
 
 

Kovács Gerzson Péter / TranzDanz:  
Re-naissance 

 
a Nemzeti Táncszínházzal közös programként színpadra állítva 

 
 
A  szertarást a régi, ősrégi és az újabb, sőt a legkorszerűbb szabályok szerint végrehajtó 
szereplők szemlélői és aktív megvalósítói az egymásra épülő, bonyolult folyamatoknak, 
amelyek szekvenciái egymásba fonódóan rejtik el (és a hozzáértő számára fedik is fel)  
kezdetüket és végüket, amely vég nem a lezárás, sohasem a befejezés, hanem a végtelen és 
örök újrakezdés pillanata, a zárlatok és kezdetek csak perspektíva váltásban törik meg 
másként a fényt, sugallják csalóka dualitásukat a laikus számára. A rítusok celebrálói egyben a 
beavatásra kerülők maguk, a státuszok nem csak felcserélhetők, de örökös forgásban is 
vannak. A világ egyszerre pusztul, elenyész, széthullik, elbomlik, rozsdállik és penészedik (így 
lesz az újnak humusza) és ragyog, csillog, magasztos és felemelő, mert minden arra utal, egy 
új, dicső minőség hordozói leszünk, az új megszületése, az új minőségbe való belépés, az 
újjászületés pillanata előtt állunk, sőt ki tudja, már el is érkezett a pillanat, mi is részesei 
lehetünk a nagy mű megvalósításának, hisz újjászületve a szentek, lovagok, harcosok körébe 
kerülvén már mi is hordozzuk a tudást, az érzékelés, minden korábban tapasztaltnál élesebb 
látás, szaglás, tapintás, hallás, ízlelés és kifejezés képességét. Ehhez el kell veszítsük mindazt a 
felszínes, gyatra, ócska, világot, amit eddig öröknek tudtunk, a tegnap már hajdani, 
bizonytalan múlt, amorf és tompa, elemeiben összemosódó és értelmezhetetlen emlék a jelen 
tisztán ragyogó fényéhez képest. 
 
...the celebration has been going on for days, perhaps weeks, they do not even remember the 
beginning, as if they have lived forever in this euphoric, emotion- ally charged, important state 
that carries a secret message in each moment. The rite begins again and again, there is no 
night or day, only the ceremony, the ceremony that promises renewal at every moment 
collapses, spreads out, whispers, rumbles, roars, screams and beats and dazzles in the flood of 
light, in flicker, in mysterious darkness...  
 
video link 
https://youtu.be/Rdyvz1jnZ5c 
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