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szemle
A diskurzus tánca
KORTÁRS TÁNCELMÉLETEK

„A táncról író szerzôk zömmel tehetséges, jó ízlésû és nagy tudású figuráknak tûn A
nek, akik azonban nyilvánvalóan nem voltak táncosokB Így mûveik, bár vonzók le A
het nek az átlagos olvasók, a semmittevôk vagy az irodalmárok számára, kevés
gya korlati értékkel bírnak a táncosok, balettmesterek vagy pantomimszínészek
sze mébenB” E szavakkal ajánlja a kötet bevezetôjében is megidézett (E8B) Carlo
Bla sis az E8FDAban megjelent, a színházi tánc elméletérôl szóló könyvét a szakmát
gya korló (táncos) közönségnekB Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy tánc és teóA
ria viszonyában csekély változás történt az azóta eltelt közel FDD év soránB A szín A
ház tudományi tanulmányait a berlini Freie Universität Erika FischerALichte által ve A
zetett intézetében végzô, majd ugyanott oktatóként és kutatóként dolgozó Czirák
Ádám szerkesztette kötet praxis és elmélet összefonódása mellett érvel, ugyanakA
kor a szövegekhez való hozzáférés gyakorlott bölcsészekre van kalibrálvaB Ez az
ellent mondás úgy oldható fel, ha nyitottak vagyunk a tánc fogalmának újragondoA
lásáraB A kötet éppen azért válhat fontos olvasmányává minden tánccal foglalkozó
szak embernek, mert a tanulmányok rendre felvetik a kérdést: mi a tánc?

A Kortárs táncelméletek címû tanulmánygyûjtemény merôben új vállalkozás a
ko rábbi táncmûvészettel foglalkozó hazai kiadványok sorábanB A kilencvenes
évek ben a Planétás Kiadó indított egy sorozatot, FDD7Aben pedig a L’Harmattan,
melynek utolsó, FDEFAben megjelent kötete épp azzal a Merce Cunninghammel
fog lalkozik, akivel a Kortárs táncelméletek elsô tanulmánya isB Ezek a kötetek
többnyire a huszadik század modern és kortárs irányzatairól, alkotóiról szóló
(ön)élet rajzok, mû vészi pályák tánctörténeti, tánctechnikai bemutatásai, koreográA
fusi módszerek is mertetései – melyek mind tematikájukban, mind szakmai nyelveA
zetükben annak a táncalkotást ésCvagy táncelôadást gyakorló közönségnek is szólA
nak, akik napi 6A8 órát mozognak a próbateremben és a színpadonB 

A Kijárat Kiadónál FDE3Aban megjelent tanulmánygyûjtemény szintén sorozatot
ígér (Czirák szerkesztésében), ezúttal azonban nem a tánc, hanem a performansz
lesz a sorozat tematikájaB Az elsô kötet megcélzott olvasóközönsége viszont in A
kább azokból áll, akik a napi 6A8 óra munkájukat nyugalmi testhelyzetben, olvaA
sással, írással töltik, s nem okoz gondot nekik a fenomenológia, a dekonstrukció
vagy a pszichoanalízis fogalmi nyelvezete által meghatározott gondolati konstrukA
ciók ér telmezéseB

A kötetbe válogatott tanulmányok a kilencvenes évek közepétôl megjelenô
kon ceptuális tánc vizsgálatával, értelmezésével foglalkoznakB Ez a témaválasztás
út  törû és bátor vállalkozás a hazai könyvkiadásbanB Bátor, mert a hazai színházi 
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szcé nában szinte ismeretlen jelenség a konceptuális tánc: még az itthoni viszonyA
latban progresszívnak számító Trafó is óvatosan adagolja a közönségnek ezeket a
ven dégjátékokat (plB Jérôme Bel, Forced Entertainment, Salamon Eszter), ami nem
cso da, hiszen a Bozsik Yvette és Frenák Pál táncszínházán nevelkedett közönség
számára tökéletesen ismeretlen és idegen ez a terepB Azok a hazai alkotók pedig,
aki knek a munkái a konceptuális keretben termékenyen értelmezhetôk, nyugatA
eu rópai kollégáikkal szemben eléggé periférikus helyzetben vannakB Hód Adrienn
és Ladjánszki Márta mellett a fiatalabb nemzedékbôl Molnár Csaba és Vass Imre,
vagy Simkó Beatrix munkáit lehetne említeniB Súlyosbítja a helyzetet, hogy a hazai
tánc kritika sincs felkészülve arra, hogy korszerû elméleti pallérozottsággal értelA
mezze, és a közönség számára hozzáférhetôvé tegye ezeket a mûveketB Hazai
tánc tudomány pedig – legalábbis ahogyan ebben a kötetben megmutatkozik –
nem is létezikB 

