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The company - under the name 1 More 
Movement Theatre - was founded by Márk 
Fenyves and István Pálosi in September 
1995. Their first full-length performance, 
“Desire Variations”, was premiered in MU 
Theatre, Budapest, in 1998.

They are the authentic representatives 
of the almost hundred-year-old modern 
dance traditions of Hungary, usually ref-
ered to as “mozdulatművészet” (art-of-
movement). Though the schools of this 
early trend were banned after 1948, the 
style and spirit have survived, and could 
be renewed in the early nineties.

The artistic and creative activity of the 
company is backed up by extensive theo-
retical and research work. Their organiza-
tion, the Orkesztika Alapítvány (Founda-
tion) fosters Valeria Dienes’ heritage, her 
movement theory and artistic works.

They learned from those elderly masters 
of the “orkesztika” movement system, who 
played an active role in Hungarian modern 
dance at the beginnings, and possessed an 
art-of-movement diploma, which hasn’t 
been given since 1948. Masters as Sára P.  
Berczik, Éva E. Kovács, Gedeon Dienes dr., 
Ágnes Szöllősi, Judit Kármán.

They took on the duty to train a new gen-

a társulat - Még 1 Mozdulatszínház né-
ven - 1995 szeptemberében alakult 
fenyves Márk és pálosi istván vezeté-
sével. első önálló estjét “vágy variációk” 
címmel 1998 szeptemberében mutatta 
be a Mu színházban. 

tevékenységükkel a lassan száz éves 
magyar tradíciók, az 1948 után elné-
mított magyar modern táncművészet 
(mozdulatművészet), hiteles képviselői. 
az egyetlen olyan társulat - mely nem 
csak a szavak szintjén - következetesen 
törekszik e tradíciók elsajátítására, to-
vábbvitelére.

Művészeti alkotó munkájuk hátterében 
komoly elméleti és kutatói munka is áll, 
mivel szervezetük, az orkesztika alapít-
vány, egyben dienes valéria hagyaté-
kának, mozdulattudományi (orkesztika 
- mozdulatrendszer) és művészeti mun-
kásságának gondozója.

olyan idős mesterektől sajátították és sa-
játítják el tudásukat, akik aktív szereplői 
voltak a modern táncművészet magyar-
országi hajnalának, és még mozdulatmű-
vészeti oklevéllel rendelkeznek Berczik 
sára, e. Kovács éva, dr. dienes gedeon, 
szöllősi ágnes, Kármán Judit).

vállalt feladatuk része a mozdulatmű-
vészet új generációjának nevelése, és 

Hungarian Art of Movement Company
Magyar Mozdulatművészeti Társulat
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lyes módszerének megfelelő táncot és 
technikát. gondolkozásukat az az álta-
lános mozdulatművészeti alapelv hatá-
rozza meg, hogy a tanár a saját szemé-
lyiségén keresztül segítse megtalálni a 
tanítvány saját egyéniségét és nyelvét 
a színpadon, a táncban.

a Magyar Mozdulatművészeti társulat 
az “összművészet” jegyében, a táncos 
és képzőművészeti képiség, és a zenei-
ség szerves egységére, sajátos, harmó-
nián alapuló formanyelv kialakítására tö-
rekszik. szabadstílusú színház, amelynek 
tagjai folyamatosan alakítják annak ar-
culatát. egy színház a mozdulatért a ki-
fejezés tükrében és nem valamely moz-
dulattechnika stílusában.

a társulat a klasszikus és kortárs terület 
között és mellett, a magyar moderntánc 
hagyományokból építkező, de kortárs 
szellemiségű egyedi stílusával, sajátosan 
új mozdulatművészeti stílust, és a “klasszi-
kus-modern” tánc műfaját képviseli.

a társulat repertoárja több részből áll:
-  Klasszikus mozdulatművészeti
 művek rekonstrukciói
-  saját „kortárs” stílust kialakító
 mozdulatművészeti művei
-  Kortárs vendégkoreográfusok művei
-  gyermek és ifjúsági előadások 

közönségének megkeresése. ezért is-
meretterjesztő előadásokat tartanak, tan-
folyamokat szerveznek, és lehetőséget 
biztosítanak tagjaiknak a tanításra.

fő céljuk a tradicionális modern tánc (a 
magyar mozdulatművészet) hagyomá-
nyainak megőrzése, korunknak meg-
felelő továbbvitele és tanítása. a tánc 
több “a technikánál”, ennek értelmében 
céljuk, hogy ne pusztán kész technikát 
tanítsanak, hanem a tanárok szemé-

eration of art-of-movement, and to gain 
its audience by giving theoretical lectures, 
organizing dance workshops, and giving 
their members the opportunity to teach.

