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a Győri Balett 2016, évi tevékenységéről

Intézrrrényiink szakmai feladatait az alapítő okiratban, az előadó-művészeti szervezetek
üímogatásáról és sajátos foglalkoztatrási szabflyairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben,
Győr Megyei Jogu Varos Önkormányzaával kötött fenntartói megállapodrfuban és a magyar

állammal kötött közszolgáltaüási szerződésben foglaltak, valamint Győr Megyei Jogu Vráros

2016. évi költségvetési rendelete állapítjak meg.

A Győri Balett 2016. évben is megtartotta,,nemzÉti minősítésű üáncmúvészetiintéanérry"
minősítését.

A2016. év számokban:

Előadások szátma: 87 ebből: hazu72, külfrldi 15

saját 56, fogadott 27, koprodukció 4

Látogatók számta: 48.849 fö ebből: sajáthazai 20.689

saját külfrldi 9.902

fogadott 5.353

koprodukció 12.905

Bemutatók szátma:. 3 + lkoprodukció

Repertoaron tartott (összes) darab 8 (+l)

A Győri Balett 2016-os év műsortervében megvalósult új bemutatók:

Szegény Ddsoní és Árnika- A Fiatalok a Fiatalokért programunk új tátlomásaké nt20l6.
április 20-arl Lázáí Ervin Szegény Dzsoni és Árnika című meseregényének tarrcszínpadi
aÁapáciőjátmutattuk be. Rendhagyó módon a bemutatóra Budapesten, a MOM Kultrrrális
Központban kertilt sor, aNemzeti Táncszírfnáz szervezésében. Győrben a II. G}ermek
Táncfesztiv,ál CXII. Magyar Tancfesztivál) nyitóelőad.ásaként láthatta a győri közönség.
A Kossuth-dijas Lázár Ervin csodiás fordulatokban gaz,dag művét Lakatos Jarros Nívó-díjas
koreográfus formálta tancjátékká azírő sziiletésének 80., halálának 10. évfordulójrán.



BeIső hangolr- a XII. Magyar Táncfesztivátnyítőgátájan mutattuk be, június 20-án. Velekei
LászIő Harangozó-díjas koreográfus egy rendkívül izgalmas szimfonikus ba]ettet alkotott az
életiinket befolyásoló belső hangjainkról.

Rómeó és Júlia - Vámos György egy újabb koreográfiáj át állitotta színpadra a Győri Balett
október 8-án. A két felvonásos művet nagy sikerrel játsszuk a Győri Nemzeti Színhazzal
közös bérletsorozat keretében.
Az október 7-ei Szakmai bemutatón a tiáncszakmai jeles képviselői mellett vendégül látfunk
42, győri középiskolában magyar irodalmat tanító pedagógust is.

Vfunos Romeo és Julia című balettjének l997-ben a Rheinoper-ben volt a premierje. A
renaissance-ból a műIt század 20-as éveibe átiiltetetve hozza össáangba a koreográfus a
klasszikus balett hagyomrányait a Prokofiev-i igénnyel, hogy ,,megmutassa a színpadon az
emberi érzelmekef'. vá,rnos olyan táncoló színészeket akar, akik a testiikkel beszélnek és

énekelnek. Romeo és Julia, nála két olyan ftatal, akik a darab elején gondtalanok, és talán egy
kicsit naivak, de képesek nagy szenvedélyes érzésekre, amelyeket aztín a legutolsó
következményig kibontakoztafirak. Nem egy álmodozó tíncoló párt mutat, hanem két
életvidám, erőteljes egyéniséget - akik elég erősek ahlhoz, hogy szeressenek, és meghaljanak.

Közel tizezer néző láthatta az Audi Aréna Győrben, a Debreceni Főnix Csarnokban és a
Veszprém Arénában a Győri Balett művészeinek közreműködésével i{. Harangozó Gyula
Díótörő az Arénákban című koreográfiáját. Az eddigi legnagyobb hazuDiőtörő előadás a
helyszínekhez akalmazkodva hatalmas, ,,szélesvászníí'díszlettel készült.

A produkcióban űrsulatunk művészei mellett a Moszkvai Bolsoj Balett, a Magyar Nemzeti
Balett szólisüíi, a Győri Tánc-és Képzőművészeti Iskola baletfirövendékei, valamint artisták,
breakesek és Pirók Zsőfta flamenco tancművészléptek a színpadra. A koreográfus és rendező
if. Harangozó Gyul4 Kossuth-díjas magyar táncművész, a Szegedi Szabadtéri Játékok
művészeti igazgatőja, aki a Bécsi Operában korábban nagy sikerrel játszott Diótörő rendezése
alapján a díszlettervező Dmitrij Simkinnel és a jelmeztervező Velich Riával egyutt egy új,
látványos előadást tíllított az arénák színpadátra.