Ebben a szinte légüres táncszakmai közegben igencsak radikális vállalkozásnak
tû nik ez a kötet, amely a másik oldalról viszont egy már meglévô bölcseleti diskur A
zushoz kapcsolódik, és remélhetôleg ezek az olvasók nem riadnak majd vissza az
olyan típusú kijelentésektôl, mint amilyennel például a kötet elsô tanulmánya kezA
dôdik: „Mer ce Cunningham koreográfiájának általános jellemzôi mindenki számáA
ra ismertek” (5EB)B

A gyûjteménybe válogatott elemzések nem koreográfusiAalkotói életmûveket
mu tatnak be (ahogyan az E999Aes Ötven kortárs koreográfus címû kötet, mely a
L’Harmattan Kiadónál magyarul FDD9Aben jelent meg), sôt többnyire nem is elôaA
dásAelemzések, hanem egyAegy, a kortárs tánc és performansz elôadásokra jellemA
zô témáról szólnakB A szerkesztôi koncepció a testiség, a hiány, a politikusság és az
ér zelem fogalmi körébe rendezte a kötetbe válogatott EF tanulmányt, melyek ere A
de tileg FDDD és FDE3 között jelentek meg, nagyrészt német szerzôk tollábólB Az an A
gol nyelvrôl fordított írások azzal is kilógnak a többi közül, hogy példatárukban
nem az európai konceptuális tánc kanonizált alkotóit, illetve mûveit idézik, hanem
Cunningham és Paxton szellemi hagyatékával, valamint Wong Kar Wai egy filmjéA
vel foglalkoznakB 

A kötet sokszínûsége azonban nem véletlenszerûB Az elemzett táncelôadások
mind egyike szétfeszíti azokat a mûfaji kereteket, amiket a nézôi elvárás egy tánc A
elô adásnak tulajdonítB De nem csak az olyan nyilvánvaló esetek, mint William
Forsythe múzeumi térben felállított felnôtt ugrálóvár installációja, vagy a Hamburgi
pályaudvaron, civilek közremûködésével, rádióadással irányított, Rádióbalett cí A
men megszervezett esemény, hanem azok az elôadások is, amelyek hagyományos
szín házi térben valósulnak megB Hiszen a konceptuális tánc éppen azt célozza,
hogy ezeket a kereteket láthatóvá tegye, reflektáljon az évszázadok során folyama A
tosan formálódó, de mindig aktuálisan rögzültnek tapasztalt befogadói elvárásokA
raB A kötet ehhez nem csak a tánc vagy a performansz területérôl közöl írásokatB
Erin Manning Wong Kar Wai Édeskettes címû játékfilmjét elemezve – melynek sze A
rep lôi tangót táncolnak – beszél érintés és érzelem kapcsolatárólB HansAThies Leh A
mann az obszcenitás témájának távlatából olvassa Shakespeare és Heiner Müller
dra matikus szövegeitB A tanulmányok írói között neves filozófus (José Gil) és színA
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ház tudós (az imént említett Lehmann) mellett fiatal kutatók is vannakB A válogatás
célja tehát nem kanonizált táncelméleti szövegek közreadása volt, hanem a szer A
kesz tôi koncepció alapján történt a szövegek kiválasztásaB Ez a széles perspek A
tívájú válogatás föltétlen segíthet kitágítani a kortárs táncról való gondolkodás el A
méleti horizontjátB

