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Elő szavak 

A nyelvészet és a bölcselet felöl fordultam a tánc felé, majd a táncalkotásból kerültem ide 

szavakba foglalni azt, ami leginkább személyesen érintett, ahogy kiemelkedett testi 

tapasztalataim halmazából. Mozgásimprovizációs élményeim rendszerezésére vállalkozom, 

mivel ezek a tapasztalásaim mozgattak meg legmélyebbről és alakítottak rajtam a legtöbbet 

eddigi táncos munkáimban Az improvizációk világa számomra a szabadság, a játék, a 

felfedezés lehetősége, ahol a még “gyermeki” létezés olyan teret kaphat, amit hiányként 

tudok megélni mind a tánctechnikák feladatainak megvalósításában, mind a mindennapi 

felnőtt életben látott túlélési stratégiákban. A keresésnek, a felfedezésnek, az 

újragondolásnak termékeny talaja ez. Lehetőség a táncosnak testismerete elmélyítésére és 

az alkotónak kifejezőeszközei újragondolására.  

Írásomban felidézem improvizációs tapasztalataim különböző fókuszait, eredményeit és 

reflektálok e világ lehetőségeinek általam megélt szeletére. Ismertetem improvizációval 

dolgozó pedagógusok rám erős hatással volt módszereit, azok számomra megjelent 

lényegét, összefoglalom, hogyan rendeződtek össze ezek a világok a testemben, a 

rendszeremben. Később megosztom különböző improvizációs módszereink tapasztalait 

alkotómunkák során – egyéni és csoportos improvizációk kereséseit az előadóművészet, az 

előadás felé. Végül tanítási gyakorlatomban született élményekből keresek papírra 

vethetőt. E fázisok során folyamatosan a testi élmények szavakba öntésének 

áthidalhatatlannak tűnő problémáját készülök mégis megoldani. 

E munkámmal egy belső példát szeretnék átadni az improvizációs mozgáskísérletek 

lehetséges hatásairól. 
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Témámhoz érkezés 

A testtel és a tánccal való ismerkedésem során érdeklődésem a mozgástapasztalás 

közben alakuló figyelmem választásai felé terelődött. Figyelmem monitorozást végez az 

engem érő információk között, hol tudatos, hol automatikus váltásokkal. A táncórákon való 

munkámban a figyelem fókusza kapcsolgat a hallott instrukciók követése, a testem 

fizikalitásának birtokba vétele, a belső világom jelenléte, a tér érzékelése és a társaim 

érzékelése között - így törekedve a teljesebb megismerésre és az összetettebb 

tapasztalásra. Egy táncóra anyagának elsajátítása közben érzékelem a test belső tereit, a 

csoportdinamikában való részvételt, hallom az instrukciókat és törekszem a mozgás 

követésére. Ezekből a fókuszpontokból áll össze a foglalkozás figyelmeinek sűrű hálózata. A 

váltakozó figyelem tudatosítása és vezetése, érzékenységének és összetettségének kezelése 

szerintem fontos lehet a testtel dolgozók számára: mind a pedagógus, mind a növendék, 

illetve az alkotómunka során mind a táncos, mind a koreográfus számára. 

Tánctechnikaóráink általában mozgássorok átadására, illetve elsajátítására irányulnak. 

E tanítási-tanulási viszonyrendszer a személyiségek szerepei szempontjából adott. A 

tanítás és az elsajátítás módszerei persze határtalanok lehetnek, de a tanítás 

viszonyrendszere – miszerint a tanító “mutat”, a tanulók pedig megpróbálják azt 

elsajátítani – adott és elfogadott keret. Tisztán látható az elsajátítandó forma és minőségei, 

ismert a cél – a látott mozgásnak a saját testbe való átültetése.  

A testtel való munka improvizációs irányának megismerése során új élményeket 

szereztem.  Tapasztalataim szerint a szabadabb keretek és a lehetséges belső fókuszok 

gazdagsága miatt az improvizációs foglalkozások tágítják a test lehetőségeit, határait, 

továbbá tudatosabbá tehetik a figyelem mozgásait. Az improvizációs lehetőségek 

megtapasztalása során a táncosban zajló megismerési folyamat fejleszti a saját test 

érzékelésének tudatosságát, a test képességeit, mozgásainak lehetőségeit és egy másik 
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ember mozgásainak elsajátítási képességét is. Az ilyen módszerek szabadabb teret 

engednek a táncoló személyiségének és érdeklődésésének, a testhez való viszonya 

tapasztalásának. Az improvizációs feladatok egy-egy témát, fókuszt, egy tudati indítórugót 

helyeznek a figyelem középpontjába, erre hangolva a testet, az érzékelést, az egész 

személyt – a mozgás pillanataiban való létezést. Az instrukció, az improvizált mozgást 

vezető téma a verbalitás szintjén jut a mozgást indító tudatába, és a kereső mozgás útján 

testébe. Tehát az értelemképződés tudati szintjein (nem testi érzékelés vagy látott vizuális 

impulzus útján), a beszédértés felöl érkezik a mozgató hatása táncos tudatába, és a 

fogalmak testbe öltése, test nyelvére fordítása történik tánca által. E testnyelv 

megismerésének élményeit kívánom a szavak világába visszacsatolni ebben a munkában.   

 

Mit nevezek figyelmi fókusznak? 

A figyelem irányításának képessége egyfajta koncentráció, a jelen pillanatban zajló 

végtelen történések közül szelektáló tudat választása, ahol egy tárgy - a figyelem tárgya 

kerül előtérbe. Ez a testtel való improvizációs munkában egy témára – például egy érzetre, 

gondolatra, minőségre személyre, viszonyulásra,stb. való összpontosítást jelenti számomra. 

Ez az a figyelemirányítás, ahonnan a mozgásimprovizáció elindul. A mozgásminőség 

keresése során a választott fókusz a test mozgásaiba kerül. A tudatosított figyelmet a 

megismerés fázisa után a test magára ölti, játszani kezd vele, majd mozgásait különböző 

irányokba viheti, fejlesztheti. Figyelmi fókusznak hívom a témát, amivel a tudat az 

improvizálni készülő testet próbálja megszólítani.  

Figyelmi fókuszoknak nevezhetjük az improvizáció alatt történő figyelmek váltakozását 

is, ez utóbbi területet is érintem ebben a dolgozatban. Ez a terület nehezebben fogható meg 

a verbalitás számára, mivel tapasztalataim szerint a testmozgás egy mélyebb, testközelibb 

állapotba viszi a táncost, amelyben a tudatos figyelem kevésbé fókuszált,inkább elengedett 
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minőségbe kerül. Értelemképződés előtti, szavak és fogalmak nélküli területek nyílnak itt 

meg, amikről a költészet vagy más művészetek tudnak talán közvetlenebbül kommunikálni.  

Írásomban a mozgásimprovizáció még megfogható témái és kiindulópontjai köré 

kívánom szervezni a gondolatmenetem. A figyelmi fókusz jelentéshalmazát itt az 

improvizált mozgások tudatos, verbálisan kommunikálható kiindulópontjaiból indítom, 

majd az improvizáció során történő figyelemváltozások kevésbé körvonalazható 

tapasztalait is megosztom. 
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Improvizációs élmények és tapasztalatok növendékként 

A Budapest Kortártánc Főiskolán a testtel való improvizációs munka szerves része volt 

mindennapjainknak. Többnyire kortárstánc órákon dolgoztunk vele, például különböző 

játékok formájában, alkotási módszerként, különböző mozgássorok lekötése előtt a 

kreativitást és a spontaneitást fejlesztő, azt generaló gyakorlatokként. Amikor 

növendékekként egyéni alkotómunkát végeztünk, improvizálva kerestük saját 

mozgásformáinkat. Módszerek, szerszámok voltak ezek a létrehozáshoz, céljuk azonban 

egy megfogható lekötött végeredmény volt – egy mozgássor, egy jelenet, egy 

viszonyrendszer tánccal, testtel való megjelenítése. 

Új dimenzió nyílt meg számomra, amikor az improvizációval nem mint valami 

végeredményre való törekvéssel találkoztam, hanem mint önmagáért való történéssel, 

módszerrel, amelynek eredményei nem ott rögtön a kötött mozgássorban, hanem más 

szinteken történnek – a táncos testélményében, a táncos mozgásainak minőségében, illetve 

hosszabb távon a táncos személyiségében és testhasználatát befolyásoló változókban. Az 

ilyen improvizációs módszerekkel való munka erős élményként hathat a táncosra: 

előkerülhetnek a testtapasztalásnak új dimenziói, tágabbra nyílhatnak az érzékek. A 

személyiség különböző rétegeire adhat új rálátást, a kapcsolódás lehetőségeinek módjaira 

adhat új tapasztalásokat. Összefoglalva: utakat adhat a valóságtapasztalás különböző 

alternatíváira.  
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Gál Eszter és a Skinner Releasing Technique 

Gál Eszter nevét főleg a kontakt improvizáció terén végzett aktív tevékenysége révén 

ismeri a kortárs táncszakma. Neki köszönhető, hogy ez a mozgalom meghonosodott 

Magyarországon és egyre jelentősebb közönséget vonz az évente megrendezett 

Nemzetközi Kontakt Improvizáció Fesztiválon, és a Kontakt Budapest egész éves, heti 

rendszerességű foglalkozásain.  Írásomban a Skinner Ellazulás Technika kapcsán említem 

Esztert, mivel foglalkozásain ismerkedtem meg ezzel a módszerrel.  

