosdók 
frissen tiszták, 10 teremben folynak reggeltől estig workshopok, mégsincs tömegérzésem. A 
workshop-office a korábbi szűk, zárt irodából átkerült egy tágasabb, levegősebb térbe. A 
workshopok nagy része most is „open door”, azaz bárki bármikor belenézhet az órákba. Ami 
feltűnő, hogy a kortárstánc profil mellett van egy – évről évre megújuló – stabil popkulturális 
kínálat is, ami követi az aktuális trendeket: sassy heels, voguing, waacking, rúdtánc – ezek az 
órák az LMBTQ közönséget is sikerrel szólítják meg. Vannak tanárok, akik több évtizedes 
ImPulsTanz-os múlttal a hátuk mögött járnak vissza évről-évre tanítani: Joe Alegado (1984 óta), 
Bruce Taylor (1988 óta), Koffi Koko (1992 óta), Frey Faust (1993 óta), valamint Wim 
Vandekeybus (1989 óta UltimaVez előadásokkal). És van egy széles tanári kör, egy náluk 
fiatalabb generációból, nagyon szerteágazó stílusban és szakmai háttérrel. Az órák közönsége 
nagyon vegyes mind korban (20-60), mind előképzettségben. A visszajáró tanároknak 
visszajáró közönsége van. 

Kenji Takagi, Bausch-táncos volt, „Eating the Space” órájába néztünk bele, izgalmas térfaló 
feladatsoron vitte végig a résztvevőket. 

Comfort Fedoke HipHop órája annyira megtetszett, hogy másnap be is álltunk kipróbálni. Már 
ezen az első órán számos stílusba adott betekintést, mindig részletesen adva egy 
alapinformációt, formát, ritmust, majd megvillantva a továbbfejlesztési lehetőséget. Érezni 
lehetett, hogy merre visz majd az 5 alkalmas kurzus. Batyu-módszerre emlékeztetett a tanítása: 
elemeire bontja a technikát, azt pontosan adja, nem sokat beszél, inkább a mozgással 
kommunikál, és a kulturális hátteret utólag rakja hozzá. 

Damien Jalet és Aimilios Arapoglou párban tanítottak többféle órát, egy nap három órájuk volt 
egymás után. Náluk gyűlt össze a leginkább profinak látszó táncos közeg. Alapvetően minden 
órájuk talajmunkára épült, ezt variálták. Például egy 45 fokos szögben megdöntött táncpadlón 
való munkát önmagában olyan volt nézni, mintha egy előadást néznénk. 
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A két estén négy előadást láttam: 
 
Florentina Holzinger (DE/NL/AT) 
TANZ. Eine sylphidische Träumerei in Stunts 
https://www.impulstanz.com/en/performances/pid1445/ 

A 2019-ben a Tanzquartier-ben bemutatott és a Theater heute (német nyelvű színházak 
szakmai lapja) által az év előadásává választott darabot ezúttal a Volkstheater klasszikus 
kulisszái között játszották. Az előadás a klasszikus alkotásokat feldolgozó darabok sorába 
illeszkedik (Balanchin-alkotások ihlették a Recovery és az Apollon Musagéte című alkotásait). A 
Szilfid-mitológia és a romantikus balettek dramaturgiája horgonyozza le a 120 perces őrületet, 
melyben 20-80 éves nők meztelenül vannak színpadon. Ahogyan a szilfidek és a balerinák: 
erősek, magabiztosak, vonzóak, természetfeletti módon repülnek – ugyanakkor brutálisak, 
komikusak és folyton emelik a tétet. A látszólagos káosz – párhuzamos történések, váratlan 
fordulatok – ellenére hajszálpontos dramaturgiával fölépülő előadás, melynek minden perce 
tömény és élvezhető, érzelmi hullámvasút. A majdnem nyolcvan éves Beatrice Cordua ex-
balerina megingathatatlan jelenléttel és megalkuvás nélkül viszi az előadást a balett/játék-
mester szerepben.  
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Geumhyung Jeong (KR) 
Homemade RC Toy 
https://www.impulstanz.com/en/performances/pid1464/  

Jeong 5 különböző előadással egy kiállítással szerepelt a fesztivál programjában. Munkáiban 
mindig az ember és a gépek kapcsolatával dolgozik. A Homemade az Képzőművészeti 
Akadémia gyönyörű terében lévő kiállításához kapcsolódik. A kiállításon saját maga által 
összeszerelt, emberi végtagokat hordozó guruló szerkezetek voltak a térben, körben pedig 
alkatrészek és munkaeszközök, valamint több képernyőn a munkafolyamat dokumentációja. 
Ezt a teret ülte körbe a közönség. A szólóelőadás rendkívüli lassúságban haladt előre, 
onnantól, hogy az előadó áthelyezte egy szűkebb körbe a körbe rakott eszközöket, ezzel 
ülőhelyet adva a nézőknek a lépcsőkön. Aztán hosszasan dugdosta a különböző vezetékeket. 
Aztán levetkőzött meztelenre és szintén irtózatos lassan mozgásba hozta a szerkezeteket. 
Ennek módja az volt, hogy a szerkezet „ülepénél” lévő kapcsolót a szájával irányította. Nagy 
türelem kellett ehhez, de érdekes módon megvolt. Valószínűleg nem feltétlen kellett volna 
„nekiülni” az előadásnak, hanem a kiállítást körbejárva oda-oda pillantani a tér közepére is. 
Ezzel a megosztott figyelemmel sem maradtunk volna le semmiről. De valahogy ilyen leülős 
közönség voltunk. 
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Lenio Kaklea (FR/GR): Sonatas and Interludes 
https://www.impulstanz.com/en/performances/pid1495/ 
Zongorista-táncos duett, Cage „Sonatas and Interludes” című, preparált zongorára írt darabjára. 
A táncosnő a darab kezdetekor arra kérte a közönséget, hogy ne a zeneművet hallgassák, 
hanem a táncra figyeljenek. Sajnos azonban míg a tánc csupán az első 10 percben kötötte le a 
figyelmet (levetkőzés, zongorista mozgásba hozás, drón-reptetés ellenére), a zene végig 
„figyelhető” maradt. 1-0 Cage-nek. 
 

 
 
Liquid Loft / Chris Haring (AT): Modern Chimeras 
https://www.impulstanz.com/en/performances/pid1493/ 
A fesztivál helyszínei közül kedvencem az Odeon patinás és a hatalmas tere. Egyszer már 
aludtam végigdőlve ott a legfelső sorban egy éjszakai előadást... Amire a mostaniból élesen 
emlékszem, az a nyitójelentben az egyik táncos négykézláb mászása balról jobbra. És hogy 
hatalmasra nyújtható és gyönyörű anyagokat mozgattak. Szép, ötletes, személytelen, céltalan 
és túl hosszú – ez lett a benyomásom. 

 
 