Repertoárban j átszott további darabok:

Uneven; A terem; Bolero; Carmína Buranq Szentívónéjí ólom; Ne bdnts!

Fesztivtíkzervezds., óriasi sikenel rendeztiik meg a XII. Maglar idncfesztivólt és a II.
Gyermek Tóncfes ztivólt június hónapban.

20l6-ban "KIVÁLÓ" minősítést kapott a Magyar Tráncfesztivál a Magyar Fesztivál Szövetség
döntése alapján.

A 2017-2018. időszakban a Magyar Táncfesztivál is használhatja az EFFE (Europe for
Festivals, Festivals for Europe Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért)
nemzetközi minősítését. A minősítés olyan fesztiválokat illet meg, amelyek a helyi közösség
bevonásával, de európai és globális kitekintéssel fokuszálnak a kulíurára és a művészetekre.



A korábbi hagyományoknak megfelelően az elmúlt egy év legizgalmasabb és legértékesebb
hazu tÁncprodukcióit kínálta a rendezvény 7 nap alatt közel 50 produkció valamint számos
mas kísérőprogram és szakmai tanácskozás egészítette ki a palettít. A hazu előadók mellett
több külfrldi vendégjáték is látható volt. Nemcsak élvezni, de tanulni is csábította afesztivál
a tárrcszerető közönséget. A II. Janos Pál tér szabadtéÁ színpadan több populáris múfajban is
zajlotttancoktaüás (salsa, argentin tangó, magyar néptánc, steetdance).

A kiemelt előadasok színtere a Győri Nemzeti Szinház Nagyszínpada volt, atrol a nyitónapi
Ünnepi Giila műsorában az tzraeli Balett, a Brnoi Nemzeti Színhriz Balett Társulata, a
Maryar Nemzeti Balett, a Magyar Táncművészeti Főiskola végzősei és a Győri Balett

Megtisáelte és köszöntőjével megnyitotta a XII. Magyar Táncfesztivált Borkai Zsolt Győr
Megyei Jogú Város polgármestere és Mihályi Gábor a Magyar Táncművészek Szövetségének
elnöke.

A Nagyszínpad egyaránt otthont adott a tradicionális klasszikus balett műveknek (Kassai
Áttami Színhán Balett Társulata: Csiplrerózsilra), és ahazu kortárs és innovatív kísérletező
alkotók darabjainak. A Frenák Pál Társulat, a 25 éves Budapest Táncszínház, Bozsik
Yvette Társulat, Szegedi Kortárs Balett.

A haüíron tuli magyar népüíncegyüttesek közül a Maros Művészeryüttes és az lflű Szívek
Táncszínház, ahazai kortárs és tradicionális néptánc együttesek közül a Magyar Ánami
Néptánc Eryüttes, Duna Művészegyüttes léptek színpadra.

A zárőnapon ismét látható volt a Recirquel Úlcirkusz Társulat, amely előadrásaiban a
üíncművés zet ktfejező erej ére is támaszkodik.

Az előző üáncfesztiválon megkezdetl, a fiatal korosáályra fokuszáló sikeres kezdeményezést
folytaWa, hezajlott a II. Gyermek Táncfesztivál a Vaskakas Művészeti Központban. A
programsotozatot a Győri Balett legújabb, kicsiknek szóló darabja, a Szegény Dzsoni és
Árnilra nyitotta.

A gyerekelőadasok között szerepelt még az Inversedance - Fodor Zo|tán Társulat:
Elvarázsolt lrastély, a Maros Művészeryüttes: János vitéz, Gőbi Rita: Pici Bonbon és a
Pécsi Balett: A kis herceg, valamint ifiúsági előadásként a Tünet Eryüttes: Az éjszalra csodái
a című darabja. A Gyermek Táncfesztivál együttrnűködő partnere a Nemzeti TáncszíIűáz
volt.

A kísérletező kamaraműveknek a Győri Nemzeti Szirúiráz Kisfaludy Terme adott otthont:
Grecsó Zoltán: Egt faun allarrya, Mészáros Máté: Hinoki, Feledi János-Feledi Project:
Reklliem, Vörösmarty Színház Táncprodukciója: Helrab é, András Lfuánt i ársulat F ade
Out, Rloni Chadash: "Ani-Ma", Radiobalett: A szerelem természele, a Miskolci Nemzeti
Színháa és a Miskolci Balett közös produkciója:. Fenevadak.