A Skinner Ellazulás Technika Joan Skinner amerikai táncos, koreográfus, pedagógus által 

az 1960-as években kifejlesztetttánc tréning. A módszer mélyebb testtudati állapotba 

vezeti a táncost és a test felesleges feszültségeinek feloldására törekszik, ezáltal egy 

könnyedebb, szabadabb mozgást tesz megismerhetővé a test számára. Az SRT 

vizualizációval, imaginációs képekkel vezetett mozgást felfedező improvizációkkaldolgozik, 

amelyek erő nélküli mozgástapasztaláshoz vezetnek. A táncok között testtudatosságot 

fejlesztő mozgástanulmány-gyakorlatokat és “partner grafikákat” is alkalmaz a módszer.  

A többnyire érintést alkalmazó “partner grafika” gyakorlatok a testbe vezetik az érintést 

kapó táncos figyelmét. Eszter szavait idézve: “Ezek a páros gyakorlatok kísérletet tesznek 

egy új lehetséges testrend kialakítására.” Az érintés segít, hogy az adott felületre, érzetre, 

testrészre, annak belső minőségeire összpontosítson a táncos, ugyanakkor javaslatot tesz 

új érzetek átültetésére a testben. A létrejövő testi figyelem hangsúlyeltolódásai 

meghatározhatják a foglalkozáson utána következő mozgástanulmány születő 

mozgásminőségeit.  

A belső képek kibontása által vezetett táncok során azt tapasztaltam, hogy a vizualizáció 

megteremt egy mélyebb tudatállapotot, amiben a szerteágazó belső képek, érzetek és 

minőségek kiszabadulnak és megélhető egy intenzív belső világ. Ennek a világnak a 

“letapogatása”, testi megtapasztalása történik a felfedező mozgásban. A test által felszínre 
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hozhatók új minőségek és érzetek, és ezek meghatározó élményeket szülhetnek. Az ilyen 

tapasztalatok tágítják a test és a személyiség lehetőségeit, az integrált új élmények pedig 

nyitottabbá teszik a táncos testét az újabb helyzetek és minőségek megismerésére. 

Ugyanakkor szabadabb testhasználatot eredményeznek és teljesebb, gazdagabb munkát 

tesznek lehetővé a későbbiekben - mind testi, mind szellemi szinten. 

 

Táncórák Hód Adriennel 

Adrienn szintén a Budapest Tánciskola növendéke volt korábban, érdeklődése az utóbbi 

években fordult határozottan az improvizáció felé. Az általa vezetett órákon nagyon 

különböző irányokba próbáltuk vezetni figyelmünket, hogy ezáltal kerüljön új helyzetekbe, 

általunk nem ismert formákba, energiahasználatokba, minőségekbe a testünk.  

A test anatómiai sajátosságainak megfigyelése és kiaknázása, a test térben való 

elhelyezkedése, mozgásai, viszonyulásai a térhez és a többi testhez, a változásokhoz, a 

hatásokhoz – ezen szempontok közül bármelyik lehetett egy-egy feladatának 

mozgatórugója. Az érzelmek és a hangok hatásai és változásai is inspirációs forrásai, 

kiindulópontjai lehettek improvizációs feladatainak.  

Adrienn folyamatosan alkotó ember – koreográfus -, tanítási módszere szorosan 

összefonódik alkotómunkájával. Munkájára a nyugtalan-nyughatatlan ösztönös keresés 

jellemző. Egyadott módszer kidolgozására és lezárására való lehetséges törekvéssel 

ellentétben a gyakori fókuszváltást látom jellemzőjének, és ez a fajta létezése kerül át az 

általa vezetett órákon a tanításába és a kezei alá kerülő táncosokba. Tanítványként a vele 

való mozgás élménye mint a test-nyitás szerteágazó lehetőségeinek felvonultatása 

fogalmazódott meg bennem. A tánctechnika órák mellett kiszabadulás is volt ez nekünk a 

zárt rendszerekből - mind testileg, mind lelkileg. Megtapasztalhattam saját testem 
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kereséseit, saját hangjait, és megélhettem saját mozgatórugóim és ismeretlen 

mozgásminőségeim felfedezésének terepét.  

Jellemző volt ennek a munkának hatására bennem az a nyugtalan érzet, ahogy nem 

találok megállást ebben a világban. Az órákon nem osztottuk meg élményeinket és nem 

vontunk le közösenkövetkeztetéseket, illetve nem mélyedtünk el egy bizonyos fókusz 

lehetőségeinek mélyebb kidolgozásában, kiaknázásában. Mint lehetőségek jelentek meg 

ezek a mindig újabb és újabb figyelmek, viszont a testünk fejlődésének csiszolása, a 

módszerekben való elmélyedés lehetősége saját önálló munkánk lehetősége maradt. 

 

Karczag Éva - a táncban megélt anatómia és a csoportmintázatok 

mozgásai 

Karczag Éva táncművész, táncpedagógus, a new-yorki Trisha Brown Company 

egykoritagja kétszer fordult meg a Budapest Tánciskolában főiskolai éveim alatt. Mind a 

kétszer rövidebb, 1-2 hetes intenzív kurzusokat tartott. A workshopjain való részvételem 

ismét újabb dimenziókat nyitott bennem. Az addig ismertekhez képest a testtel való 

ismerkedés mélyebb anatómiai síkja született meg a testemben a belső képekből kiinduló 

improvizációk során. Évával a testtudati munka (egyfajta Body Mind Centering1re alapuló 

foglalkozás) hasonló érzeteket, tapasztalatokat keltettbennem, mint a Skinner-féle 

imagináció és a test belső tereire fókuszálás - ami a képzelet megnyitását és a figyelmi 

                                                        
1 “A BMC azaz Body Mind Centering (test-tudat összpontosítás) ismert módszer ép testő és sérült 

táncosok, valamint tanárok körében. A BMC iskola megteremtıje Bonnie B. Cohen. A BMC 

tanulmányok egyrészt a test alrendszereinek tapasztalati úton történı megismerését, másrészt az így 

szerzett ismeretek elemzését foglalják magukba. A tanulók elsajátítják a csontozatnak, az inak és 

izmok rendszerének, a zsírszöveteknek, a bırnek, a belsı szerveknek, az idegeknek és 

testfolyadékoknak, a légzés és hangképzés szerveinek és az érzékszerveknek a tulajdonságait, a 

befogadás módját, a fejlıdés lépcsıfokait (a csecsemıkortól, illetve az állatvilágból kiindulva), és 

megtanulják az érintés és átalakítás mővészetét.”– forrás: 

http://www.kontaktbudapest.hu/alap.php?menu=1&menuszam=0&fekete=1&tipus=oldal 
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fókuszt illeti. Témájukban ezek az órák nagyrészt anatómiai figyelmekre, anatómiai 

struktúránk és különböző szerveink minőségeire való hangolódásra alapoztak. 

Más alkalmakkor csoportos improvizációkat végeztünk az egymásra hatások 

megfigyelésére és megélésére fókuszálva.  

Improvizációs táncórákon korábban is vettem részt, mint fentebb említettem. 

Élményeim között többnyire spontaneitást vagy mozgáslehetőségeket fejlesztő, belső 

figyelemmel járó gyakorlatok voltak. A figyelmi fókuszunk a saját testen és a saját 

lehetőségeinken belül maradt, a teremben jelen levők mind a saját rendszerükön, testükön 

belül dolgoztak. Áttörést jelentő élményt éltem át egy olyan feladatban, ahol az 

improvizáció alatt megnyílhatott számomra a tér, és minden mozdulatom a jelen levők 

összességének függvénye volt, miközben hatott tovább a jelenlevők összességére.  

Az instrukciók szerint mozgásunk állás, járás, vagy futás lehetett, és figyelmünket a 

térben való egymásra hatásokra fókuszáltuk. Egyfajta széles, nyitott figyelem született a 

térre és a csoporton belüli egymásra hatásokra. Az instrukciók szerint monitoroztuk saját 

döntéseinket – mikor mi hat ránk és hogyan, ellenállunk, engedünk, vagy közömbösek 

maradunk-eegy hatásra – hogyan zajlik a csoporthoz való kapcsoltságunk? Improvizált 

táncunk egyszerre volt függvénye a saját rendszerünknek és a külső történéseknek. 

Mindenki függött mindenkitől, minden mozdulat valaminek az eredménye és máris további 

hatásokat kiváltó akció volt. A teremben zajló tánc mint egy önálló organizmus, egy ezer 

szálon összefüggő energiahálózat látható eredménye volt. Ebben a rendszerben számomra 

meghatározó létélmény volt a mozgás – új világ mind a testemhez, mind a társaimhoz, mind 

a világhoz való viszonyomban. Egy olyan létezés megtapasztalása volt ez, ahol akarat 

nélkül, csakis a mozgásra, a hatásokra, érzetekre és energiákra figyelhettem. Az ilyen 

élményben gyorsabban zajlanak az események, minthogy lehetőségem lehessen reflexióra. 



 12

Közös testi szövet kel életre, amelyre csak akkor láthatok rá saját szemszögemből, ha 

kikerültem belőle. 

Ez az élményem további érdeklődésemben és további munkáimban is velem maradt. 

Keresem, hogy ez a testi szövet, ez a hatásrendszer – ami állandóan jelen valóságunk része 

–, hogyan kaphat több figyelmet, szabadabb teret? A tudatos tervezés, szándék, “kitaláció” 

helyett ilyenkor megszólalhatnak a fizikalitásban mindig is jelen levő létezés energiái. Teret 

kap maga a Test és mozgatórugói, a hús-vér elemi mozgatók. Érzékelhetőek az egyén 

testének hangjai, de éppígy a testek által alkotott rendszer és azok egymással való 

kommunikációja is. Oda-vissza hatások, vonzások és taszítások, kapcsolódások és 

távolodások ritmusai kaphatnak főszerepet. Megszólalhat a személyiség a testben és az 

egészhez való kapcsoltságban – a mozgásban. 

