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A Budapest Tánciskola május 17-18-án http://trafo.hu/hu-HU/proxemika mutatja be a Proxemika 
– avagy a közelség tudománya című előadását a Trafóban. A rendező Angelus Iván gondolatait 
olvashatjátok. 
 
Egyszerre előnye és hátránya Budapest Tánciskola http://tanc.org.hu/wp/proxemika-trafo-majus-17-
18-20-30/ produkcióinak, hogy kísérleti darabokat mutatunk be. A projektek kevés előadásszámot 
élnek meg, mi viszont mindig kipróbálhatunk valamit, amit korábban még soha. Mikor bemutatunk 
valamit, tudjuk, hogy ugyanezt többször már nem csináljuk meg, és nem csak első, hanem egyben 
utolsó lehetőségről van szó. A Proxemika fő kérdése az lett, ami mindig minden – kezdő és tapasztalt 
– művész kérdése is egyben: az élet tényei, érzései, gondolatai, indulatai, döntései és örömei hogyan 
kerülnek át egy műalkotás textúrájába. 
 
Ha egy az egyben emeljük át a dolgokat, akkor dokumentumot nyújtunk át a nézőnek. Ha nem 
kapcsolódik az élethez, akkor viszont érthetetlen, értelmetlen és belterjes dolog lesz belőle. Meg kell 
tanulnunk, hogyan vezet az út – nem csak előadás és néző között, lélektől lélekig – alkotó és színpadi 
valóság között. Hogyan jön létre az az autóm, egyszeri és megismételhetetlen, ugyanakkor 
tökéletesen kerek és zárt világ, ami a néző számára továbbgyűrűző hatást is képest nyújtani. 
 
Ennek a zárt világnak a létrehozása technikai, szakmai kérdés. A művészet az, amit az alkotó gondol: 
ahogy a világot látja, és amit fontosnak tart benne. Mi szakmai iskola vagyunk. Azt kell 
megtanítanunk, hogyan jutunk át a színpadra. Ezt úgy tudjuk átadni, ha folyton új műalkotást hozunk 
létre, amiben a bennünk lévő világot átplántáljuk, transzportáljuk. Ezek a szavak fontosak: az 
inspiráció, a színpadra alkalmazás. Ha a terminológia nem pontos, akkor a világunk sem lesz az. A 
pontatlan világ redundáns, gusztusos, trendi, divatos, jól fogyasztható, és semmi köze az emberhez, 
aki létrehozta. 
 
Mi most a technikai részét azzal indítottuk el, hogy merőben elméleti és merőben érzéki kiindulópontot 
is választottunk. Az elmélet Edward T. Hall hatvanas-hetvenes években népszerű Rejtett dimenziók 
című könyve, az érzéki oldal pedig Giotto Scrovegni Galériába készült freskói. Giotto egy hihetetlen 
komplex, teljes és tökéletes univerzumot hozott létre, meghatározva a festészet további évszázadait. 
Tulajdonképpen lerakta a modern festészet alapjait úgy, hogy közben a bizánci mozaiképítő 
technikákra, tehát a korai keresztény művészetre is épített. 
 
A képeinek hihetetlen energiája van. Ha az ember el tud vonatkoztatni attól, hogy keresztény vagy 
vallásos képekről van szó, elkezd élni az egész. Észre kell venni, hogy ha nem szeretnénk kizárni a 
11. és a 19. század között zajló európai művészet nagy részét, foglalkoznunk kell a vallásos 
tematikával. A művészet vallásos köntösben jelent meg, de ha ezt sikerül félretenni, akkor látjuk, hogy 
Giotto arcai – ezek a fantasztikus szúrós, gonosz vagy angyali alakok – nem a Bibliából, hanem Giotto 
életéből kerültek elő. 
 
A tánc nem mesél történetet. Nincsenek szavak, konkrétumok. Egyfajta absztrakt és önálló világ 
létezik, mely teremtéséről korábban beszéltem. Abban, hogy hogyan lehet ezt színpadra 
transzponálni, Giotto példamutató volt számunkra. Ha megnézzük a képeket, a festményein csak 
kezek és arcok láthatóak, a test elenyésző mértékben jelenik meg. Ez esztétikai döntés: az emberek 
sosem jártak ilyen szőnyegekben vagy drapériákban, ahogyan Giotto ábrázolja őket. Vagyis csak a 
szereplők lényegét mutatta, és az nem a szőr vagy a dezodor, hanem a tartás, vagyis a világban 
elfoglalt pozíciónk a gravitációhoz és a többi emberhez képest. 
 
Ezekkel a gondolatokkal folyamatosan kísérleteztünk, a kutatások merőben gyakorlatiasak voltak. 
Megtartottuk a jeleneteket, melyek jól kapcsolódtak a tematikához és sok kudarc után kiszűrtük a 
legértékesebb anyagot. Ezek egybefoglalása a darab. 
 
A darabról bővebben a Pótszékfoglalón http://www.potszekfoglalo.hu/2016/05/12/reszletekrol-a-
lenyegre-terelni-a-figyelmet/ olvashattok. 
 



A rendezővel korábban http://kapcsolj.be/post/121022162391/a-vil%C3%A1g-
meg%C3%A9rt%C3%A9s%C3%A9nek-unalmas-eredm%C3%A9nyeit-rosszul a John Cage 
művészetéből kiinduló butis előadással kapcsolatban beszéltünk.  