A Minden, ami tárrc! szabadtéi programunk mottóját követve Lakatos János koreográfus-
üárrcművész ,,Tónc és... Erotilra; Kreativitás; Technológia; Egészség" című előadrássorozata a
Győri Nemzeti Szítlház IV. emeleti próbaterméből kialakított X'esztivál Moziban segítette

estéről-estére megérteni a üínc alkotrási folyamaát, új helyszínként. Az ismeretterjesztés és a

szőrakoztatís egyediiláJló fiiziójából olyan dolgok is kidertilnek, mint például, hogy minek
köszönheti karrierjét a világ leghíresebb koreográfusa, miért nem szédiilnek el a tiárrcosok

forgás közben, és miért mennek a balerinak 40 évesen nyugdíjba.

A fesztivál ideje alatt látogatható volt Eifert János fotóművész Geometria címú kiállíüísa a
szirüé.z csillárszintjén. A üírlat megnyitóján Lőrinc Katalin sajátos performanszot adott elő
Lörinszlcy Attila nagybőgős közremúködésével, ahol egy zenész és egy üincos
improvizációja révén alkottak egy egységet a hangok és a mozdulatok.

A fesztivál az előző évhez hasonlóan szabadtéri ingyenes programokat is kínált Győr
belvárosábaíI, a II. János Pál téren, ahol tömegeket vorző, könnyedebb üáncelőadasokat

tartottunk, sőt még koncertek és táncházak is vrárták az érdeklődőket.

Egyik legfontosabb és legsikeresebb újíüása a 12. fesztiválnak a szabadtér "felöltöztetése"
volt. A II. János Pál teret esztétikailag feljavítotüa az all<a|mazott dekoráció, melyet a győri
képző- és iparművészekből álló KOCKA Csoport álmodott meg és készített el.

A rendezvény a szakma képviselőinek fontos találkozrási fóruma is volt. Bemutatkozott az
NKA újonnan felállt Tránckollégiuma, az MMA fórumon pedig a tancművészethelyzetéről
és kittirési pontjairól esett szó. A tarrácskozrisoknak a Muzeumház adott otthont.

Első alkalommal a XII. Magyar Táncfesztivál helyszíneiről élő bepillantast nyujtottunk az
érdeklődőknek. A Hungary-Live.com segítségével online is betekinthettek a nézők a
fesáivá,lba, riportokat készítetttink a fellépő tarsulatok vezetőive|, koreográfusaival, emellett
éIő bejátszásokat is láthattak az előadásokból. A II. János Pál téren történő eseményeket is
folyamatosan nyomon követhették az internetes közvetítés segítségével. A téren a fesztivá]
ideje alatt inryenes internetelérést biztosítottunk a résztvevők számára, melyen keresztiil a
rendezvénysorozat programftizete azonnal elérhető volt. Kunstrár Mónika tránckritikus pedig
napról_napra beszámolt a XII. Magyar Tancfesztivrálon szerzett élményeiről az
itwagyokamagyartancfesáivalon.blog.hu oldalon.

Eredmények számokban:

- l30 külföldi fellépő tiáncművész

- 529 magyar fellépő táncművész

- 60 produkció a XII. Magyar Táncfesztiválon és a II. Gyermek TancfesztiváIon

- 14 ingyenes rendezvény aszirlláz előtti téren

- közel9.700látogató

- lkiállítas

- 4 előadás a ,,Tátnc és . . . Erotika; Kreativitas; Technológia; Egészség" sorozatban

- 2 szakmai konferencia



Összességében elmondhatjuk, hogy a Magyar Táncfesáivál hagyománnyá vált Győr
varosában, de emellett nagyon fontos számunkra" hogy minden évben valami újat is nyujtsunk
a közönségnek. Megláüásaink szerint a 2016-os fesztivál újítasai: a szabadtér dekorációj4 az
online közvetítés és az új helyszín bekapcsolasa: Fesztivál Mozi mind rendkívül sikeresek
voltak, s a jövőben talánezek is már hagyománnyá válnak.

A Győri Balett álta| szervezettfesztivál akezdetektől fogva élvezi Győr város títmogatÁsát, a

Magyar Táncművészek Szövetségének szakmai üímogatását, a Nemzeti Táncszirúnéz

együttműködő partneri viszonyát, Győr város és kiemelten az Audi Hungaria Motor Kft.
szponzori üímogatasát. További szakmai védnökként az Emberi Erőforrások Minisztériuma és

a Magyar Múvészeti Akadémia áIIt a rendezvény mögé. A rendezvénnyel kapcsolatos
pályázailrkatazNKA jelentősösszeggeltítmogatta.