 

A fenti iskolai tapasztalások voltak az első mozzanatai annak az alakuló, tudatosuló 

világnak, amit a testemhez és a fizikalitáshoz való kapcsolódásomnak nevezek. Ezek az 

élmények rajzolták fel a belső világtól és az anatómiai alapoktól a térhez való viszonyon át 

a másik testhez való utat, ezek az improvizációs fókuszok adtak lehetőséget arra, hogy fel 

tudjam építeni saját fizikalitásomról szóló elképzelésemet. 
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Magkeresés - “itt most érzékelek” című improvizációs 

kutatómunkám 

A főiskola évei után a testemben kavargó rengeteg információ egy belső keresést, 

“tisztítást” generált bennem, s a testhez és a tánchoz való viszonyom fő irányvonalainak 

újrarajzolását kívánta meg tőlem. Első lépésként ösztönösen a belső mozgatórugókat 

kezdtem kutatni, amiből a sok tanult mozgás és módszer mögött a “saját” test, az iskolai 

hatások kuszasága alól kiemelkedő személyes mozdulat nőhet ki. E folyamat első 

állomásaként improvizációs kutatómunkába kezdtem Szili Katalin pszichológus, mozgás- és 

táncterapeutával. A folyamat “Az Ismeretlen Kutatása”2 alkotóműhely keretei között zajlott. 

Szili Katalinnal végzett közös kísérletezésünk kiindulópontjának a tudatállapotok testen 

keresztüli kommunikációját neveztük meg. Különböző állapotokat kívántunk teremteni a 

tudat/test számára, s az ezekből születő improvizatív mozgásokat, az állapotok által 

egyenes úton megszólaló test mozgásait kívántuk megfogni, megfigyelni - esetleg a 

mozgásokat “alkotássá” rendezni.  

                                                        
2A Mőhely Alapítvány szervezte Ismeretlen Kutatása program gyakorlata, hogy egy táncközeli 

(táncos-koreográfus) alkotó választott témája kutatásához felkér egy nem tánccal foglalkozó 

alkotótársat, hogy nézıpontjaikat közelítve, azok közös halmazait keresve hozzanak létre valami 

közöset. A programnak sem elıadás, sem másfajta végtermék nem célja, a szándék egy olyan 

lehetıség megteremtésére irányul, ahol az alkotók külsı nyomás és elvárás nélkül elmélyült munkát 

végezhetnek abban a témában, ami foglalkoztatja ıket. Ebbıl következik, hogy a kutatás 

munkabemutatói lehetnek olyan fázisban, ahol még nem szólnak “kifelé”, a nézı felé, nem céljuk egy 

kész alkotás prezentálása. A törekvés inkább arra irányul, hogy az alkotók megoszthassák az 

érdeklıdıkkel munkájuk folyamatát, közösen gondolkodhassanak velük a felmerült kérdésekrıl és 

azáltaluk kínált megoldásokról.  
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Kiindulópontunk számunkra világosnak tűnt, azonban az út maga, és ahova vezethet - 

homályos ismeretlen halmazként tűnt fel előttünk a folyamat elején.  

A pályázatban leadott szinopszisban a következő szavakkal fogalmaztuk meg 

célkitűzéseinket: “Létállapotok, tudatállapotok megfigyelésével és irányításával 

foglalkozunk, az állapotok testre való hatására fókuszálunk. Megfigyeljük a test reakcióit a 

tudatállapotra, a tudatállapot reakcióit a testre, ezek egymáshoz való viszonyát. Olyan 

módszereket keresünk, amelyek állapotokra hatva különböző testminőségeket hoznak. 

Állapotokat gyűjtünk, ahol a tudat kontrollál testet, illetve állapotokat, ahol a test vezet. 

Kontroll és engedés kérdésein keresztül keressük az érzékelés egyensúlyát.” 

Gondolat és szándék szintjén így tudtuk megfogni a bennünk mozgó irányt, következő 

lépésként pedig munkamódszert kerestünk. Fontos kiindulópont volt a test belülről jövő 

mozgása, és ennek szerteágazó lehetőségeit kívántam felfedezni az improvizációk során. 

Felmerült módszerként, hogy sorra vegyünk különböző elképzelt belső állapotokat, azok 

belső érzeteit, külső megnyilvánulási formáit, és ezeket próbateremben generálva 

haladjunk. Ezt az irányt azonbannem éreztem hitelesnek épp a testhez és a mozgáshoz való 

viszony megfogalmazásának szándéka miatt: mivel engem a test belső mozdulatait, külső 

és tanult formáktól mentes, a tudatos elképzelésektől szabad, “testi”, azaz a belső 

mozgolódások által született térbe mozdulás keresése érdekelt. Mi mozdítja meg a testet, 

ha tudatos szándék már nem irányítja? Hogyan szólalhat meg a test és a személyiség tanult 

minták előtti saját hangja, és hogyan teremthető meg az az állapot, amiben beszélhet?  

Volt már korábban improvizációs tapasztalatom arról, hogy mély, ellazult állapotban, 

türelmes és megengedő hozzáállás mellett a tánc- gondolat és tudatos indítórugó nélkül, 

“magától” - el tud indulni és gazdagabbnál gazdagabb állapotokat és formákat hozhat 

felszínre. Ennek az állapotnak az elérésére kezdtünk keresni módszert. Olyan módszert, 

amelyben Katalinnal egymást segítve-támasztva nap mint nap megfigyelhetjük és 
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fejleszthetjük a mozgás “egyenes” beszédét. Azt a mozgást, amely nem egy témára 

improvizál és nem egy minőséget akar létrehozni, hanem az önmagáért való, belülről 

megszólaló test mozgása. Elképzelésünk szerint ez a módszer a napok különbözősége, az 

állandó külső és belső változás és a belső állapotok sokszínűsége miatt nap mint nap előhoz 

olyan világokat, amikből tudunk dolgozni. 

Katalin javaslatára az autentikus mozgás3 gyakorlatát kezdtük alkalmazni felváltva 

egymáson – egyszer Katalin mozgott, egyszer pedig én. Mivel a test általában, az ember 

teste foglalkoztatott minket, ezért nem volt fontos megkülönböztetni a “táncos” testet a 

“civil” testtől, viszont fontosnak tartottuk, hogy mindketten mindkét szerepből szerezzünk 

tapasztalatokat – mozogjunk is, érzékeljünk is, lássunk is.  

Első reflexióink ezekből a felváltva megfigyelt táncokból születtek. A táncoló 

nyugalomba helyezi magát, lehunyja szemét, megpróbálja lecsendesíteni testét és 

gondolatait, és megvárja, amíg magától elindul a mozgás. Igyekszik nem mozdítani, nem 

befolyásolni, nem reagálni a mozdulatokra, csak hagyni, hogy történjen, mozogjon a test, és 

megfigyelni a történéseket. Ha vannak belső képek, amik a mozgás közben születnek, figyeli 

őket, ha jönnek hangok, amik ki akarnak szabadulni mélyebb rétegekből, megtörténhetnek. 

Ezt a mozgó testet belülről figyelni tulajdonképpen egy mágikus élmény, ha elég mélyre tud 

kerülni a táncos tudatállapota és figyelme. Kitágul a belső tér és megszólalhatnak távolról 

jövő minőségek és energiák, amik a lehető legszínesebb formákat ölthetik a mindig 

                                                        
3“Az Autentikus Mozgás (AM) a hallás, mozgás és kifejezés gyakorlata: figyeljük és meghalljuk a 

belülrıl jövı mozgásimpulzusokat és ebbıl a belsı térbıl mozgunk és fejezzük ki magunkat hanggal 

és csukott szemmel egy meghatározott idıkeretben. A 'mozgó' (mover) embert a 'megfigyelı' 

(witness) nézi, aki a saját érzeteire, érzéseire fókuszál miközben figyeli a 'mozgót'. Majd a 

megbeszélı körben egyszerően csak megosztjuk tapasztalatainkat egymással minden fajta értelmezés 

és ítélkezés nélkül. Az autentikus mozgást táncterápiában és mővészeti folyamatokban szokták 

használni.Lehetıséget ad önmagunk mélyebb rétegeibe bepillantanunk, megtapasztalnunk fizikai és 

érzelmi állapotainkat és megérkeznünk az 'itt és most'-ba a mozgáson keresztül.”  –  

forrás: 
http://autentikusmozgas.blogspot.com/p/az-am-rol.html 
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alkalomtól függő különbözőségben. A mozdulatok és érzetek lánca mintha belső 

dallamokat, kész történeteket testesítene meg, s hozna át a fizikalitásba. Nehézsége ennek a 

módszernek, hogy intenzív belső koncentrációt kíván. Nem mindig születik meg az “igazi” 

belső mozdulat. Van, hogy a mozduló táncos a mozdulat születésével egyidőben érzékeli 

annak hamisságát, de fontos folyamatosan engednie a történéseket, hogy az autentikusság 

igazi mozdulatai kikerülhessenek a térbe.  

A külső szemtanú szerepe szintén intenzív jelenlét: megtartó, ítéletnélküli figyelemmel 

követi a táncoló test mozgásait, hangjait és állapotait, illetve figyel asaját testi érzeteire, e 

látott-hallott-érzékelt test hatására. Figyelme lehetővé teszi a táncoló test belső jelenlétét, a 

testen kívüli fizikai térre való nyitottság átmeneti elengedését. A tanu tekintete támaszként 

funkcionál: megengedi a mozdulatok és érzetek szabad felszínre kerülését. 