A kötet bevezetô tanulmányában Czirák Ádám – gazdag példatárral kísért – részA
letes áttekintést nyújt a konceptuális táncrólB Fogalomhasználata termékeny értel A
me zési lehetôséget nyújt a kortárs tánc meghatározására, bár ô maga sem teljesen
kö vetkezetes az egyes fogalmak használatában, ami jól mutatja a jelenkori tánctuA
domány fogalmi kereteinek rögzítetlenségétB Modern tánc alatt a század elsô feléA
ben kialakuló, a balett esztétikájával szemben létrejövô, de a romantika személyi A
ség szemléletének örökségét folytató irányzatokat értjükB Posztmodernnek az ameA
rikai, Cunningham utáni nemzedék nevezte magát, akik a mozdulatokat megszaA
badították a jelentésesség követelményének terhétôlB Czirák a kortárs tánc fogalmi
kö rébe kétféle irányzatot sorolB (F6B) Egyrészt táncszínháznak nevezi az európai
tánc hetvenes, nyolcvanas években kialakult és máig meghatározó alkotói módoA
zatait, ahová nem csak Pina Bauscht, de Anne Teresa De Keersmaekert vagy Wim
Vandekeybust is helyeziB Másrészt a mindezeken a hagyományokon túllépô, a ki A
lencvenes évektôl megjelenô konceptuális táncot is a kortárs fogalmi körébe utalA
jaB Máskor viszont csak a konceptuális táncot érti kortárs tánc alatt (46B)B

A konceptuális tánc mibenlétének meghatározására számos rövid, frappáns
mondat idézhetô a kötetbôl, amelyek azonban önmagukban nem sokat mondaA
nak, s inkább csak egyAegy hosszabb gondolatmenet jelzésszerû összefoglalására
al kalmasak, mint a fogalom revelatív erejû megvilágításáraB Ilyen az a történeti nar A
ra tívába helyezett, megidézett bonmot, mely szerint a modern tánc „dance of the
flash” és a posztmodern „dance of the bones” után a kortárs tánc a „dance of disA
course” paradigmája (4EB)B Egy másik összegzô állítás szerint a konceptuális tánc „a
táncról gondolkodik a tánc keretein belül” (F8B)B Ebben az értelmezési keretben a
ko reográfia fogalma már nem egy (grafikus jelekkel rögzíthetô) színpadi mozgásA
kompozíciót jelöl, hanem „a táncos és nézô kapcsolatáról való gondolkodás idôA
ben behatárolt kerete” (FFB)B Mindezeknek a definícióknak a közös pontja a gon A
dol kodás megkerülhetetlenségeB A mûvész saját munkájához való (ön)reflexív vi A
szony és annak tematizálása alapvetô szemléletmódja a konceptuális alkotóknakB 

