
Mindegy. A zeneköltő képzeletében a
tárgyi átlényegii.lések saját érzéseinek
ovidiusi pillanatai.

Németh Tamás éppen ezeknek az apró
remekműveknek az előadásával fogal-

BALANCHINE

Az orosz eredetű és évtizedek óta
Amerikában működő George Balanchine:
a balett költője.

A táncművészet és annak legérettebb
színpadi formája, a balett CL legutóbbi
időkig úgy szerepelt, mint a zene függ
vénye, képi kíséret a zenei nyelv kö
zölnivalójához. Balanchine-nek siJ<,eTÜlt,
amiről a tánc rajongói csak ábrándoz
tak, hogy önáll6sította abalettot. Föl
cserélte tánc és zene viszonyát: a zené
nek adott alárendelt szerepet, hogy kísé
retül szolgáljon költői látomásainak ér
zékeltetéséhez. Sőt még tovább is ment.
Elérte, hogy a néző ne csupán a tánc
szemgyönyörködtető látványában keresse
műélvezetét. Hiszen ő maga a főszereplő:

a balett, rendeltetése szerint, megindítja
benne - fogékonyságához, képzelő
erejéhez képest a magábaszállás
gondűző folyamatát; képeket, érzéseket,
és legmagasabb fokon meditációra, gon
dolatmentes absztrahálásra való igényt
ébreszt.

Balanchine balettjei táncsZimfóníák, és
ahogy a zenei remekművek titka a ki
tűnő zenekar hű tolmácsolásába1} rejlik,
úgy az ő táncszimfóniáinak, egyfelvoná
sos balettjainak lenyűgöző hatása csak
akkor valól2ul meg, ha a tánckar minden
tagja kivétel nélkül -tudásának és hiva
tásának magaslatán áll és tökéletes
együttműködéssel,a legszebb kifejezőesz

közzel, fegyelmezett ésátszellemült testé
vel szolgálja a karmester ihletett inté
sére a szerző látomásait.

Balanchine' termékeny alkotóművésze
tének különböző korszakaiból három ba
lettja, a Szerenád (Csajkovszkij zenéjé-

FELLINI SATYRICONJA

A szokásosnál is nagyobb késéssel ju
tott el hozzánk Fellini 1968-ban forga
tott, s 1969-ben a Velencei Fesztiválon
bemutatott filmje. Megelőzte a bemutatót
a későbben készült Bohócok (1970), Ró-

. ma (1971) és az Amarcord (1973) vetítése.
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mazta meg önmagának a következő fel
adatot: Schumann zongoraműveinek~ú

sorra tűzését. Reméljük, a közönségne"
nem kell sokat várnia.

TÚTH SANDOR

re), az Apol1o (Sztravinszkij zenéjére) és
a C-dúr szimfónia (Bizet tizenhét éves
korában komponált művére) került npe
raházunkban Patricia Neary betanitásá
ban, remeklő tánckarunk tökéletes tol
mácsolásában előadásra.

A Szerenád korai és máig egyik leg
népszerűbb remekműve. Eg1les táncosok
nak, különvált csoportoknak, az egész
tánckarnak leleményes, minden zenei
frázissal teljesen azonosu,ló, kápráztatQ
gyönyörűséggel váltakozó mozdulat-szár
nyalása. Mindvégig friss, pillanatokra
sem lanyhwló, az érdeklődést feszült fi
gyelemmel lekötő, az idő múlását elfe
ledtető táncszimfónia.

Még teljesebb, még igézőbb, időrend

ben ugyan később keletkezett, de már
így is harmincéves kompozíciója a
C-dúr szimfónia, eredeti eimén: Krístály
palota. A díszletek, a kosztümök és a
tündöklő libegés álomszép valósága,
mint az est fénypontja szinte kábulatba
ringatta az ámuló közönséget. A néző

valóban a szédítő szépség "kristálypalo
tájában" érezhette magát; a négy tétel
- három gyors és egy lassú - valóban
mesebeli varázserővel bájolhatta el.
Éreznie kellett, hogy a legősibb művészet,
a tánc mélységesen vallásos ihletésű.

A középső darab, az ApoUo kissé ki
zökkentett az álombeli szemlélődésből,

már a címe miatt is cselekményhez kö
tődött és a- figyelmet minden kiválósága
ellenére is önkéntelenül megbontotta,
szétzilálta - ki-kinek ismeretei, tájéko
zódása és képzelete szerint - a mítosz
világában.

HAITS GÉZA

A - megkésett premiernek talán egyedül
a krítíkus látja hasznát, amikor tárgyát
nemcsak a megelőző, hanem a következő

múvekkel is szembesítheti. Különösen
azért válik jogosulttá a korábbi és későb

bi filmekre való hivatkozás, mert a Saty
ricont Fellini maga tekinti alkotói pá
lyája fordulópontjának: "Régi modoros-