Felváltva gyakorolt táncaink egyre könnyedebben szólaltak meg egyre mélyebb 

állapotokból, illetve egyre otthonosabban tudtunk reflektálni rájuk. Természetesen egy-egy 

alkalom nagyon tudott különbözni a másiktól, mind az energiaszint intenzitása, mind az 

állapot mélysége, vagy a mozdulat igazsága szempontjából, de a kezdeti “állapotkeresés” 

ideje redukálódott, és a test önmagától való mozdulása egyre közvetlenebbül tudott 

megszólalni. Külső szemünk (megfigyelőként) és belső érzékelésünk (táncolóként és 

megfigyelőként) is egyre gyakorlottabbá vált tapasztalataink felszínre hozásában, majd a 

reflektáláshoz szükséges verbalizálásban. A mozgó és a figyelő szerepek kapcsoltsága is 

közeledett: a mozgó test belső érzékelése és a megfigyelő testi jelzései meglepően hasonló 

képekről vagy érzetekről számoltak be.  

Az improvizációs folyamat egy állomásán - a kezdeti elképzeléseket újraértékelve – úgy 

döntöttünk, hogy nem kezdünk “megfogható” mozgásanyag gyűjtésébe és előadás 

készítésbe ezekből az élményekből, hanem tovább csiszoljuk figyelmünk mélységét és a 

belső érzetek testi kommunikációját. Maradtunk a talált kereteknél, és igyekeztünk egyre 
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mélyebbre ásni reflexióinkkal. Ezen a vonalon maradva végül mindhárom 

munkabemutatónk anyaga is ilyen páros - egy táncoló-egy néző - leosztás keretein belül 

történő improvizált tánc volt, alkalmanként nagyon különböző élményeket és 

eredményeket hozva. 

 

A munkabemutatók 

Egy 

A Témafelvetés alkalmával mindketten mutattunk egy-egy autentikus táncot - én is és 

Katalin is - természetesen a külső szem szerepével együtt, tehát mindeketten mindkét 

szerepben jelen voltunk ezen a bemutatón. Mozgásimprovizációinkat beszélgetés követte a 

nézőkként megjelent résztvevőkkel. Az esemény a Trafó Kortárs Művészetek Háza 

próbatermében zajlott, teremfények alatt, színházi eszközök nélkül.  

Ez az alkalom nehéz találkozás volt, mind a táncunk szempontjából, mind a nézőkkel 

való beszélgetésre vonatkozóan. Munkánknak még nagyon az elején jártunk: Katalinnal 

való viszonyunk és az együttműködésünk tárgya is kérdőjelekkel volt tele. Egy ilyen belső 

világot spontán módon megjeleníteni próbáló tánc mindenképpen kíván egyfajta 

biztonságérzetet, vagy az előadó módszerében való jártasságára támaszkodva, vagy az 

együtt dolgozó felek viszonyának biztonságára vonatkozóan, vagy a nézőkkel való viszony 

intimitásának megteremtése által. Az első két tényező adott volt, az utóbbi tényezőre pedig 

ekkor még nem figyeltünk. A lehető legkézenfekvőbb és legtermészetesebb módon 

próbáltuk egyszerűen ugyanazt csinálni, mint amit korábban a próbateremben.  
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Úgy érzem, ma már levonható a következtetés, hogy ez itt és így nem működött.  Ugyan 

Katalin gyakorlata a módszerben jóval nagyobb volt, mint az enyém, így ő könnyebben át 

tudta adni magát a belső érzeteinek - nála jobban működött ez a tánc ekkor. Én azonban 

nagyon feszült voltam, és nem tudtam elengedni a nézői tekintetekre való figyelmemet. Egy 

küzdelmes, nyugtalan mozgást követtem belső figyelmemmel, mely újra és újra visszatér a 

nyugalmi állapotba, hogy megkeresse az autenticitást, ellenben mindig türelmetlen 

megvárni azt, és zaklatottan belemozdul a ridegnek megélt térbe. Emlékeim szerint a 

beszélgetés is megragadt a kérdésfelvetés és az értetlenség szintjén – bár kíváncsi nézők 

bíztató jelenlétében. 

 

Kettő 

Második munkabemutatónkra már sokkal tudatosabban készültünk. Egyrészt 

mögöttünk volt már sok próba alkalma, másrészt letisztult a képünk arra vonatkozóan, 

hogy nem megyünk más irányokba, hanem ezt a figyelmet és viszonyt szeretnénk 

kiaknázni. A bemutató során – ami ugyanabban a próbateremben zajlott, ahol az előző 

bemutatónk, illetve sok próbánk is – újra egy autentikus táncra való törekvés nézők előtti 

megjelenítése volt a cél. Lényeges változás volt, hogy a mozgás szólóvá redukálódott, amit 

én táncoltam, és Katalin támasztott tekintetével. Erre az alkalomra már megfogalmazódott 

bennünk az az igény, hogy a nézőknek is “megtanítsuk” azt a tanu-állapotot, amit mi is 

gyakoroltunk a próbák során. Szerettünk volna lehetőséget találni  figyelmük elmélyítésére, 

önmaguk felé fordítására– hogy tanuként azt figyelhessék, hogy bennük mi történik a 

mozgó test látványának hatására. 

A nézők figyelmének vezetése és segítése céljából különböző feladatokkal láttuk el őket. 

Volt, akinek írást ajánlottunk a tánc alatt (“ide leírhatod, hogy merre jársz közben”), volt, 

akinek rajzolást javasoltunk (“ide lerajzolhatod, hogy merre jársz közben”), volt, aki elé 
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csak egy üres lapot tettünk, javaslat és szöveg nélkül. A nézők maguk választhatták, hogy 

melyik feladatot vállalják, melyik papírlap mögé ülnek le. Körbeültettük őket a térben, hogy 

közelről és bármelyik oldalról érzékelhessék a mozgást. Használtunk színházi világítást, 

ami egy melegebb, intimebb hatást váltott ki, mint az első alkalom neonfényei.  

Ebben a közegben mély és autentikus figyelemmel tudtam követni az életre kelt test 

mozdulását, mind csukott, mind - a nézőket is beengedő - nyitott szemmel. Érzékeltem, 

ahogy a belülről jövő érzetek és impulzusok átjárják a termet, és hogy ennek a mozgásnak a 

létrehozásában a jelen levő megfigyelők is részesei – bennem. A nézők figyelmét vezető 

feladatok és a tánc belső figyelme együtt teremtett meg egy erős atmoszférát, amiben ki-ki 

a saját útját járva tölthette idejét. A táncot intenzív beszélgetés követte amelyben a sok 

visszajelzés alapján úgy éreztük, megszületett a nézőkben is a saját belső mozgásukat 

monitorozó ítéletmentes megfigyelő tekintete.  

 

Három 

A nézőkkel való harmadik találkozásunk a Záróbemutató estjén történt, amit a Mu 

Színház színpadán volt alkalmunk megélni. Az intim helyzetet kívánó mozgás egy színházi 

térben, a színpadon kapott ezúttal teret. Az intimás érzetének megteremtéséhez a nézők is 

a színpad térfelére kerültek, és két oldalról, dobogókról figyelhették a “megmutatást”. Így 

megőriztük az előző munkabemutató térbeli leosztásának formáját: két oldalról nézhették 

a nézők a táncot, és a második alkalomhoz hasonló közelségben lehettek. A nézőknek a 

tanu szerep minőségeit most egy hanganyaggal próbáltuk átadni: Mizsei Zoltán készített 

nekünk e szerep általunk megfogalmozott élményeiből egy összevágott szöveget halvány 

atmoszféra zajokkal. A dobogók miatt és a nagyobb nézőszámtól– a kevésbe személyes 

közegtől – azonban klasszikusabb, “színházibb” lett a helyzet. Az eredmény érzete az előző 

két munkabemutatóhoz képest valahol félúton helyezkedett el. Érezhető volt a kezdeti 
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feszültség és az eldöntetlenség bennem és a helyzetben, kevésbé könnyen adtam át magam 

a külvilágra nem figyelő belső állapotnak. Később azonban, ahogy átbillent bennem a 

helyzet súlya a belső koncentrációra, megteremtődött végül a nézőkkel közös jelenlét 

atmoszférája. A második alkalom nézőkkel történt közeli találkozását megismételni 

mégsem sikerült, amiben nagy szerepe lehetett annak, hogy a belső figyelemre hangolódást 

most nem vezettük nézőknek szóló feladatokkal. Ez alkalommal mindenki úgy nézhetett 

táncot, ahogy éppen aznap szabadon tudott, érzett, gondolt - vagyis ahogy általában a 

sötétben megbúvó néző figyel egy előadásra.  
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Kis fenomenológiai kapcsolódás 

Improvizációs kutatómunkámmal kapcsolatban és attól elválaszthatatlanul került 

kezeim közé Vermes Katalin A test éthosza című doktori disszertációja. Ebben az írásban a 

szerző Merleau-Ponty és Lévinas filozófiáira támaszkodva gondolkodik a testtapasztalás és 

az interszubjektivitás elválaszthatatlanságáról. 