The company’s main purpose is to pre-
serve the traditions of Hungarian modern 
dance (the art-of-movement), and to con-
tinue teaching it according to the up-to-
date expectations. As dance is more than 
just a “technique”, their aim is not to teach 
just a set of techniques but a style and the 
spirit complying with the teachers’ indi-
vidual methods. Their way of thinking re-
lies on one of the basic art-of-movement 
principles, namely, the teacher through 
his own personality should help the stu-
dents to find their individuality and lan-
guage on stage, in dance.

In the spirit of Gesamtkunst the Hungari-
an Art of Movement Company strives for 
an organic unity of the dancer, of musical-
ity and visuality, and to develop a specific 
form of expression based on harmony. It is 
a free styled theatre with its members re-
shaping its image from time to time. The 
company is exclusively concerned with 
movement, reflecting expression, and is 
not dedicated to any specific school. 

The company draws upon the Hungarian 
modern dance traditions, mingled with a 
contemporary way of individual thinking. 
This combination results in a unique clas-
sico-modern style of dance.
The repertory of the company
is made up of:

-  Reconstructions of classical
 art-of-movement pieces
-  Own, contemporary 
 art-of-movement choreographies
- Contemporary dance performances
 of guest choreographers
-  Performances for children
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 DÍJAK:

-  6. alternatív színházi szemle
 első díj (2000); 

-  a veszprémi iii. országos Kortárs 
 Összművészeti fesztivál, 
 „a tánc fesztiválja” különdíja (2000);

-  7. alternatív színházi szemle
 közönségdíja (2001); 

-  8. alternatív színházi szemle
 közönségdíja (2002);

-  a tánc fesztiválján - iX. országos és
 nemzetközi Kortárs Összművészeti
 találkozó veszprém, különdíj (2006); 

-  szaszsz – Xii. alternatív színházi
 szemle, szeged, - a thealter
 international 2006 keretein
 belül - a legjobb duó díj (2006); 

- iX nemzetközi színházi fesztivál
 „King  fairy tale” velikiy novgorod,
 oroszország; „red prize” a legkifejezőbb 
 előadásért járó előadói díj - (2007);

- a társulat vezetői 2006-ban
 „táncművészetért” díjban részesültek.

 Prizes:

- First prize on the 6th Hungarian
 Alternative Theatre Festival
 (ASZSZ) in 2000;

- Special prize of the III. National Festival of  
 Contemporary Arts – Festival of the Dance
 in Veszprém in 2000;

-  Award of the audience at the
 7th Hungarian Alternative Theatrical
 Festival (ASZSZ) in 2001;

-  Award of the audience at the 8th
 Hungarian Alternative Theatrical Festival  
 (ASZSZ) in 2002;

-  Special prize of the photographers at
 the IX. National Festival of
 Contemporary Arts – Festival of the Dance  
 in Veszprém (2006);

-  „Best Duo Performance” at the Alternative  
 Theater Review in Szeged - (2006 - Theater 
  International);

-  „Red Prize” at the 9th International 
 Theatre Festival „King - Fairy Tale” Velikiy  
 Novgorod, Russia (2007);

- The leaders of the company won the
 national prize of „For the Art of
 Dance” in 2006.

igazgató / Director
pálosi istván

Művészeti vezető / Artistic director
fenyves Márk

Művészeti titkár / Management
tarisKa andrea

társulati tagok 2010-2011/ Members
CopeK péter, fenyves Márk, Haraszti-zwiep adrienn, KoCsis andrea,
luKáCs ádám, pálosi istván, szelőCzey dóra

vendégművészek / Guest performers
BaCsKai ildikó, dezső virág, gold Bea, HuCKer Katalin, KováCs Kata,
KÖvesdi lászló, Mándy ildikó, perfalvi tünde Hedvig,
szilágyi erzsébet, tarisKa szabolcs

Mozdulatművész mesterek / Masters of art-of-movement
dr. dienes gedeon (1914-2005), e. KováCs éva (1922-), Kármánné vidor Judit (1933-),
p. BerCziK sára (1906-1999), szÖllősi ágnes (1924-2010)

látvány / stage design
f.o.M.