A kötetben megidézett alkotók gyakran tájékozottak a kurrens performanszel A
méletek terén, esetleg maguk is írnak elméleti szövegeket és alkalmazzák is ezeA
ket a színháztudományi elméleteket az elôadásokbanB André Eierman például saját
elô adásának elemzésével kezdi tanulmányát, amely már önmagában az elôadásA
elemzés elôadói nézôpontjának megválasztásával egy új befogadói stratégia lehe A
tô ségét kínálja felB Ebbôl a nézôpontból a nézôk azért jöttek, mert „nézôként akarA
nak részt venni az akciónkban” (E4EB), melynek során „alkalmazni fogjuk a színA
háztudományt” (E4F–E43B)B André Lepecki dramaturgként is dolgozik, többek kö A
zött a kötetben sokat idézett Meg StuarttalB De ô volt az egyik kurátora a Move:
Cho reographing You címû, FDEDAben Londonban megrendezett kiállításnak, melyA
rôl Juhász Dóra részletes ismertetôje a Revizor kritikai portálon jelent megB
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A konceptuális tánc értelmezéséhez a hatvanas évekbeli konceptuális kép A
zômûvészet nyújt segítségetB A konceptuális képzômûvészek „szakítanak a látható A
ság kritériumának hegemóniájával” (F7B)B Nem a végterméket, a tárgyiasult mû A
vészeti alkotást, hanem az alkotói folyamatot és annak performatív voltát helyezik
a mûvészi munka fókuszábaB A koncept mûvészet és a kortárs tánc kapcsolódása
azonban nem pusztán teoretikusB A magyarországi koncept mûvészet egyik nagy A
ha tású atyja Erdély Miklós volt, akirôl és a köré szervezôdô INDIGO csoportról
szól az Angelus Iván által szerkeszett Reflektív Füzetek – amúgy táncos tematikájú
– sorozat egyik, FDEFAben megjelent darabjaB A beszélgetésbôl kiderül, hogy Ange A
lus meghatározónak tekinti az INDIGO szellemi örökségét, ami hatással van az
álta la a nyolcvanas évektôl szisztematikusan felépített kortárstáncképzô intéz A
mény rendszer pedagógiai és mûvészi koncepciójáraB Nem meglepô, hogy a fönA
tebb említett alkotók többen is (Hód, Vass, Molnár) az AngelusAiskolából indultakB 
Aho gyan a képzômûvészetben a mûtárgy anyagtalanítása jellemzi a koncept mû A
vészetet, a táncmûvészetben mellôzötté válik a táncolás, amit évszázadokon át a
koreográfia elengedhetetlen elemének tekintettekB Azonban az, hogy a nézôi szoA
kásrend mit fogad el táncnak, történetileg és kulturálisan változikB A múlt század
elején Nizsinszkij – ma már klasszikusnak számító – modern balett koreográfiája, a
Ta vaszi áldozat, valóságos nézôtéri csatározást idézett elô, mivel mellôzött minA
den olyan táncjegyet, ami akkoriban a nézôi szokásrend része voltB

A kötetben gyakran hivatkozott Jérôme Bel koreográfusnak a Jérôme Bel címû
E995Aös elôadásával kapcsolatban az elôadást meghívó írországi nemzetközi táncA
fesztivál egyik mecénása fogalmazta meg azt a kritikát, hogy az elôadásban „egyetA
len tánclépés sem volt látható”, melynek következtében jelentôs pénzbeli kártéríA
tést követelt a szervezôktôl (38B)B Azóta már teljesen elfogadottá, esztétikai kateA
góriává vált ez a „nonAdance”, s ha nem is arat osztatlan közönségsikert, legalábbA
is meg találja a maga közönségétB 

A közönségre ugyanis társalkotóként tekint a konceptuális tánc koreográfusaB
Azt, hogy milyen jelentések társulnak a „térbe íródó testA és mozgáskompozíciókA
hoz”, döntôen a nézôk imaginációs és asszociációs képessége határozza meg, és
hogy mennyire vállalnak aktív szellemi szerepet a jelentés megalkotásábanB „Hi A
szen a recepció aktusa épp úgy része a koreográfiának, mint a táncosok mozgásaB”
(F3B)

Mielôtt rátérek a kötetben szereplô tanulmányok bemutatására és a belôlük
kirajzolódó konceptuális tánc fogalom körüljárására, néhány megjegyzéssel pontoA
sítom Czirák bevezetô szövegétB A befogadói értelmezés befolyásolhatja az emlé A
ke zést, s az elemzô hajlamos az ér telmezési kerethez „igazítani” az elôadástB A fel A
ve zetô példa (Philipp Geh macher: incubator) leírásában azt olvashatjuk, hogy „a
táncosok az elôadás alatt egyszer sem érintik meg egymást” (9B)B S bár helytálló az
a meglátás, hogy az elôadás értelmezésében kulcsfontosságú a testek elszigeteltséA
ge, de ha belenézünk a koreográfus honlapján található videodokumentációba, az
elsô részlet hatodik percében vagy a második részlet kezdetén is látunk egymással
érintkezô testeketB Ezeket az érintéseket éppen az elszigeteltség alapmotívuma
teszi (hang)súlyossáB
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A táncesztétikai nézôpontját tekintve egységes szövegbe egy helyen csúszott
egy olyan megjegyzés, ami mintha Nizsinszkij korából szólna az olvasóhoz: „tánc A
lé péseknek semmiképp nem nevezhetô mozdulatsorok” (EEB) – írja Philipp Geh A
macher elôadásáról, ahol mozdulat és tánc megkülönböztetésének problematikájáA
ra nem reflektál a szerzôB A táncmozdulat tánclépésre való szûkítése pedig azt a
reneszánsz korabeli, azaz a színpadi tánc elôtti kort idézi meg, mely a térben való
haladást és az ezt végrehajtó testrészt tünteti ki kizárólagos figyelmévelB