Vermes írását olvasva a fenomenológiai gondolkodásmódot nagyon közelinek találtam 

improvizációs élményeimből született tapasztalati tudásomhoz. Az általam éppen 

gyakorolt autentikus mozgás során az improvizált mozgás a jelen pillanatból merítve a testi 

kifejezés eredetiségét kívánja előhozni, a módszerből adódóan erősen az érzetekre és az 

érzékelésre tanul támaszkodni az ezt alkalmazó táncoló. A fenomenológiai gondolkodás 

pedig a jelenségek, a jelenvalóság érzéki dimenzióit kívánja feltárni, és azokat a tudat, az 

értelemképződés, illetve a verbalitás szintjére hozni. Ezért is kézenfekvő, hogy a testi 

tapasztaláson alapuló módszerek (a mozgás- és táncterápia, testtudati módszerek, 

táncimprovizációk), illetve a tapasztalást értelmező filozófiai irányzat kölcsönösen 

támaszkodhatnak - és támaszkodnak is - egymásra. Vermes sorait olvasva szavakat és 

tudást kaphattam arról, amit – addig számomra tudattalan módon - testi szinten az 

improvizációk során megéltem. A kutatómunkánk redukált helyzete - az egy táncoló egy 

néző szerepleosztás - egy modellszerű terepet kínált a testtapasztalás és a másik ember 

tapasztalásának, illetve ezek összefüggésének megfigyelésére. Az eredeti témánkra való 

reflektálások sorána jelenünkben zajló történések is tudatosabbá váltak: miközben egy 

elképzelt témakörön dolgozunk, folyamatosan magunkkal és a másikkal találkozunk. 

Munkánk a testtapasztalásnak és a másik tapasztalásának egyfajta mindennapi gyakorlata. 
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Test és interszubjektivitás 

A testhez való közvetlen viszony, annak a világhoz kapcsoltságunkban betöltött 

szerepének elismerése korántsem kézenfekvő gondolkodásunk történetében - de 

mindennapjainkban, jelen világunkban sem jellemző. A kultúra történetében a test 

elutasítását, a testtől való elfordulás sokszor máig is ható hagyományát a huszadik század 

első felében Edmund Husserl fordította meg Ötödik elmélkedésében4. A megismerés 

kiindulópontjául szolgáló sajátszerűséget keresve jutott el - minden külső objektivitás 

lehántása után – az általa ismert legelidegeníthetetlenebb tartományhoz, amelynek 

pszichofizikai megjelenését a saját testben nevezi meg.  Ez az a terület, ahonnan észleli a 

másik létezését, s feltételez párhuzamot a másikból érzékelt létezés és önmaga létezése 

között. Husserl Karteziánus elmélkedéseivel óriási hatással volt a huszadik századi 

gondolkodásra, a benne először összekapcsolódó “test” és “másik” fogalmai elmélyültek a 

későbbi fenomenológiai irodalomban. Ide kapcsolható Vermes fentebb már említett, 

zömében francia fenomenológusokra támaszkodóírása is. 

Testemre úgy gondolok, mint a fizikai térben kiterjedt hozzám tartozó anyagra. A térből 

pont testemnyit elfoglaló térfogat, amit egyrészt érzékelek mint fiziológiai tényezőt, 

másrészt amin keresztül tudomást szerzek a testem határain kívül történő világokról. 

Testemből fakadóan egyszerre vagyok önmagam számára érzékelt létező és ugyanakkor az 

általam érzékelt és bennem tudatosult világhoz kapcsolt lény.  

                                                        
4Husserl, Edmund: Karteziánus elmélkedések, Atlantisz, 2000, 105. 
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“A test nem más, mint az az eleven tapasztalat, ahogyan minden tárgytételezés előtt 

megéljük inkarnált önmagunkat. S nem is csak magát a testet, hanem e test által mindent: 

hisz észlelései és képességei nyitják meg világunkat, s tesznek képessé arra, hogy abban 

szabadon és biztonsággal mozogjunk. A tapasztalat korporeitása tehát szélesebb értelmű, 

mint a közvetlen tapasztalat. A test által értünk meg mindent, miközben számunkra 

minden, önmagunk is, e testi észlelés által van. (…) A test, mint megismerő, megértő test 

nem pusztán önmaga konstituálása, hanem ennél eredendőbben: önészlelés és külső 

észlelés szétválaszthatatlan tapasztalata.”5 – írja Vermes. Szavai hűen fogalmazzák meg 

számomra a testet mint elemi, a mindennapjaink számára általában kézenfekvőnek tűnő 

tapasztalást.Ezt az ismeretet és a test tapasztalásának különböző minőségeit a 

mozgásimprovizációk új színben, egy fókuszált testi valóságtapasztalásban mutatták fel 

nekem. 

A testemben való létezés összekapcsolódik a rajtam kívül álló világ létezésével, és ennek 

a “külső” világnak észlelésből kiemelkedik a másik testtel való találkozás, a másik 

észlelésének és érzékelésének élménye. Ebben a találkozásban, a másik szubjektummal 

való kölcsönhatásban a testem már puszta jelenlétével kifejez engem a másik felé, 

kommunikál, ugyanakkor a testi érzeteimen és érzékelésemen keresztül közvetít a másik 

jelenlétéről és annak minőségeiről. Egyszerre jelenik meg érzékelő, számomra 

kommunikáló minőségben, és kifejező, engem a másik fele kommunikáló szerepben. 

Érzékelem a saját működésemet, információkat kapok a külvilágról, és testi minőségemben 

jelen vagyok mások számára.  

  

                                                        
5Vermes Katalin: A test éthosza, L’Harmattan, 2006, 41-42. 
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Testi minőségem érzékelő, közvetítő, kifejező és kommunikáló szerepei jelen vannak 

valamennyi emberek közötti, interperszonális helyzetemben: minden interakciómban 

érvényesülő, hol észrevétlen, hol tudatos, hol kevésbé tudatos információáradat ez. Ennek 

tudatában van lehetőségem dolgozni azon, hogy ezt a kifejezést jobban ismerjem és adott 

esetben tudatosabban tudjam kezelni, mint alapvetően a testemmel dolgozó alkotó és 

előadó. 

Merleau-Ponty az Être-au-Monde fogalmába sűríti a testet mint a világon-lét 

megjelenítőjét. Vermes szavait idézem újra: “Saját testem az én világon-létem módja. A 

testiség a tudatom elköteleződése világában. Hiszen észlelni valamit azt jelenti: kilépni, 

elémenni, testileg jelen lenni az észlelt világ számára. A testi lét a világra nyílás. Saját 

testem megnyilvánít a világnak, kitesz engem a világ felé.  

Észlelni a világot nem csak azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk rá, de azt is, hogy: létünk 

maga ez a rányílás. Előbbi a rányílás, mint az arra való reflexió.”6 

Ez a világnak való kitettség és e világ, azaz a másik felé való kommunikációs képesség 

közvetlensége teszi a testet számomra a legelemibb kifejezővé, a legtisztább közvetítővé. A 

test tartalmainak megismerése hozzájuttathatja az embert nyers, tematizálatlan, kultúra 

előtti, ősi tartalmaihoz, és a maga közvetlenségében tudja elénk tárni azon szféráinkat, 

amiket civilizált világunk hajlamosháttérbe szorítani. Ezeknek a területeknek az ismerete, 

kezeléseés átdolgozott átadása fontos szerepet kaphat az önkifejezésben: az alkotás, a 

művészetterápia, vagy akár az oktatás mindennapi helyzeteiben is. Ezért fontos 

véleményem szerint, hogy a mozgásimprovizációnak tere lehessen ezen interakcióinkban. 

Tapasztalataim szerint a test érintettsége, közvetlensége az improvizáló táncolóban 

mélyebbről szólalhat meg, és az ebben a formában mozduló test lehetőséget kaphat a 

személyiséget is kommunikáló eredeti, “vad” létezés kifejezésére. 

                                                        
6Vermes Katalin: A test éthosza, L’Harmattan, 2006, 45. 
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A Másik tekintete 

A téma mint előadót érintett meg először, azáltal, ahogy bekerültem a színházi 

helyzetbe, a színpad terébe, és tapasztalhattam a nézői tekintetek és jelenlétek hatását - a 

bőrömön, a jelenlétemen, az állapotomon. Innen vezettem át a témakört a kutatómunka 

redukált – egy táncol egy nézi helyzetébe, asszociálva Peter Brook szállóigévé vált 

mondatára is: "Valaki keresztülmegy egy üres téren, valaki más pedig figyeli; mindössze 

ennyi kell ahhoz, hogy színház keletkezzék."7 

De hogyan más a másik embernek kitett mozgás az önmagunknak való mozgástól, illetve 

hogyan fogalmazható meg a másik ember tekintetének való kitettség élménye, tapasztalata, 

jelensége? Vermes Katalin így kísérli meg szavaival átadni e téma Merleau-Ponty által 

megfogalmazott tapasztalatát: “A másik észlelése különbözik a természeti tárgyak, dolgok 

észlelésétől. A másik teste kiemelkedik az észlelt világból, s azt átalakítja. (…) A másikban 

munkálkodik egy erő, amelynek hatását nem tudom elkerülni: a másik testi jelenléte 

átformálja az én világomat. A másik nézőpontja, testi jelenléte transzcendens erőként 

működik.”8 

Egy tánc, ha nem nézik, “csak” egy belső történet marad - ha nézik, az viszont már 

elválaszthatatlan lesz néző és táncoló interakciójától. A nézőnek a táncoshoz, a táncosnak a 

nézőhöz való viszonyától - ugyanakkor mindkettő önmagához való viszonyától is. Talán ez 

a viszony lesz  - minden relációjával együtt - a “színház” maga: egymást feltételező 

jelenlétük és egymásra nyitott figyelmük teremtheti meg az interperszonális akció 

személyességének lehetőségét.  