fény technikusok / light technicians
payer ferenc, vaJda Máté, vida zoltán

fotó művészek / Photographers
dusa gábor, varga gábor györgy

operatőr, vágó / camera-man, cutter
Mészáros Kata

smink / make-up
HalMa ágnes

Magyar Mozdulatművészeti Társulat
Hungarian Art of Movement Company



Pálosi istván
igazgató

(Budapest, 1971) 
Mozdulatművész, koreográfus, táncpe-
dagógus, szervező

a Magyar táncművészeti főiskola (ál-
lami Balett intézet) hallgatója (1982-
1991), majd Mapa ösztöndíjas Berlinben 
(1995, 2002), az esseni folkwang főisko-
la (1997-1998 tanárok: J. Cebron, Malou 
airaudo, pallai á.), az Mtf moderntánc 
pedagógus szak hallgatója (2001-2005). 
Modern táncot tanul: lőrinc Katalintól, 
gálik évától, Hargitay ákostól; orkesztikát 
tatai Máriától és fenyves Márktól; moz-
dulatművészetet Berczik sárától, e. Ko-
vács évától, Kármán Judittól, szöllősi ág-
nestől, dr. dienes gedeontól. 1992-től 
tanít balettet és mozdulatművészetet 
Magyarországon és külföldön (MMKe, 
Ceu, Hiete, pte, sote-efK, Moszkva, 
varsó, duncan Center Conservatory - 
prága).

táncos pályáját a vasas táncegyüttes 
gyerekcsoportjában kezdi (1979), majd 
gyerek szólistaként folytatja az erkel szín-

István PálosI
Director

(Budapest, 1971) 
Dancer, choreographer, pedagogue, organizer

After his studies at the Hungarian Dance 
Academy (National Ballet School) (1982-
1991), he gets a MAPA (Moving Academy 
for Performing Arts) scholarship to Ber-
lin (1995). From 1997 he spends a year of 
study at the Folkwang Hochschule in Es-
sen (teachers: J. Cebron, Malou Airaudo, 
Á. Pallai). 2001-2005 he is a student of the 
Faculty of Modern Dance Pedagogy at the 
Hungarian Dance Academy. He gives bal-
let and art-of-movement classes in Hun-
gary (Association of Hungarian Move-
ment Culture, Central European University, 
Hajnal Imre Medical University, University 
of Pécs), and abroad (Moscow, Warsaw, 
Duncan Center Conservatory - Prague). 
Since 2002 he has been teaching at the 
Faculty of Physical Education and Sports 
Sciences of the Semmelweis University in 
Budapest.

He started his dancer-career in the chil-
dren’s group of the Vasas Dance Club, af-
ter that he became a child soloist in the Er-
kel Theater. 1994-1995 he was a dancer of 
the Orkesztika Mozdulatszínház (Move-
ment Theatre), where he got acquaint-
ed with art-of-movement. Together with 
Márk Fenyves he founded the Hungarian 

házban. 1994-1995-ben az orkesztika 
Mozdulatszínház táncosa. itt ismerkedik 
meg a mozdulatművészettel, melynek 
megőrzése és fejlesztésének céljából 
fenyves Márkkal létrehozza a duncan-
dienes orkesztika iskolát (1997), a Moz-
dulatművészeti stúdiót (2001), valamint 
a Magyar Mozdulatművészeti társulatot 
(Még 1 Mozdulatszínház) (1995), mely-
nek igazgatója. az orkesztika alapít-
vány programjainak megbízott vezető-
je (1999-).

díjak: alternatív színházi szemle (2000, 
2001, 2002, 2006 - theater international), 
Különdíj veszprémi iii., iX. országos Kor-
társ Összművészeti fesztivál, a tánc 
fesztiválja (2000, 2006). táncművészet-
ért díj – a Magyar táncművészek szö-
vetségének díja (2006).

Art of Movement Company (earlier 1 More 
Movement Theatre) in 1995, the Duncan-
Dienes Orkesztika School in 1997, and the 
Mozdulatművészeti Stúdió (Art of Move-
ment Studio) in 2001. He is director and 
choreographer of the Hungarian Art of 
Movement Company, and he has been 
an organizer in charge of all programs by 
Orkesztika Alapítvány (Foundation) since 
1999.

Prizes: Alternative Theater Festival- (2000, 
2001, 2002, 2006 – Thealter International), 
Special Prize at the III, and the IX. Nation-
al Festival of Contemporary Arts - Festi-
val of the Dance in Veszprém (2000, 2006), 
“For the Art of Dance” prize of the Union of 
Hungarian Dance Artists (2006).