2016. éví kíemelt események, rendeuények:

Hazu fellépések:

- Hagyománrryávált anégy legnagyobb balett együttes - Magyar Nemzeti Balett, Pécsi
Balett, Szegedi Kortars Balett és a Győri Balett - közös estben lép fel Budapesten az
Erkel Színhazban. Április 30-áít ismét nagy sikert aratott a o,Pas de Quatre", amelyben
együttesiink az Uneven című darabunkat adta elő.

- Ugyancsak a vezető táncegyüttesek együttműködésének egyik, évente visszatérő
állomasa a Pécsi Nemzetközi Tárrctalálkoző, atnelyen l0. alkalommal vettiink részt
szeptemberben.

- Májusban ,,A Tánc Fesztiváijd' XVIII. Országos Kortars Összművészetí Találkozőn,
Veszprémben közönségdíjat kapott a Győri Balett. Velekei Lászlő: Belső hangok és

Lukács András: Bolero című művét adta elő társulafunk, Mailza Adrienn
tancművésziink,,Előadói díjat" vehetett át az estben nyújtott alakjtasáéft.

- Május 7-én és 8-tán a Papp László Budapest Sportarénában a WOMEN'S EHF
FINAL4 kiemelt európai sportesemény nyitóceremónián a Győri Balett és a Quanfum
)O(L csapaá a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola két balettnövendékével
kiegészülve fergeteges showműsonal lépett fel. A produkció koreográfusai Velekei
Lászlő Harangozó-díjas tiáncművész, koreográfus, a Győri Balett művészeti vezetője;
Hartrrrann Gábor a Quantum )O(L koreográfusa és Seres Eva koreográfus voltak.
A Győri Balett üírrcművészeit a szurkolók még szombaton a masodik meccs előtt,

valamint vasárnap adijátadő ceremónián is láthattík.



Július 7-én a Művészetek Palotajában megrendezett Olimpiai fogadalomtételen
Velekei Lászlő által, erre az alkalomra készített koreográfia rendkíviili sikert aratott.
Folytaüásaként 2016. augusztus l9-én a nyári olimpián Brazíliában, Rió de

Janeiróban, a Magyar Háaban rendezett legfontosabb protokoll eseményen külftrldi
vendégeknek, a nemzetközi sportdiplomácia meghatározó képviselóinek, állami
vezetőknek tartott fogadáson lépett fel a Győri Balett.

Októberben a Figyelő folyóirat által rendezett Top 22 Gátárn lépett fel a üársulat a
Bolero című darabunkkal, és egy kiilönleges tarrgót készített Velekei LászIő a
Virtuózok néhárry tagi ával közös produkcióhoz.

Külfr ldi vendégszereplések:

- 4 éve kitűnő a kapcsolatunk azlvD Spettacoli olasz ügynökséggel, felkérésiikre januárban
Szicíliában (4 előadrás) és másik 4 vrárosban lépett fel a trársulat.

- Táísulatunkat 19 éve utazlatja a salzburgi Schlote Productions GmbH. Febru.ír végén
öt napos fumén vett részt a üírsulat Ausztriában, Németországban a Generációk esttel
és a Szentivanéji tflom címú ba]ettekkel.

- Társulatunk fontosnak trtju hogy múvészetíinket megmutassuk a határon túl élő
magyarok szátmára is. Kolozsvtáron a Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál STEPS -
European edition keretében, Iátbatta a közönség a Generációk (Bolero/ Carmina
Brrrana) estiinket marcius 15-i nemzeti iinneptink alkalmából.

- Vladimir Malakhov meghíváséra a Győri Balett üáncművésze Daichi Uematsu és

Major Lészlő a Trockadero Balett szólisája két Velekei Laszlő áiál készített
koreográfiával lépett fel Berlinben a nagysikeni "Ma]akhov és Barátai" GáLán,
szeptember 2-ánés 3-an. Mind a két produkció elsöprő sikert aratott anézők között. A
győri üársulat tagia olyan neves együttesek szólisttíival lépett egy színpadra mint
pélűul a Bolsoj Balett, a Bejar Balett Lausanne, a Miami City Balett.

Egyéb események:

- A Herendi Porcelánmanufaktura Zrt. meghíváséra a Herendi Porcelarrmúzeumban
szeptemberben nyitottuk meg a Győri Balett,,Múltunk képekben" című kiállíüásunkat.
Az érdeklődők 4 hónapon keresztiil láthatták a fotókból, jelmezekből és kellékekből
álló bemutatkozást.