“Itt most érzékelek” című munkámban a másik érzékelése és a másik tekintetének való 

kitettség élménye mint konfliktus jelent meg figyelmi fókuszomban. A tudat figyelmének 

elengedését és a test megszólalásának szándékát sokszor “megzavarta” bennem a másik 
                                                        
7Brook, Peter: Az üres tér, Európa, 1999, 5. 
8Vermes Katalin: A test éthosza, L’Harmattan, 2006, 59. 
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jelenlétének vonzó ereje, a tudatot betöltötte a másikra irányuló, a másiknak kifejezni 

akaró jelenlét. Törekvésem ezzel szemben arra igyekezett irányulni, hogy a másik 

tekintetében és a másik jelenlétére támaszkodva tudjam megteremteni azt az intenzív 

belső állapotot, amiben a tudat elengedésével élővé válik a megszólalni kívánkozó 

megfogalmazhatatlan tartalmak testmozgása. A munkafolyamat alatt törekvésem 

küzdelmei ki tudtak simulni, és ez a figyelem át tudott alakulni egyfajta konfliktust 

elengedő áramlásba, melyben organikussá és egymást feltételezővé tudott válni bennem a 

“kint” és a “bent” figyelmének közös, a nézőknek és nekem is személyes teret adó halmaza. 

A személyességet, a személyes érintettséget fontosnak tartom a kommunikáció 

érvényességében – így a színházi szituációban, az alkotás folyamatának 

együttműködéseiben, de ugyanígy a tanítás élő, személyiségeket formáló gyakorlatában is. 

A másiknak való kitettségben a személyességem érintődik, azonban a másik 

személyességének megismerése érdekében fel is kell, hogy tudjam adni saját 

személyességemet. Minden magamon túl nyúló tudás, készség és tapasztalat érdekében fel 

kell tudnom függeszteni eddig ismert önmagamat. Magamat meghaladni, fejlődni akkor 

tudok, ha félre tudom tenni magamat a “másik” – egy személy, egy előadás vagy bármilyen 

új tudás - megismerése, önmagamon való átszűrése érdekében. A találkozás érdekében.  

“Mit jelent a személyesség az eddigiekhez képest? A másik személyességéről itt annyit 

tudok meg, hogy az ő személyességének feltétele saját személytelenségem konstatálása, 

elvállalása. Ha saját perspektívámat teljesen kontrollálni vélem, akkor horizontomon nincs 

hely a másik személyiségének. De ha saját világperspektívámat nem uralom egészen 

gondolkodásommal, akkor a másik sem lehet bezárva abba. (…) Ha saját személyességem 

nem fedi le a horizontot, ha helye marad a preperszonális nyitottságnak, a másik 

jelenlétének észlelése egyre plasztikusabbá válik. E nyitott horizonton jelenhet meg a 

másik mint az észlelés anonim zónájából kiemelkedő, azt átformáló erő, húzás. A másik 
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jelenlétének észlelése örvénnyé mélyül, amely magába szívja és átalakítja az én világomat, s 

átformálja annak sajátlagosságát.”9 – írja Vermes Katalin. 

 

Az improvizált mozgás tapasztalati szintje-  vitális affektusok 

“A test éthosza” című összehasonlító elemzésben a szerző végül a modern 

pszichoanalitikus irodalomhoz nyúl, hogy megjelölje azt a tapasztalati tartományt, 

amelyből Merleau-Ponty és Lévinas filozófiájának témáit eredeztetni véli. Vermes Daniel 

Stern elmélete alapján nevezi meg a vitális affektusok képződésének területét 

fenomenológiai elemzésetapasztalati szintjének, és ehhez az elmélethez nyúlva tudom e 

sorok közt én is megemlíteni improvizációs mozgástapasztalataim kevésbé tudatos 

fókuszait: az értelem- és fogalomképződés előtti test- és valóságélmények területeit.  

Stern szerint kétféle érzés, affektus működik bennünk. A kategorikus affektusok 

körülbelül a érzelmek világát fedik, ide tartoznak olyan megfogható, megfogalmazható 

érzések, mint az öröm, a szomorúság, a fájdalom, a félelem, a düh, stb. Ezzel szemben a 

vitális affektusok világa szavakkal nem igazán kifejezhető, inkább formai, mint tartalmi 

minőségek. A preverbális valóságélmény érzeteinek halmaza ez, és jelen van felnőtt 

mindennapi valóságunkat építő alapvető észleletekként. Minden emberi kommunikáció 

alaprétegeként funkcionál, illetve minden még funkciót és jelentést nem kapott mozgás 

minőségeiként jelenik meg. “A vitális affektusok a testi kommunikáció olyan ősrétegét, 

“ősmintázatát” mutatják, amelyről lehetetlen megmondani hogy természete szerint inkább 

érzelem, vagy érzékelés. Egyszerre érzés, affektus és észlelő, válaszoló struktúra. Mintha 

érzelem és érzékelés közös, testi gyökerénél járnánk.” 10 

                                                        
9Vermes Katalin: A test éthosza, L’Harmattan, 2006, 59. 
10U. o.,164. 



 28

Ezen természetüknél fogva a vitális affektusok a mozgásimprovizáció alapvető 

tapasztalati és kifejezési rétegeként szolgálnak. E területen körvonalazódik az a tartomány, 

amit korábban a figyelmi fókuszok kapcsán mint elengedett, a tudatosság határán mozgó 

figyelemként és az érzetek, észleletek menti, értelemképződés előtti minőségek testi 

megjelenítéseként említettem.  

A vitális affektusok leírása kapcsán Stern is eljut a tánc említéséhez: “Az elvont tánc és 

zene a legszemléletesebb példái a vitalitási affektusok kifejeződésének. A tánc a nézőnek-

hallgatónak sokféle vitalitási affektust és azok rengeteg változatát idézi fel, anélkül, hogy 

cselekményhez folyamodna vagy kategorikus affektus-jelzésekhez, melyekből a vitalitási 

affektusok levezethetők. A koreográfus legtöbbször az érzés módját igyekszik kifejezni, 

nem az érzés sajátlagos tartalmát.”11 

E preverbális terület fizikalitásban való megnyílása, a testi kifejezés eredeti mezője 

szólalhat meg a dolgozatomban megfigyelt mozgásimprovizációkban. Az ilyen mozgások 

során a test felöltheti és magáévá teheti a tudat figyelmi fókuszai által benne megszólított 

világokat. A tudatban választott témákat elkezdheti saját nyelvére fordítani, saját nyelvén 

kommunikálni. A vitális affektusok kifejezésmódja kiszabadulhat mindennapi értelmeink 

rögzített világából, és a test szabad mozgásai által a táncos személyes rétegei kerülhetnek 

át táncába. A személyes kifejezésmód legeredetibb rétegei kerülhetnek felszínre a 

közvetlenül megszólaló test mozgásainak terében.  

                                                        
11Stern, Daniel:A csecsemı személyközi világa, Animula, 1985, 66. 
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Az Ismeretlen Kutatása programban történt munkám tapasztalaival rengeteg új élményt 

és tudást szereztem a testemmel való munkáról és a testről való gondolkodásomban is új 

távlatokat nyitott meg ez az időszak. Lehetőséget kaptam addigi testhasználatom és 

testélményeim újraépítésére, illetve a testtel való kommunikáció mibenlétének 

újragondolására. A folyamat az alkotóvá és előadóvá válás soha véget nem érő útján egy 

fontos tapasztalás volt számomra, de az alkotásig, az előadásig vezető út más szempontokat 

is vonz magával – ezen az úton halad tovább improvizácós tapasztalaim megosztásának 

fonala. A saját test és a másik test kommunikációjától a közös, közösségben való testi 

kommunikáció kifejezési lehetőségeihez. A következő mozgásimprovizációval kapcsolatos 

állomást egy csoportos alkotófolyamatban élhettem át. Megtapasztalhattam, hogyan lép 

kapcsolatba a saját mozgásaival közlekedő test, és hogyan kelt életre önműködő világot a 

színpadon az egymásra ható testek mozgásainak rendszere. 
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Munka a HODWORKS-ben – Mindennapi rutin 

Hód Adrienn vezetésével egy hosszabb improvizációs alkotómunka kezdeti 

stádiumaiban lehetett részem, ahol a fentebb feltárt szempontjaimat egy bonyolultabb 

rendszerben, a fókuszokkal való munka összetettebb gyakorlatában tehettem próbára. A 

munkafolyamatés az azok eredményeit nyilvánosság elé táró előadásoka Mindennapi 

rutincímet kapták (az elnevezést Duliskovich Bazil festőművésztől kölcsönözte a társulat). 

Próbáink munkamódszere sok szempontból kapcsolódik dolgozatom vonalvezetéséhez. Az 

improvizációs módszerek alkotómunkában és élő előadásban való alkalmazása e 

tapasztalatomban érvényesült számomra legösszetettebb módon, ezért tartom érdemesnek 

arra, hogy ezen a helyen felidézzem és gondolatmenetembe illesszem. 

A Mindennapi rutin – ahogy az a megnevezésben is megjelenik – egy mindennapos 

intenzív próbafolyamat volt, melyben temérdek improvizációs fókusszal dolgozva új 

formákat, új kifejezésmódokat kerestünk. Ennek az időszaknak az eredményeit végül hat 

állomásban mutatta be a Hodworks, s ezen alkalmak letisztult, kikristályosodott 

nyelvezetéből született végül a Basse danse című előadás. E hosszabb időszak munkájának 

első három állomásában, a próbafolyamat első lépéseiben vehettem részt – ezekről tudok 

beszámolni.  

Munkára készülődésünkben az az igény fogalmazódott meg, hogy ne egy előadásra való 

lehetőség határidővel járó kényszerhelyzete szüljön próbafolyamatot és alkotást, hanem 

időkorlátok nélkül kezdhessünk kísérletezni valami olyan rendszer felépítésén, aminek 

kifejezésmódja számunkra is és a nézők számára is új minőségeket hoz és új tartalmakat 

hordoz. Egy teljesen ismeretlen terepre léptünk, ahol Adrienn ki szerette volna próbálni 

tematikusan rendszerezett improvizációs ötleteit, hogy végül, ami ebből a munkából 

születik anyag és struktúra, az kezdje formálni magát a saját nyelvén előadássá.  
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“A létrejövő formához (darabhoz) meg kell keressem azokat az eszközöket, amik által 

megvalósul; tehát (játék)szabályokat, azaz kompozíciós elveket rögzítek le, amik a formát 

hordozzák. A színpadi megvalósulásban is nagyon nagy mértékű az improvizáció, így a 

játékszabályoknak nagyon tisztáknak és tudatosnak kell lenniük. Az adott darab 

eszköztárán múlik, hogy az milyen lesz. Mire mutat rá, mit szeretne kommunikálni.” – 

fogalmazta meg projekttervünkben Adrienn. 