Társulatvezetők
Directors
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Fenyves Márk
művészeti vezető 

(nagykanizsa, 1973) 
Mozdulatművész, orkesztész, koreográfus, 
pedagógus, kutató, szervező, látványterve-
ző. egyetemi oklevél Ma (1998 Mie-MoMe), 
Mozdulatművész, esztétikus testképző - Kí-
netológus (1997 MMKe-Hiete), Modern tánc 
pedagógus (2006 Mtf).
a magyar mozdulatművészet jelenkori kép-
viselőinek egyike. Képzőművészeti tanulmá-
nyai (1987-1991) mellett eck imre koreog-
ráfiáinak hatására kezd táncolni. orkesztika 
tanulmányok tatai Mária (1991-1995), Ke-
resztúri ildikó (1992-1993) és dr. dienes ge-
deon (1995-2005). a mozdulatművésze-
tet eredeti forrásból sajátítja el, növendéke 
Berczik sárának (1995-1999), e. Kovács évá-
nak, szöllősi ágnesnek, Kármán Juditnak, 
egri zsuzsának. 1994-től kortárstánc és klasz-
szikus tánctechnikákkal ismerkedik (gálik 
éva, Hargitay ákos, fülöp viktor, Kolozsvá-
ri dóra, goda gábor, lőrinc Katalin, ide van 
Heiningen). 1993-tól fénytervezést tanul: Ki-
rály sándor, polgár Csaba, árvai györgy, Ko-
vács gerzson péter, ross Cameron. táncos-
ként, elsőként az orkesztika Mozdulatszínház 
tagja (1992-1995), majd a dekadance és más 
csoportoké. a mozdulatművészet megőrzé-
se és fejlesztésének céljából pálosi istvánnal 
létrehozza a duncan-dienes orkesztika isko-

Márk  Fenyves
Artistic director

(Nagykanizsa, 1973) 
Dancer, movement artist, choreographer, 
dance historian, organizer, visual designer (gets 
his University MA degree at Moholy- Nagy Uni-
versity of Art and Design Budapest in1998), ki-
nethologist (esthetical physical educator certifi-
cate of the Association of Hungarian Movement 
Culture at Hajnal Imre Medical University in 
1997), modern dance pedagogue (graduates 
at the Hungarian Dance Academy in 2006). He 
is a second generation of movement artists, a 
bridge between the past and the present of the 
traditional Hungarian modern dance. 
Besides his training of fine arts (1987-1991), he 
started to take dance classes by the influence 
of Imre Eck’s work. He learned orkesztika from 
Mária Tatai (1991-1995), Ildikó Keresztúri (1992-
1993) and Dr. Gedeon Dienes (1995-2005). As a 
student of Sára Berczik (1995-1999), Éva E. Ko-
vács, Ágnes Szöllősi, Judit Kármán, Zsuzsa Egri, 
he learned art-of-movement from authentic 
sources. Since 1994 he had attended contem-
porary and classical dance technique classes 
(by Éva Gálik, Ákos Hargitay, Viktor Fülöp, Dóra 
Kolozsvári, Gábor Goda, Katalin Lőrinc, Ide van 
Heiningen). In 1993 he started to learn light-de-
sign from Sándor Király, Csaba Polgár, György 
Árvai, Péter Gerzson Kovács, Ross Cameron.
Between 1992 and 1995 he was a dancer of the 
Orkesztika Mozdulatszínház (Movement Thea-
tre), then of the Dekadance, and worked with 
other groups as well.
Together with István Pálosi he founded the 
Hungarian Art of Movement Company (earli-
er 1 More Movement Theatre) in 1995, the Dun-
can-Dienes Orkesztika School in 1997, and the 
Mozdulatművészeti Stúdió (Art of Movement 