A 2016117. szírÚlrázi évad nyitarryaként Győri Nemzeti Szinhazzal közösen már 7.

alkalommal nyílt napot rendeztiink az érdeklődőkszétmfua l



- A világ öt vezető balett tarsulata: a Royal Ballet, az Australian Ballet, a Bolshoi
Ballett, a San Francisco Ballet és a National Ballet of Canada október 4-én rendezte
meg a World Ballet Day Live eseményt, mely során egy napon keresztiil bárki
bekapcsolódhatott és betekinthetett élő internetes közvetítésen keresztíil a üírsulatok
mindennapjaiba.
Hazánkban egyedüiként a Győri Balett csatlakozott egész napos élő közvetítéssel a
ktilönleges világeseményhez, melynek eredményeképpen ávoli országokból is
kaptunk visszajelzéseket nézőinktől.

20 I 6-ban tovóbb glarapodott kítüntetettjeink, díjazottj aink névsora:

Kara Zsuzsanna: A Győri Balett új Örökös tagia

Daichi Uematsu: AUDI Hungária Minőségi Tiáncmúvészetért Dt1

Daichi Uematsu: Taps-díj - a Kisalfdld napilap és Lapcom Zrt. elismerése

Berzéki Melinda: Kardirex Múvészeti-díj

Fuchs Renáta: Carmen-díj - a Solydent Kft. elismerése

MatlvaAdrienn: Előadói-díj - A Tanc Fesztivflja XVIII. Orságos Kortárs Összművészeti
Talrálkozó (Veszprémben)

a Győri Balett,,Belső hangok" előadrása kapta a A Tánc Fesztiválja XVIII. Orságos Korüírs t

Összrrrűvészeti Találkozó Közöns égdiját



Gazdálkodásunk

Intézményiink 2016. évben 446.707 EFtbevételtés441.895 EFtkiadástteljesített.

Eredeti, elemi intézményi költségvetésiink foösszege 370.1l0 EFt, amely jelentős mértékben

emelkedett, év végén a módosított költségvetés főösszege 448.179 EFt volt.
A21joá_os növekedés azév közbeni többletfeladatokkal járó bevételek - és a

többletfeladatok végrehajtasa során felmerült többletkiadások - miatt következett be.

A teljesített bevételek összetétele:

Irányító szervi üímogaás (önkormányzati és központi): 57 Yo,

Működési bevétel: 30 oÁ 
, Működési célú támogatasok áIlanúáztartíson beliilről 6 %,

Működési célú átvett pénzeszközök (Tao): 6%o, E|őző évi,,maradvány": 1%.

A20l6.éviösszbevétell2.854EFt-taltöbbaz előzőévinél, és27.937 EFt-tal a20l4. évinél.
A növekedés - az irárryító szervi támogaás kivételével - mindegyik bevételi fócsoportnál
jellemző. Azntézményi működési bevételek részaránya az összbevételek között 2014. évben

28,5 oÁ,2015-ben 26,6 yo volt, 2016_ban 30 o/o_ra emelkedett.

Pítyánatimunkánk eredményességét jelzi, hogy éwől-éwe magasabb összegeket fudtunk
elnyerni, elsősorban aNemzeti Kulturális 1'JappáIyazati üímogaüásaiból, és alkalmanként az

EMMI és más eseti pályazatokon. (2016-ban 28.800 EFt,2015-ben 27.500 EFt trámogaüás

folyt be).

A teljesített kiadásaink összetétele:

Költségvetéstink kiadásai között 55,2Yo -ot tesznek ki a személyi juttaüísok, 13,8 Yo-ot a
munkaadói járulékok.
Valamennyi üársulati tagunk közalkalmazott.

Elgondolkodtató, hogy mindössze29 %o ,juf'dologi és alig 2%beniJlráaási kiadrásokra.

Evek óta gond a szakmai berendezések cseréje. Jelentős összegú beruházrás 2006. évben volt
utoljár4 hang- és vetítéstechnikai rendszer beszerzés történt, illetve 2009. évben mikrobusz
beszerzés valósult meg.

20t6. év végén a91.743 EFt bruttó értéken nyilvántartott gépek, berendezések,
felszerelésekből 83.481 EFt értékű a O-ra leírt, ami azt jelentí, hogy eszközeink 91%-ban
elhasználódtak, de legalábbis korszerűtlenek, és működtetéstik egyre költségigényesebb.

Tisztelettel kérem beszámolónk elfogaüsát, ezúton szeretném neglöszönni Győr Meglei
Jogtű Vóros Ükarmányzatának a Győri Balett irónti ellötelezettségét és támogatásdt!

Győr,2017. május 5.
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Örömmel értesítjtik, hogy a Magyar Tárrcfesztivalt az EFFE Label 2017-2018 díjazottlukőzé
vrálasztottak ki. Pályázatrrkat a helyi központ szakértőinek országos szinten történt értékelését
követően a Nemzetkö zi Zsíst jőv zútagyta.