A tervek szerint a folyamat alatt hat-nyolc különálló előadást készültünk bemutatni, 

melyek nyers formában összegzik az előtte levő időszak intenzív kísérletezésének vázolt 

módszereit. Miközben ez mindenképpen egy fejlődési folyamat lett, mégse úgy álltunk neki, 

hogy a bemutatók összefüggő előadássorozattá vagy egy előadás fejlődési 

fázisaiváváljanak. Különálló témákból, egymástól független előadásoknak mintegy vázlatait 

tártuk a nézők elé, amikből terveink szerint az egész folyamat során majd megszületik az az 

irány, ami egy finomabban megformált, kidolgozott alkotást szül.  

 

Tér 

Az első pár hétből álló periódusban a “Tér” fogalma köré szervezett improvizációs 

feladatokból építkeztünk. “Teljes figyelemmel a térre irányuló kompozíció: ember a térben; 

táncos a térben; testrészek, formák a térben; mozdulatok által egyszerűen rajzolt vonalak-

formák a térben; valamint a táncosok testrészei egymáshoz képest a térben; a test által 

megmozgatott tér reakciói a másik táncoson…” – vázolta fel Adrienn a tervekben a kitűzött 

feltérképezendő terület fókuszait. 

Alapkérdések mozgásban való megfogalmazásán, kifejezésén dolgoztunk. Mi a táncom, 

ha testrészeim egymáshoz való viszonyaira fókuszálok? Hogyan formálja a mozgásom a 

teret, hogyan formálja ez a mozgás a többieket a térben? Mik lehetnek a test tereinek 

viszonyulásai a másik test tereinek viszonyulásaihoz? Ezek a teljesen absztrakt figyelmek 
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vezették táncosként testünket a térben, és az ezekből született eszközök (jelenetek) 

struktúráit vázolta és építette Adrienn úgy, ahogy az általa látott játékok, 

szabályrendszerek, formai minőségekazt absztrakciós érzéke szerint megkívánták. Ebben a 

rendszerben, az improvizáció terének működési mechanizmusaibanbennem a következő 

kérdések szólaltak meg a testmozgásokat meghatározó mozgatórugókról: mi ez a test nevű 

térforma, amire hatással vagyok, de más terek is mozgathatják? Honnan indulnak ezek a 

mozgások? A test indítja? A figyelem indítja? A tér indítja? Felrajzolható-e például e hatások 

megfoghatatlan hálózata? Ebben a térben kiemelkedő szerepet töltenek be más testek. Hol 

válik el a másik tere az én teremtől? Mi ez a testek határain átívelő hatásrendszer, mely 

szinte önálló organizmusként működik, amint szabályainak átadjuk testjeinket? 

 

Érintés 

A munka következő fázisában az “Érintés” témakörén dolgoztunk. Adrienn a 

projektvázlatunkban erről így írt: “Testfelületek érintkezései által létrejövő mozgások, 

hatások. A testek melyik részükkel érintkeznek, érintkezhetnek, milyen minőségekben 

történik az érintés? Milyen hatása van az érintésnek a mozgásra? Mikor, hogyan változik 

meg a test mozgása, ha találkozik egy másik testtel - enged, ellenál, ennek rétegei.” Az itt 

említett fizikális érintkezéseken kívül foglalkoztunk az érintés emlékével, az érintés 

testérzeteivel és az ezekből kiinduló táncokkal is. Fókuszaink váltakoztak az érintés 

élménye, belső érzete, minőségei, és a fizikalitásban megszülető érintkezések minőségeinek 

megvalósítása között.  

Az érintés hatása a mozgásminőségekre – főleg összehasonlítva a térhez kapcsolódó 

absztrakt feladatokkal - nagyon elemi testi és személyiségszinteken működik. A testi 

érintés olyan mélyrétegeket von be, melyek mindenképpen nagyon személyes reakciókat 

és a személyes érintettség okán valami elemi érvényességet vált ki a táncos mozduló 
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testéből - ha az érintés hatását testébe átereszti és engedi azt a test által továbbvinni. “Az 

érintés olyan konkrét testi érzet, amely korai kapcsolati minőségeket aktivál.”12 Ebből 

kifolyólag az érintéssel való alkotómunka, ha absztrakciós szinteken is próbál kifejezni, ha 

formai minőségeket keres és szólaltat is meg, akkor is korai személyes dimenziókat mozgat 

a táncosokban, ami más szinteken való refexiókra is adhat okot a művészi kifejezés szintjén 

túl. Ez a témakör a mozgás- és táncterápia területére ível át, aminek gyakorlatáról Szili 

Katalin doktori disszertációjában ír. Innen idézek most: “Az érintésnek a fizikai 

információn kívül tehát kapcsolati dimenziója is van. Amikor érintek, én is érintődök. 

Különösen igaz ez a spontán érintésre, vagy arra az érintésre, amelyet a figyelem 

fókuszálására használunk. Az érintésem figyelme a test különböző rétegeit érintheti: a 

bőrfelületet, az izmokat, a szerveket, a csontokat. Ha egy adott rétegre figyelek, akkor abból 

a saját rétegemből tudok jól figyelni én is.”13 Ezeknek a rétegeknek a hatása és jelenléte 

munkánkban egyre összetettebb koncentrációval járt – a különböző figyelmi fókuszok 

váltakozása improvizációs játékainkban nagy fokú tudatosságot igényelt, miközben a 

rengeteg érintés hatására egy másik síkon intenzív belső életet éltek a térben egymással 

kapcsolódó testjeink.  

 

Érzelmek 

A harmadik próbafázis amiben részt vettem, az “Érzelmek” témakörét dolgozta fel. 

Ebben a munkában Adrienn a következő fókuszokra volt kíváncsi: “Érzelmek írányítják a 

test mozgását. Megpróbáljuk teljesen az érzelmeinkre hagyatkozva irányítani 

mozgásunkat. Hogy néz ez ki? Ezeknek a testeknek a találkozása mit hoz elő.” Ebben a 

munkában érzelmeink külső formai megnyilvánulásait kerestük, illetve az érzelmek 

                                                        
12Szili Katalin: Az érzet sorsa, Doktori disszertáció, 2009., 92.. 

13U. o.,92. 
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érzeteit, azok minőségeit próbáltuk az egész testbe hozva azokat absztrahálni. Számomra 

ez a feladat különösen nehéznek bizonyult, konfliktusba kerültem – önmagamon belül – az 

érzelmek átélése és azok formai megjelenítése közötti számomra nehezen áthidalható 

területen. Ebben a munkában ekkor valahogy nem találtam a számomra működőképes 

absztrakciós szintet, az érzelmek formai világba való átültetése helyett beleragadtam az 

érzelmeknek élmény szinten való közvetítésébe, amivel nem találtam helyem az adott 

szabályrendszerben, s az előadáson is egyfajta határhelyzetbe kerültem színpad és a 

nézőtér között. Az alkotás terében ez valós és érvényes történet volt, aminek tudott az 

előadásban is helye lenni, azonban ezen a szálon Adriennel való közös munkánkat 

felfüggesztette. Ez az eset, mint az alkotómunka problémáján túlmutató konfliktus, a többi 

improvizációs tapasztalatommal együtt ível át következő fejezetem gondolatmenetébe. 
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Alkotás, oktatás, terápia és a mozgásimprovizáció 

A mozgásimprovizációt mint személyiséget gyógyító módszert használja a 

mozgásterápia világa, ugyanakkor készségfejlesztő feladatokként és alkotási gyakorlatként 

módszerei jelen tudnak lenni az oktatásban is, miközben tudjuk használni e felfedező 

mozgásokat alkotómunkában és élő előadásban egyaránt. Hol kapcsolódhatnak ezek a 

területek egymással, és hol válnak el? Hol lehet átjárás az eltérő célokkal de hasonló 

módszerekkel dolgozó területek tapasztalatai között? 

A mozgásimprovizáció kísérletező tere eredendően a tánc világából jön, a testhez való 

visszatérés útján a külső formákat, a balett és a modern tánctechnikák rendszereit elutasító 

generáció törekvése, iránya a test eredeti minőségeinak és kifejezési módjainak keresése, 

felfedezése. Ezeket a módszereket - a testtel való munkát - fejlődése során felfedezte 

magának a pszichoterápia világa is: a test által mozgatható dimenziók integrálását dolgozta 

ki terápiás módszerekben - a mozgás- és táncterápia formájában. Vermes Katalin szavait 

idézve: “A pszichoanalitikus eszközökkel dolgozó mozgásterápia (..) összeköti (..) az érzéki 

alkotó folyamatot a személyes történet felfejtésével (…). E folyamat során a 

szelfszerveződés egészen korai, preverbális alkotó szintjei érintődnek, s velük a teljes 

valóságélmény is megmozdul.”14 E terület tapasztalait és vívmányait visszacsatolva a 

táncpedagógia és az alkotás, a művészet gyakorlatába termékeny talajra juthatunk, s a 

párbeszéd kölcsönös segítséget nyújthat. 