A tánc szemantikai értelmezhetôségérôl szólván Lábán Rudolf mellett (E4B) ér A
de mes felidézni egy (másik) magyar vonatkozású elméletet, amely szintén a teljesA
ség igényével megalkotott mozdulatelemzési rendszer: Dienes Valéria az orkesztiA
ka rendszerében a mozdulatnak négy „határozmányát” nevezi meg: tér, idô, erô és
je lentésB Mozdulatelemzési rendszere ennek megfelelôen négy fejezetbôl áll: Plasz A
 tika (tér), Ritmika (idô), Dinamika (erô) és Szimbolika (jelentés)B

A koreográfia fogalmának elemzése során Thoinot Arbeau és az akadémiai
gya korlat összekapcsolása túlzottan nagyvonalú párosítás (E8B)B Arbeau egy egy A
szerû vidéki pap volt, aki nagy lelkesedéssel és alapossággal rögzítette a korabeli
táncformákatB Célja egy meglévô táncos közkincs írásos rögzítése voltB A XIVB Lajos
ál tal nyolcvan évvel késôbb megalapított Királyi Táncakadémia ezzel szemben
szakmai szervezetként kanonizációt, azaz a hivatásos táncosok gyakorlati munkája
so rán kialakult mozdulatváltozatok közötti szigorú válogatást végzettB Céljuk egy
mozdulatszótár kialakítása voltB

A FDE3 tavaszán a Trafóban is bemutatott Disabled Theatre címû produkció
emlí tés ekor Czirák idézôjelbe teszi a Theatre Hora fogyatékkal élô profi színészeA
inek fog lalkozását: „színészek” (F4B)B Nem tudom máshogy értelmezni ezt a geszA
tust, mint egy eltávolítást, amivel számomra érthetetlen módon megkérdôjelezi a
játé ko sok által az elôadás során nyíltan és hangsúlyosan vállalt szakmai identitástB
Hol ott annak az elôadásnak véleményem szerint épp a (szakmai) identitás megváA
lasztásának joga és annak megkérdôjelezhetetlensége volt a legfontosabb állításaB