A Magyar Táncfesáivtál ezzel az European Festivals Association által tárnogatott EFFE
fesztiválközösségének tagává vált. A közösség olyan fesáiválokból áll, amelyek művészi
minőséget képviselnek és jelentős hatást fejtenek ki helyi, országos és nemzetközi szinten.

Az Önök fesáivráIja a következő visszajelzést kapta:

Naglon ,nagas mínőségű rendezvény, a maga nemében a legjobb kínólattal, komoly
nemzetközí kap cs oló dóss aL

Az Önök fesztiválja hamarosan megielenik az EFFE honlapjárr, ami annyit jelent, hogy
fesztiváljuk adatal könnyen elérhetők a fesáivállátogatók, művészek, művészeti szervezetek,
együttesek, zenekarok, szírűtáni és üíncüírsulatok, minden szintű állami szervezet, szponzorok
és magáncégek, valamint a média sÁmára.

üdvözlettel,

Darko Brlek, 
I

azEEAelnöke és Jonathan Mills, az EFFE 20l7-20l8-es NemzetköziZsíjijenekelnöke
az EFA elnöksége, aNemzetközi Fesztiválzsiíri, az összes EFFE központ és a központ
szakértői nevében



KRITIKAI szEMLE TuRNÉlNKRól _ onszonsáo

Januárban három napos olaszországiturnéra indult a társulat, a Generációk címetviselő estünkkel. Lukács
András: Bolero és Vámos György: Carmina Buranacímű darabját láthatta az itáIiai közönség Legnago,
Gorizia és Azzano Decimo színpadain.

Az olasz Sconíinare oldalon megjelent kritikai magyar forditását itt olvashatják:

Bolero / Carmina Burana a Teatro Verdi-ben
irta: Gianpaolo Rizzo és Vatentina Montesel

Január 29- én a Győri Balett társulata, a Goizia - i Teatro Verdiben bemutatta a Bolero/Carmina Burana balettet,

két felvonásban, 26 tán;cos közreműködésével, két különböző koreográfus rendezésében: Lukács András és
Vámos Györw / Youi Vamos /.

Az első felvonás az ütősök erős hangjaival kezdődik Maurice Ravel Bolero - iáből, Egy szólótáncos lány
követi az első fuvola dallamát, Lassan kibontakozik a darab és a dallamot ismétli a klainét, a fagott és az oboa

hangja, Megjelenik a teljes tánckar, egymással szemben a női és a félitáncosok. A jelmezeken megakadnak a
tekintetek: könnyed, finom tapintású, hosszú fekete szoknyát viselnek féliak és nők egyaránt, melyek légiesen

követik a könnyed mozdulatokat. A hölgyeken feltűnő, csillogó fekete nyakláncok, a féliak büszkén mutatják izmos

felsőtestüket, melyek a fehér fényben máruányszobomak tűnnek, A balett a szerelem és az érzékiség
hullámzása. Acsábítás művészete egyre intenzívebbé válk és a zene magával ragadja a közönséget. A kolleWív

és vízszintes figurákból a tánc átalakul függőlegessé; szaltók, emelések, lábak, karok melyek mintha ellenállnának

a gravítációnak, Az első rész egy híres mxterifináléval záródik melyben az ütősök és a fúvós hangszerek eltérő

h angj ai egym ás ra tal ál n ak,

Rövid technikai szünet után folytatódik az etőadás Carl Ortf Carmina Burana - val Vámos György
rendezésében. Az Ó Fortuna mély hangjait halljuk, háttérben egy fa szitueftjét láthatjuk, Ez az egyetlen díszlet,

melyffil /assan egymástól távolodva két fa lesz. A táncosok sárga és zöld ruháikban büszkén lépkednek a
színpadon. Az opera következő perceiben megérkezik atavasz és a mozdulatok egyre dinamikusabbá, élénkebbé

válnak.

A hölgyek közt észreveszünk egy szüzet, társai levekőztetik a Chramer végére és magára hagyják az őt körülvevő

fértiak szenvedélyes csábítésának hálójában, Végül kiemelkedik közülük egy fiatal táncos melybe beleszeret.

Szerelem férti és nő közt tetőpontra hág az Ave Formosissina zenéjére, A táncosok, nők és féliak felsorakoznak

a közönségget szemben állva, a szépség ódáját megte.síesífue lezárják a jetenetet az Ó Fortuna nyitányára, A
háftérben a két fa összeo/yad és kivirágzik.