lát (1997), majd a Mozdulatművészeti stúdi-
ót (2001), valamint a Magyar Mozdulatmű-
vészeti társulatot (Még 1 Mozdulatszínház, 
1995), melynek máig művészeti vezetője, 
táncosa, koreográfusa és látványtervezője.
pedagógusként 1992-től orkesztikát, moz-
dulatművészetet, táncelméletet és törté-
netet, művészettörténetet, képzőművésze-
tet tanít Magyarországon és külföldön, 2002 
óta rendszeresen a ppKe-BtK-n és a sote-
efK-n; 2010-től a győri tánc- és Képzőművé-
szeti szakközépiskolában. Külföldön: Moszk-
vában, varsóban, prágában a duncan Center 
Conservatoryban tanított. 1994-től szakértő-
ként és előadóként részt vesz több múzeum 
és kutatóintézet pedagógiai, művészeti és 
szakmai programjában.
tánckutatóként szakterülete a magyar mo-
dern tánc módszertani és pedagógiai sajá-
tosságai, elmélete, gyakorlata és története.
számos kiállítás és kiadvány szerkesztője. 
1997 óta aktív szerepet vállal a szakmai köz-
életben.
tisztségek: Kortárs táncszínházi egyesület 
vezetőségi tag (1997-2002); orkesztika ala-
pítvány kuratóriumvezető (1998-); a Magyar 
táncművészek szövetségének elnökségi 
tagja, oktatási és tudományos szekció képvi-
selője (2008-).
főbb publikációk: Mozdulatművészeti so-
rozat (1999-), a dokumentumok tükrében 
(2005).
díjak: alternatív színházi szemle (2000, 2001, 
2002, 2006), Különdíj veszprémi iii., iX. orszá-
gos Kortárs Összművészeti fesztivál, a tánc 
fesztiválja (2000, 2006). fülöp viktor ösz-
töndíj (2005, 2008). táncművészetért díj - 
Magyar táncművészek szövetségének díja 
(2006).

Studio) in 2001.
He is the artistic director, dancer, choreogra-
pher and visual designer of the Hungarian Art 
of Movement Company.
Since 1992 he has been teaching orkesztika, 
art-of-movement, dance theory and dance his-
tory, also art history and fine arts in Hungary 
and abroad. Since 2002 he has been giving lec-
tures at the Faculty of Humanities of the Péter 
Pázmány Catholic University and at the Faculty 
of Physical Education and Sport Sciences of the 
Semmelweis University. Since 2010 he has been 
a teacher of the Secondary School of Dance 
and Fine Arts of Győr.
Since 1994 he has been participating as an ex-
pert and lecturer in several pedagogical, artis-
tic, and professional programs of different mu-
seums and research centers.
His field of research is the methodological and 
pedagogical characteristics, the theory, prac-
tice and history of the Hungarian modern 
dance. He is an organizer of several exhibitions 
and the editor of many publications. Since 1997 
he has been taking an active role in the profes-
sional public life.
Offices: member of presidency of the Associa-
tion of Hungarian Contemporary Dance The-
atre (1997-2002), the Orkesztika Alapítvány 
(Foundation) (1998), and the Union of the Hun-
garian Dance Artist, here also deputy of the sec-
tion of education and science (since 2008).
Main publications: Art of Movement Series 
(since1999), In the Mirror of Documents (2005).
Prizes: Alternative Theatre Festival in Hunga-
ry (ASZSZ) (2000, 2001, 2002, 2006), Special 
prize at the III. and the IX. National Festival of 
Contemporary Arts - Festival of the Dance in 
Veszprém (2000, 2006), Viktor Fülöp Scholar-
ship (2005, 2008), “For the Art of Dance” prize of 
the Union of Hungarian Dance Artists (2006).
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Táncosok
Dancers

CoPek Péter 
(Budapest, 1989)
táncművész
Kiskora óta érdeklik a művészetek, ki-
váltképp a tánc és a képzőművészet. 
weörös sándor általános iskola rajzta-
gozatán kezdte tanulmányait (1996-
1999). ez idő alatt több rajzpályázaton 
nyert díjat. a csepeli vermes Miklós ál-
talános iskolába járt, szintén rajztagozat-
ra (1999-2004). 1999-2001 vadász tíme-
ától, az állami népi együttes táncosától 
tanult néptáncot, s több fesztiválon, fel-
lépésen vett részt (2001, prága - nemze-
tek szíve fesztivál). 2001-től kezdett ko-
molyabban foglalkozni a tánccal, ruszné 
Hodanszky Júliánál. Két évvel később az 
Mdssz keretein belül show-tánc verse-
nyeken vett részt. több nemzetközi és 
országos versenyen díjat nyert.
a győri tánc- és Képzőművészeti szak-
középiskola tanítványa (2005-2009). 
Mesterei: zádorvölgyi lászló - egykori 
győri Balett magántáncosa -; pintér tí-
mea, Kulcsár noémi, demcsák ottó, lő-
rinc Katalin. 2009-től a Magyar Mozdu-
latművészeti társulat tagja.