Az alkotásban való mozgásimprovizáció során azt tapasztaltam, hogy a mozgás terében 

jelen levő világ szempontjai és működése nagyon más, mint az előadásra készülő alkotó 

szempontjai, ezért a koreográfus külső szeme és instrukciói tudják megteremteni azt a 

biztonságot és struktúrát, amelyben a táncosok élhetik az alkotás terében születő 

mozgásaik szabályait. A táncosok belső történései tapasztalataim szerint folyamatos 

                                                        
14Vermes Katalin: A test éthosza, L’Harmattan, 2006, 15. 
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reflexiót és feldolgozást igényelhetnek egyénileg és csoportosan is, így a verbalitás szintjén 

közössé tett élmények mentén kapcsolatban tud maradni az egyén a közösséggel való 

munkájában. A testi munka során a személyiségben mozgásban levő érzetek szintje 

azonban nem mindig hozható át közvetlenül a verbalitásba - ez nehézségeket, lyukakat, 

áthidalhatatlan hézagokat szülhet a munkában vagy a kommunikációban. Mindenesetre a 

különböző szintek – így a testi, vizuális, verbális szint – közötti átjárásra való törekvés 

segítheti a különböző síkokon különböző nyelveken zajló történések valósággal való 

kapcsolattartását. 

Az interperszonalitás vonalán szeretnék a táncórák gyakorlatához kapcsolni. Egy 

tánctechnika vagy koreográfia megtanulásához fontos a testi jelenlét, a látott test 

példájának követése és fontos  az instrukciók, a verbalitás testbe fordítása. Mindemellett 

nem szabad elfelejteni a vitális affektusok hangoló szerepét: alapvető jelentőségük van a 

tanár-diák közötti interperszonalitásban, mivel ez a szint meghatározza e két személy 

viszonyát, és e viszony meghatározhatja a diák adott foglalkozáson való munkáját, annak 

sikerességét. A különböző személyiségekkel rendelkező táncosok nagyon különböző 

figyelmekkel tudnak jelen lenni. Van, aki a belső figyelmével van jelen gyakrabban, és 

kevesebb hatást gyakorol rá a pedagógus személyisége, így a kifele nyitás, a kíváncsiság 

lehet nagyobb feladata. Másnak nyitottabb lehet kifele a fókusza, az ilyen személyiség 

munkája erősebben kapcsolódhat a pedagógus személyéhez - neki a belső figyelem és 

csend megtanulása jelenthet kihívást. Természetesen e két példának rengeteg fokozata van, 

sokszor egy személyiségen belül is a különböző időszakokban. Szerintem minden esetben 

gyakorolható a személyiség és a test működési terének tágítása improvizációs munkával, és 

talán ugyanilyen fontos lehet a pedagógus számára saját pedagógiai munkája fejlesztése 

érdekében egy hasonló önfeltérképezés - hiszen nem csak a szavak szintjén 

kommunikálunk munkánkban.  
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Megismerve a mélyebb belső hangolódás módszerét, illetve a tudatosabb személyközi 

munkát, azt gondolom, hogy élményeimet át tudom vinni más helyzetekbe is, alkalmazni 

tudom például sokkal egzaktabb figyelmeket igénylő, a testtudati állapottól távolabb álló 

tánctechnika órákon is. Improvizációs tapasztalataim szélesebb ismerettel szolgáltak 

testem és személyiségem működéséről, a megélt belső figyelmek hangolása segít a 

különböző testi munkák során is. Ehhez a képességhez elengedhetetlen jelentősége van a 

tapasztalások, élmények visszacsatolásának, az önreflexiónak. A tapasztalatok 

tudatosításának szerintem fontos helyet találni a mindennapi testi munkában, és ebbe 

beletartozik nem csak a test képességeire való reflektálás, hanem a helyzetek megélésére 

való rálátás. 
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Improvizációs tapasztalataim megosztásának tere:  tanítás 

20 és 35 év közötti fiatalokból álló amatőr csoportnak volt lehetőségem pár órát tartani 

vendégtanárként, így improvizációs élményeimből szemezgetve alkalmam nyílt számomra 

fontossá vált tapasztalások továbbadására, illetve összegezhettem szempontokat és 

figyelmi fókuszokat, amik mentén átadhatóvá váltak e felfedező mozgásokra nyitott 

helyzetek. A csoport tagjai egy improvizációs műhely résztvevői voltak: ki hónapok óta, ki 

évek óta ismerkedett improvizációs mozgásformákkal. Nem volt számukra ismeretlen e 

terület. 

A felmerült lehetőség kapcsán fel kellett tegyem magamnak a következő kérdést: melyek 

azok a belső érzetek, testminőségek, kapcsolódások, amelyek megélésének átadását 

fontosnak tartom? Tapasztalataimból válogatva a különböző figyelmek egymásba 

vezetésével kísérleteztem. Az órák tervezésénél a figyelmi fókuszok ívét, folyamatát 

tartottam fontosnak. Azt, ahogyan például egy érzetből kinőhet egy közös játék és ahogyan 

az átkerül egy másik testérzetbe, figyelembe, egy másik viszonyulásba. Azon dolgoztam, 

hogy egy-egy alkalom egy-egy kerek élmény, tapasztalás legyen, aminek belső rendszeréből 

csak az óra végén kerülnek ki a táncolók. Tehát különálló feladatok és azok közötti 

átállások helyett végig belülről vezettem figyelmüket, és az új helyzetek felé is a rendszeren 

belül kerestem útjukat.  

Dolgoztunk érintéssel, az érintés által egymás testének megismerésével és ezeknek a 

figyelmeknek és tapasztalásoknak szabad táncba fordításával. Kerestük az izomtónusok 

váltakozására való figyelmet: azt a mozgást, amit az izmok belső érzete és azok 

manipulálása szül, és kísérleteztünk, hogyan kapcsolhatjuk figyelmünkkel ezt a mozgást a 

térhez, illetve milyen módon kapcsolódhatunk ezekkel egymáshoz. A csoport szabad 

táncaiban figyeltük egymásra hatásaink mozgásait, közös játékokban tapasztaltuk 

egymástól függéseink térformáit.  
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Pár alkalom volt ez, így tudtam szemezgetni a tudásomból, de fejlődési folyamatra, 

hosszabb egymásra hatásra itt nem volt alkalmunk. Mindazonáltal értékes találkozás volt, 

hiszen e nyelv számukra már ismerős volt, így a közeg nagyon megengedő volt az 

újdonságokra és alkalmas saját tanítási kísérleteimre.  

Kerestem az útját, hogy hogyan tudok hozzájuk szólni, rájuk hangolódni ahhoz, hogy 

belülről tudjam vezetni figyelmüket. Arra törekedtem, hogy a tánc testi figyelme közben a 

kívülről jövő verbalitás ne zavarja meg fókuszukat, hanem inkább olyan élményük legyen, 

mintha belülről, saját hangjukból kapnák az instrukciókat. Ez egy átfogó hangolódást 

igényelt tőlem, tudatos és testi figyelmet, érzékelést egyaránt. Sokszor ez azt jelentette, 

hogy részt vettem a táncokban, testileg adtam energiát vagy ajánlásokat, máskor viszont 

szavakkal kerestem módokat a figyelem terelésére. Ez utóbbi esetben sokszor csak 

javaslatokat tettem, hogy milyen irányokba vihetik testüket vagy figyelmüket, de minden 

esetben a saját felfedezésük terét próbáltam megteremteni. 

Az autentikus mozgás szemtanu szerepének gyakorlatához hasonlítható az a mély testi 

figyelem, amivel a táncolókra hangolódtam, és a Skinner Releasing Technika ajánlásokat 

tevő instrukcióinak emléke is beszűrődött részemről ebbe a pár alkalomba. Összefonódtak 

az eddigi tapasztalásaim és megnyílt azok újrarendezési lehetőségének tere. 

Végeredményben egy ideális lehetőséget kaptam arra, hogy új szerepből is 

megtapasztalhassam az improvizált mozgások világát. 
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Záró szavak 

A mozgáshoz való viszonyt és a testtel való munkát az improvizációs helyzetek oldaláról 

érintettem, így kerültem szerves kapcsolatba az interszubjektivitás megélésének 

témájához. A mozgásimprovizációk gyakorlatában élessé válik az a tapasztalás, ahogy a test 

és a személyiség a másikkal való viszonyaival együtt van jelen, ahogy belép a közös térbe.Új 

irány lehet e közös tér és az interszubjektív test felöl közelíteni a testtel való munka 

szempontjait - leginkább e munka átadásában, a tanításban. A másikkal való találkozás 

mint olyan minden táncóra alapvető alkotóeleme, élménye, a szubjektumok viszonyai 

építik testükkel való munkájuk mindennapjait. A táncosok e viszonyok keresése és 

megimerése által kerülnek közelebb saját személyiségük és ezzel saját testük térképéhez is, 

amivel szabadabban közlekedhetnek az élet forgalmas terepén – akár a táncot választják 

hivatásuknak, akár más területeken mozognak. 

 

Írásom szavak mentén közvetít egy olyan világból, aminek a szavakkal csak áttételesen 

lehet átfedése. Az érzékelés, a test, a mozgás világa a szó előtt élheti legteljesebben világát. 

Ahogy kimondom, megnevezem az élményt, az érzetet, le is zárok egy területet - egy 

kíváncsiságot, egy nyitottságot, amivel az élményhez, a tapasztaláshoz közelítek. A 

szakadék test és verbalitás között érzékelhető hiány marad akkor is, ha reflektálok a 

mozgás világában megélt élményekre. Mégis a nyelvbe átültetés szándéka és törekvése 

adhat esélyt,  hogy a próbatermen kívül, szélesebb körben is megismerhetőek legyenek 

érdeklődésünk és testtel való munkánk tapasztalatai. 
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