Az opera emlékeztetni akar bennünket a tavaszi pezsdülésre, az éIet ciklikusságára, a szerencse

forgandóságára, kihangsúlyozva a nő es féni közti szenvedélyt, Ez a szenvedély segít túlélni az emberi
gyaflóságokat, beleértve a bűnt és a gyenges éget. A koreográfia tudatosan emeli ki ezt a keftősséget a féfi és a
női figurák ismétlődő játékában, képlékeny mozdulatokkal kífejezve a tökéletes szimmetriát, Berzéki Melinda

fetoíle, fiatal és lelkes táncos így jellemzi saját szerepét: ,Az első részben a nők és a féliak nagyon elegánsak és
erősek, a mozdulatokhoz edzett fizikumra van szükség. Olyan ez, mint egy szertartás. A másik részben egy

szüzet alakítok, egy törékeny lány akinek meg kelltalálni az összhangot az idősebb fiúkkal,"

Kíss János a társulat igazgatőja hozzáfűzi: , Az est címe ,,Generations". A Bolero-t a fiatal és kezdő Lukáa
András koreográfus rendezte, A mésik operát, a Carmina Burana-t Youi Vámos az idősebb ds ismerí rendező

teruezte. Ezt az esíeí a ársulat 35. évfordulőjára készítettük. A társulat alapítőtagjai közt vagyok és 25 éve

vezetem azt, Nagyon sok szép emlékünk van Olaszországból, számos tumén vehettünk részt. Amikor

lediplomáztam a Budapesti Tánc Akadémián, az első tumém Olaszországba vezetett, A szocializmus éveiben nem

mehettünk messzebbre, nyugatabbra, az első előadás Milánóban voft. Ezt kövefte Palermo, Bari, Lecce, a legszebb



emtékem Firenzéhez kötődik. Sokat úaztunk egész Europában, Ázsiában és Amerikában, Ez a 38. évadunk, tehát

már három éve fellépünk ezzel az előadással, a 35. évfordulónk óta,'

Emlíésre mélto Luigi lannone képzett táncos és a győri ársulat egyetlen olasz tagjának hozzászőlása a feftett

kérdésre: , A művészeí képes határokat és töfténelmi korokat átlépve tolmáuolni a szépség és a szeretet

univ erzális üzenetét?'

Íme válasza: ,A második világháboru idején az amerikai kormány a táncot hasznátta eszközül, propagandista

üzenetek terjesztésére és a béke tolmácsolására, Ebből arra következtethetünk, hogy a tánc egy kiválő
kommunikációs eszköz. Részemrőlhiszek a művészetkítejező erejébenés e/sősorban ez atánc számomra, Úgy
gondolom átadhat egy közvetlen üzenetet, összetafthatja a népeket és általa megéfthetjük a szeretetfontosságát,

Talán az üzenet nem annyira egyéftelmű, mint az irodalomban, de biztos vagyok abban, hogy a közönség hazavisz
valamit egy előadás után és meg ha csaktudatalaft is, ez a valami beépül az életünkbe,"



KRlTlKAt szEMLE TURNÉINKRÓL . NÉMETORSáG

A Győri Balett február 24-én indult 12 napos németországi turnéra. A társulat 7 alkalommal mutatta be ifj.

Harangozó Gyula Zorba és Vámos György Szentivánéji álom című darabját az alábbi városokban:
Wolfsburg, Lünen, Lingen, lserlohnban, Hanau, Bad Kissingen, Waldkraiburg.

Az előadásokról a német újságok igy írtak:

,,Zorba" : Étetfilozófia a tánc nyetvén
Balett: A ,,Zorba" fellelkesítette a színház közönségét.

WOLFSBURG. A ,Zorba' című balett kerüft bemutatásra szombaí esíe a színházban. Frenetikus a zenemű, amit

a ma91 éves Mikis Theodorakis alkotoft. Már a,Zorba, a görög'című regény legendás megfilmesííésében a buzuki

hangján felcsendülő ,Sziftaki' elég left volna ahhoz, hogy világhírűvé tegye,

A politikailag áIlandóan elkötelezeft Theodorakis örökösen vitába szállt a kitaláciő és a valoság kérdéseivel,
mivelhogy a könyv minden egyes szereplőjében a saját életrajzi mozzanataitükrözőűek ytssza. Ez ift az értelem

és az érzelem, a tragikum és a komikum, a logika és az ellentmondás, a siker és a bukás közötti embei létezés

története.

A bonyolulttöfténet balett átdolgozása igényes kihívást jelent a színpdi szereplők számára, Atársulat különleges

klasszisáról árulkodik az is, hogy a Győri Nemzeti Balett felvállalta ezt a feladatot. Harangozó Gyula mély

benyomást keftő koreográfiájával sikeü a tánc nyelvén elmesélni az egymásnak tttköző életfilozófiákat. A
régimódian szűk léltókörű élet és a reális világ közöfti ellentmondás ábrázolásához folklorisztikus formációkkal

ötvözi a k/asszlkus baleft elemeit, A táncegyüttes lenyűgözően alkot az egyes karaKerek énelmeiből megrendítő

összképet, Hasznukra válik a gyér színpadkép.