Péter CoPek
(Budapest, 1989)
Dancer
Arts play a significant role in his life ever 
since childhood, especially dance and 
fine arts. From 1996 to 1999 he attended 
the fine arts department at Weöres Sán-
dor Elementary School and he has won 
several prizes at drawing competitions. In 
1999 he transferred to the art department 
of Vermel Miklós Elementary School in 
Csepel. He studied folk dance from 1999-
2001 under the dancer of the Hungarian 
State Folk Ensemble, Tímea Vadász. He 
danced at many performances and festi-
vals, as the Heart of Nations, an interna-
tional ethnic festival in Prague, in 2001. He 
started studying dance in 2001 under Júlia 
Ruszné Hodanszky. Two years later he en-
tered show dance competitions organized 
by the Hungarian Fashion & Sportdance 
Association. He won prizes at several na-
tional and international competitions.
From 2005 to 2009 he attended the Sec-
ondary School of Dance and Fine Arts 
of Győr. His teachers were: László Zádor-
völgyi (former soloist of the Ballet Compa-
ny of Győr), Tímea Pintér, Noémi Kulcsár, 
Ottó Demcsák and Katalin Lőrinc. Since 
2009 he has been a member of the Hun-
garian Art of Movement Company.
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koCsis AndreA
(Budapest, 1980)

táncművész, jogi asszisztens 

a Magyar táncművészeti főiskola (1990-
1994), majd a győri tánc- és Képzőmű-
vészeti szakközépiskola tanulója (1995-
1999). 2007-ben végez a schola europa/
ppKe felsőfokú szakképzésén

Mesterei: valentina navajeva, Markó 
iván, Keveházi gábor, sterbinszky lászló, 
Bretus Mária, Jónás zsuzsa, venekei Ma-
riann, feledi János, földi Béla, Kun attila, 
demcsák ottó, Kulcsár noémi.

a talentum (2000-2002), a Magyar fesz-
tivál Balett (2002-2006), a Budapest Ba-
lett (2006-2009) tagja. turnézott olasz-
országban, izraelben, franciaországban, 
Kanadában, Mexikóban, ausztriában, 
svájcban, Belgiumban, egyesült álla-
mokban. 2009-től a Magyar Mozdulat-
művészeti társulat tagja.

AndreA koCsIs
(Budapest, 1980)

Dancer

Between 1990 and 1994 she studied dance 
at the Hungarian Dance Academy, then at 
the Secondary School for Dance and Fine 
Arts of Győr (1995-1999). In 2007 he grad-
uated as legal assistant on the BL training 
program of Schola Europa and Pázmány 
Péter Catholic University. 

Dance teachers: Valentina Navajeva, Iván 
Markó, Gábor Keveházi, László Sterbinsz-
ky, Mária Bretus, Zsuzsa Jónás, Marianna 
Venekei, János Feledi, Béla Földi, Attila Kun, 
Ottó Demcsák, Noémi Kulcsár.

She danced in Talentum Dance Compa-
ny (2000-2002), Hungarian Festival Ballet 
(2002-2006) and Budapest Ballet (2006-
2009). She had been on tour in Italy, Israel, 
France, Canada, Mexico, Austria, Switzer-
land, Belgium and the United States. Since 
2009 she has been a member of the Hun-
garian Art of Movement Company.

HArAszti-zwieP Adrienn
(Budapest, 1972)
táncművész, bölcsész 
táncművészettel 1995-től foglalkozik inten-
zíven: klasszikus balett, modern- és jazztánc, 
valamint kontakt improvizáció kurzusokon 
képezi magát Budapesten, amsterdamban, 
Berlinben és zürichben. 1996-1999 a berlini 
balance 1 táncakadémia hallgatója. 
1999-2001 a rotterdami táncakadémia tánc-
művész szakán tanul és szerez diplomát. Már 
az iskolai évek alatt számos koreográfussal 
dolgozik együtt, és alkotóként részt vesz az 
amsterdami nemzetközi színiiskolák feszti-
válján (its) is. Hollandiában fellép a nationale 
reisopera, majd thom stuart és rinus sprong 
társulatának (de dutch don’t dance division), 
németországban pedig a berlini koreográfus, 
Christoph winkler produkciójában. 2002-ben 
végez az elte néderlandisztika szakán. 2002-
től hazai koreográfusok darabjaiban szerepel 
(Juronics tamás, Kun attila, Berger gyula, nagy 
andrea, gaál Mariann, pálosi istván). 2010-től a 
Magyar Mozdulatművészeti társulat tagja.
2005-ben bemutatja „persona” című szólóját a 
winterthuri táncfesztiválon (tanzinwinterthur), 
2007-ben pedig „transz-formációk” című saját 
produkciója meghívást nyer az l1 fesztiválra. 
a 2008-as szólóduó nemzetközi tánc feszti-
válon bemutatott Kijárat című koreográfiájá-
ért zsűri- és közönségdíjat kap.