A kötet elsô három tanulmányának témája („Testiség – mozgás – érzékelés”) a
tánc mûvészet alapanyaga, a mozgó test és annak érzékeléseB A kortárs táncban a
test nem egy alakot reprezentál, hanem anyag, sôt tovább radikalizálva, a koncepA
tuális tánc a test anyagtalanítása felé viszi el az érzékeléstB A testidentitás hatá ra A
inak megszûnése, a nyitott, lezárhatatlan testkép színrevitele jellemzi Gabriele
Brand s tetter, a német tánctudomány egyik meghatározó kutatója által elemzett
elô adásokatB Meg Stuart, Xavier Le Roy és Jeremy Wade munkáinak egyes részleA
teit elemezve a színpadon megvalósuló testAtranszformációk mûködési módját mu A
tatja beB A testidentitások határainak megkérdôjelezését három szempont alapján
vizsgálja: a mozdulatok olvashatatlansága (azaz a jelentésesség hiánya) és kiszá A
mít hatatlansága (azaz nem kapcsolhatók tánctechnikai hagyományhoz), valamint a
test birtokolhatatlanságának a tapasztalataB A mozdulat szemantikai értelmezése
kap csán José Gil filozófus Merce Cunningham koreográfiáit vizs gá lva azt a kérdést
te szi fel, hogy a táncmozdulatok jelentésességének tagadása el len ére hogyan lehetA
séges egy új táncnyelv létrehozásaB A korábban említett, Lábán, valamint Dienes (és
Gra ham) által is meghatározónak tartott szemantikai elem nélkül mitôl marad az 
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esztétika tartományában a mozdulat? Gil a tánc grammatikájának jelentésességéA
ben látja ennek az ellentmondásos helyzetnek a feloldásátB A nézôi észlelés mû A
ködését pedig a megsokszorozott virtuális test (azaz a koncept mûvészethez kapA
csolódva a test anyagtalanítása) fogalmának bevezetésével jellemziB André Lepecki
a mozgás látszólagos hiányának, a nyugalmi testhelyzetnek a jelentésességét vizsA
gáljaB Duncan és Nizsinszkij példája mellett Steve Paxton „small dance” elméletét
idézi felB Míg a század elejének táncreformátorai szerint a nyugalmi állapotban lé A
vô testbôl jön létre a mozdulat, addig Paxton szerint nem létezik nyugalmi állapot
(ahogyan csend sem létezik John Cage munkásságában)B A látszólag nyugalomban
lévô test is folytonos mozgásban vanB Sôt, a nézôi észlelés is ilyen mikroszkópikus
mozgásban jön létre, ahogyan a szem folyton mozog, vibrál a megfigyelés közbenB
A nyugalmi állapotban lévô testek színpadra állítása a test jelenlétét hangsúlyozza,
s ezzel a táncot a „performansz ontológiájához” közelítiB

A következô részben („Hiány – alteritás – obszcenitás”) Gerald Siegmund és
And ré Eiermann is éppen ezzel az állítással vitáznak, amikor Guy Debordnak a
spek tákulum társadalmáról szóló elméletét idézve amellett érvelnek, hogy míg a
performanszAelméletekben a nézôk és elôadók közös jelenléte az elôadás alapeleA
me, addig a konceptuális tánc meghaladja a színházi szituációnak ezt az értelmeA
zésétB Az Eiermann által bevezetett posztspektakuláris színház fogalma arra reflekA
tál, hogy a közvetlenség kritériuma már a spektákulum támaszává váltB Ezek az el A
távolító eljárások a nézô és elôadó interakciójának megszakításával hívják fel a
figyelmet a nézôi elvárások, azaz egy szimbolikus nézô létére, aki „harmadik” félA
ként, Lacanra hivatkozva a „Másikként” alkotója az elôadás alteritásánakB