Basil, az intellektuális angol (htem Pozdeev) és Zorba a görög Pekli Zoftán) azt a két életformát testesítik meg,

amelyekkel az ifiú zeneszerző is konfliffiusban állt, Az apa (Horuáth Krisztián) és afia (Daichi Uematsu), de az ffi
özvegy (Matuza Adrienn) megrázóan eltáncolt meglincse/ése, valamint a betegségébe belehaló Hortense (Tatiana

Shipilova) jellemzik a sorsszerű politikai elkötelezeftsíget, Az ilyen zűzavaros viszonyokból nem hiányozhat a
prostítúció sem (Szendrei Georgin a),

A közönségre mély benyomásí íeíí az előadás, Frenetikus tapssal jutalmazták a művészi összteljesítményt.

lelftesen ünnepelték a maximális áncteljesítnénfi
A színházban vendégszerepeft a magyarországi Győri Nemzeti Baleft, A hlíelesség és az érzelmek felkavamak.

Andreas stolztollából

A Top-társulat színpadra vitte Basil a bányabéflő, és Zorba az erőtől duzzadó görög történetét.

Wolfsburg, Ez a táncest ovációs hangulatot keftett a wolfsburgi színház közönségében, A ,Zorba" című előadás

végén a lelkes közönség viharos íapssa/ ünnepefte a magyarországiGyőri Nemzeti Balefttársulatát. Eztöbb volt,

mint megérdemelt jutalom a majdnem két órás minden tekintetben maximális tándeljesítményéft,

lf,, Harangozó Gyula kreafiv koreográfiájában elmeséli Basil az angol bányabétő töfténetét, aki összebarátkozik

Zorbával, az életképes, erőtől duzzadő göröggel. A Zorba, a görög című regény alapján Mikis Theodorakis

zenéjével készült balett a top-táncwok előadásában rabul ejtefte a közönséget, Ez az éftékelés egyaránt

vonatkozik a balett tánckarára, és a szólótáncosokra is. A nagy mozgás intenzitás, és a kiváló íesíbeszéd
kisugánás gondoskodoft arró[ hogy szikázzon a levegő.

Harangozó koreográfrája a klasszikus balett, a modem tánc, és a sziftaki, az 1964-es Zorba, a görilg című fílm

táncelemeinek szimbiózisa. Szombat este a mozgásformációk sokszínűsége uralta a színpadot. Volt ott: pirueft,



pörgő ,foutée', erőteljes és e/egáns hatású emelések, atán több romantikus és melankolikus ,pas de deux^,

felszabadult, modem csopoftánc, A töfténet koreográfiai megformálása az emberi ézelmek széles skáláját

tükrözte, az életkedv, és az éruelmi mámortól a gyászig és a kétségbeeséslg. A közreműködők nem csak a tánc

nyelvén fejezték ki a karakterek hítelességét, hanem haíásos gesilusokkal és mimikával is, A dramaturgiával

kapcsolatban annyit fűznék hozzá: a ,Zorba" című balett jeleneteit épp úgy jellemezte a fergeteges kavalkád, mint

ahogy a líraielemek.

Három különösen mély érzelmű, és megrendíő kisugátzású részlet nagyon megindította a közönsőget, ami

szükségszerűen nyíltszínitapshoz vezeteft, Az egyik jelenet az voft, amikor a falusiak megölték Basil szerelmét, a

fiatal özvegyet, aki ,becstelenné' váft a szemükben az angollal folytatoft szerelmiviszonya miaft. A másik megindító
jelenet az volt, amikor Hortense a száIlodatulajdonos meghalt, akít Zorba nagy tiszteletben taftott, továbbá az a
táncjelenet, amely a Basil bányájában történt katasztrófát taglafta.

Mindent egybevetve, ez egy olyan baleftest voft, amít a kirobbanó emóció, és a kiváló győi táncosnők és táncosok

fémjeleztek, Szólót táncoft Jekli Zoltán, Aftem Pozdeev, Matuza Adrienn, Horuáth Krisztián, Daichi Uematsu,

Tatiana Shipilova és Szendrei Georgina. A tánckar tagjai voltak Beruéki Melinda, Alexey Dolbilov, Baliko György,

Hancz Alexandra, Tetiana Baranovska, Marjai Lili, Horuáth Kada, GémesiMáté, Engelbrecht Patrik, SzanyiTamás,
Hegyi Réka, Luigi lannone, Tüű Barbara, Varga Agnes,