AdrIenn HArAsztI-zwIeP
(Budapest, 1972)
Dancer
She started her training for becoming a 
professional dancer in 1995 by attending 
workshops in classical ballet, modern and 
jazz dance, contact dance, just as improv-
isation and composition in Budapest, Am-
sterdam, Berlin and Zürich. Between 1996 
and 1999 she studied at balance1 Con-
temporary Dance School in Berlin. After 
that she continued studying at the Rot-
terdam Dance Academy from where she 
graduated in the Bachelor of Dance pro-
gramme in 2001. In 2002 she graduated at 
the Department of Dutch Studies at Eötvös 
University, Budapest. Since 2001 she has 
been working as a freelance dancer. She 
has worked with various choreographers 
and companies in Germany (Christoph 
Winkler), Holland (DeDDDD, Nationale 
Reisopera) and Hungary (Szeged Con-
temporary Ballet, Hungarian Art of Move-
ment Company). Since 2010 she has been 
a member of the Hungarian Art of Move-
ment Company.
Besides she has created several short solo- 
and duo dance pieces.  
In 2005 she has performed her solo Persona 
on the Dance Festival Winterthur (tanzin-
winterthur), and in 2007 her piece Trans-
formations was invited to the L1 Dance 
Festival in Budapest. On the SzoloDuo In-
ternational Dance Festival 2008 in Buda-
pest her duo piece Exit wins a prize of the 
jury and the audience.
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szelőCzey dórA
(Budapest, 1976)

táncművész, táncpedagógus 

1996-2000 a Magyar táncművészeti fő-
iskola hallgatója. 

a Magyar Mozdulatművészeti társulat 
(2001-2003, 2006-tól), a Közép-európa 
táncszínház (2002-2006) tagja. 

Klasszikus balettet és moderntáncot 
1985-től Juhász Máriától, sebestyén 
Csabától, földi Bélától, lőrinc Katalin-
tól, gálik évától, Mándy ildikótól, raza 
Hammaditól, robert northtól, stb. tanul. 
1996-tól rendszeres szereplője, koreog-
ráfusa, asszisztense színházi és televíziós 
produkcióknak. vendégszerepel a Buda-
pest táncszínház, a Bozsik yvette társu-
lat és a Mándy ildikó társulata darabjai-
ban. a József attila színház és a nemzeti 
színház több előadásában szerepel. 

2001-ben a 2. szóló tánc fesztivál külön-
díjasa.

dórA szelőCzey
(Budapest, 1976)

Dancer, dance teacher 

Between 1996 and 2000 she was a student 
at the Faculty of Modern Dance Pedago-
gy of the Hungarian Dance Academy. She 
was a member of the Hungarian Art of 
Movement Company from 2001 to 2003, 
and of the Central European Dance Thea-
tre from 2002 to 2006. Since 1985 she has 
taken classical ballet and modern dance 
classes (Mária Juhász, Csaba Sebestyén, 
Béla Földi, Katalin Lőrinc, Éva Gálik, Ildikó 
Mándy, Raza Hammadi Robert North). 
Since 1996 she has appeared in several 
theatre and television productions as ac-
tor, choreographer and assistant. She has 
danced in pieces of the Budapest Dance 
Theatre, the Bozsik Yvette Company and 
the Mándy Ildikó Company. She has also 
performed in several productions of the 
József Attila Theatre and the National 
Theatre. She was awarded a special prize 
at the 2nd Solo Dance Festival in 2001.

Since 2006 she has been again a mem-
ber of the Hungarian Art of Movement 
Company.

lukáCs ádáM
(Kazincbarcika 1985)

táncművész

tánctanulmányait a szemere Berta-
lan Művészeti Középiskolában vég-
zi (1999-2004). részt vesz számos szak-
mai kurzuson úgy, mint kontakttechnika 
(gyöngyösi tamás), klasszikus balett (se-
bestyén Csaba, Bretus Mária), alexan-
der technika (Jean francois Boclé), 
Hammadi technika (rasa Hammadi), 
mozdulatművészet (fenyves Márk, pá-
losi istván).