A nézôi észlelés rendjének megváltoztatása, s ezzel összefüggésben a színház
in herens hatalmi struktúrájának felfedése az elôadás politikusságaként jelenik meg
a kortárs elméletekbenB A konceptuális tánc egyik legmarkánsabb jegye „a távollét,
a hiány, a láthatatlan és az aszimmetrikus testi viszonyok színrevitelének politikus
as pektusa” – írja Czirák a bevezetôben (E6B)B A „Kritika – ellenállás – kollektivitás”
cí mû rész tanulmányai az elôadások ilyen értelemben vett politikusságára fókuA
szálnakB Nikolaus MüllerASchöll a független színház fogalmának történeti és kultuA
rális változásaitCváltozatait mutatja be, majd amellett érvel, hogy az állami és fügA
getlen színház szembeállítása mára érvényét vesztetteB Példáival azt demonstrálja,
hogy a fennálló (színházi) rend kereteinek felmutatására és lebontására éppen egy
ál lami színház, mint ennek a rendnek a reprezentánsa, az ideális terepB Az erre válA
lalkozó elôadásoknak közös jellemzôje, hogy kevés látnivalót nyújtanak, vi szont
nagyon elgondolkoztatnak („weak dance – strong questions”)B A konceptuális
alkotók azonban nem állnak meg a színház ideológiaiAhatalmi struktúrájának kri A
tikájánál, hanem a tudomány területének határait is átlépikB Gabriele Klein a kritiA
ka megváltozott szerepérôl írva kijelenti, hogy a konceptuális koreográfus maga is
kritikus gyakorlatot folytatB A lektûrperformansz mûfajában a teoretikus és a per A
former alakja a gyakorlatban is egyesülB A tudomány és mûvészet határainak
összemosása már önmagában egy kritikus, azaz politikus gyakorlat, hiszen a tudoA
mány zárt hierarchiájának megbontására irányulB A kritika szerepe is átalakul:
Butler és Foucault írásaira hivatkozva nem ítéletként jelentkezik, hanem éppen „az
ítélet fölfüggesztése révén képes új, etikus gyakorlatot létrehozni” (FD6B)B
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A kötet utolsó, „Érintés – érzet – (meg)érintettség” címû részében Erin Manning
tanulmánya az érintés politikusságával foglalkozik Wong Kar Wai filmjét elemezA
veB Derrida testvériség vsB barátság (hierarchikus vsB demokratikus) fogalompárjáA
ra hi vatkozva arra mutat rá, hogy a barátság csak érintés, testi kontaktus által tud
meg történniB A „barátságApolitika” a test révén megtapasztalt és érzékelt találkoA
zásban jön létre, melyet éppen ezért érintésApolitikának vagy észlelésApolitikának
is nevezhetünkB A kötet utolsó két tanulmánya pedig visszavezet a jelentésesség
kér désköréhezB Gerko Egert az érintések jelentésképzô szerepét vizsgálja Stuart és
Gehmacher duettjében, s arra keresi a választ, hogy miképpen válik a közönség is
megérintetté az elôadók érintéseinek észlelése közbenB Krassimira Kruschkova a
mozdulat és érzés viszonyában a referencialitás hiányát úgy jellemzi, mint a Walter
Ben jamin által leírt eredeti és fordítás viszonyát: követik egymást, de nem hasonlíA
tanakB Meglátása szerint a kortárs tánc a konceptuális és emocionális szembeállítáA
sa helyett a koreográfia alapvetôen emotív szerkezetét mutatja felB

A kötetbe válogatott tanulmányok számos helyen egymáshoz is kapcsolódnak
(többször konkrét hivatkozás formájában)B Az olvasó így ugyanazt a jelenséget
több, akár egymással vitázó szemszögbôl is megismerhetiB Czirák Ádám kötete az A
zal a szándékkal készült, hogy szakmai inspirációt nyújtson a tánccal foglalkozó
kri tikai és elméleti diskurzusnak, valamint a gyakorlati alkotóknak is (46B)B S valóA
ban vitathatatlan erénye a kötetnek, hogy lehetôséget ad arra, hogy a táncról való
gondolkodás bekerüljön a hazai bölcseleti diskurzusbaB Ugyanakkor a kortárs
tánc  ról szóló diskurzust is kitágítja a társmûvészetek és tudományok irányábaB Eh A
hez fontos technikai segítség a kötet végén található 84 tételes címA és a majd 5DD
tételes névmutatóB A fordítók és az olvasószerkesztô munkáját dicséri, hogy a sú A
lyos, szakszavakkal terhelt elméleti szövegeket sikerült a magyar nyelv grammati A
ká jához igazítani, s a recenzens mindössze E3 elütést fedezett fel a 37D oldalas
kötetbenB Tanulságos lenne egyAegy rövid szerzôi életrajz, mely sajnos hiányzik a
kö tet végérôlB Márcsak azért is, mert a magyar szakmai közönség számára is megA
döbbentô lehet az az intézményi háttér, aminek a támogatásával dolgoznak ezek a
ku tatókB Számos egyetemen mûködik színháztudományi intézet, azon belül speci A
á lisan tánctudományi ésCvagy performansztudományi kutatócsoporttalB 
Remélem, hogy a performansz címmel sorozatot ígérô vállalkozás valóban folytaA
tódni fog, miként azt is, hogy valóban inspirálni tudja a hazai táncmûvészettel fogA
lalkozó szakembereketB (Kijárat)
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