2004-2010 a Miskolci nemzeti színház 
tánctagozatának szólistája.

2010-től a Magyar Mozdulatművészeti 
társulat tagja.

ádáM lukáCs

(Kazincbarcika, 1985)

Dancer

Between 1999 and 2004 he was a stu-
dent at the Szemere Bertalan Secondary 
School of Arts. Since then he has partici-
pated in many different dance workshops, 
like contact dance (Tamás Gyöngyösi), 
classical ballet (Csaba Sebestyén Csaba, 
Mária Bretus), Alexander technique (Jean 
Francois Boclé), Hammadi techniqe (Raza 
Hammadi), art-of-movement (Fenyves 
Márk, Pálosi István).

From 2004 to 2010 he was a solist of the 
dance department of the National Thea-
tre in Miskolc.

Since 2010 he has been a member of the 
Hungarian Art of Movement Company.
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„a Hajnalvárás az első világháború tra-
gédiája utáni hangulatban fogant és 
született a húszas évek európájának 
modern költészetét képviselő szabad 
versekre és neumákkal jegyzett régi gö-
rög dallamokra. ez a fohászkodás–szerű, 
16 perces alkotás az összeomlásból a re-
mény felé vezető utat keresi négy nagy 
hullámban: Könyörgés, remény, Ígéret, 
teljesedés. általános emberit akar közöl-
ni, lelkünk legmélyén gyökerező oltha-
tatlan keresést és várást, amelynek csak 
teljesedés lehet a vége. táncszínpadi 
megfogalmazása a korabeli mozdulat-
művészet (akkori modern tánc) talán 
szertartásosnak nevezhető, nyugodt stí-
lusirányzatát idézi a raymond duncan 
és dienes valéria által képviselt fejlődé-
si vonal kiemelkedő állomásaként. tánc-
történeti ritkaságnak mondható, mert 
egy 1925-ből származó alkotás korhű 
rekonstrukcióját láthatjuk a pontos ko-
reográfiai rajzok és feljegyzések alapján, 
amelyeket fenyves Márk és pálosi istván 
kutató és alkotó munkával dolgozott fel 
és tanított be a Mozdulatművészeti tár-
sulatnak.” (dr. dienes gedeon)

vAlérIA dIenes dr. – lAjos Bárdos: 
wAItIng For dAwn 1925-2001

Movement chorus – mystery play, a docu-
mented reconstruction true to the original

Premiere: 02. 11. 2001. – Millenaris Te-
atrum, Budapest

Other venues: Artus Studio, National 
Dance Theatre – Budapest; National The-
atre – Győr; Ózd; Isadora Duncan Interna-
tional Festival

„… Human dreams now become real
Actions are born from consciousness
Between past and present. …”
(Valéria Dienes dr.: Waiting for Dawn)

Script and choreography:
Valéria Dienes dr.
Choreographic reconstuction:
Márk Fenyves, István Pálosi
Music: Ancient Greek melodies adapted to 
choir by Lajos Bárdos
Musical reconstuction: Lajos Bárdos Socie-
ty – Tamás Bárdos
Musical production: Choir of Monteverdi 

Repertoár:

dr. dienes vAlériA – Bárdos lAjos:
HAjnAlvárás 1925-2001

Mozdulatkórus – misztérium játék
dokumentumhű rekonstrukció

premier: 2001. 11. 01. Millenáris teátrum, 
Budapest

további előadás helyszínek: artus stú-
dió, nemzeti táncszínház - Budapest; 
győri nemzeti színház, Ózd; isadora 
duncan nemzetközi fesztivál

„… álomarcok testet öltenek, 
tűnt homálya mély tüzű századoknak
lángoló létre gyúl. …”
(dr. dienes valéria: Hajnalvárás)

szövegét és orcheogramját írta:
dr. dienes valéria
Koreográfiai rekonstrukció:
fenyves Márk, pálosi istván
zene: görög dallamokból átírta
Bárdos lajos
zenei rekonstrukció: Bárdos lajos társa-
ság – daróczi Bárdos tamás
ének: Budapesti Monteverdi Kórus
Művészeti szakértő: dr. dienes gedeon

Hajnalvárás Waiting for Dawn
Repertoire:

„Waiting for Dawn was conceived and 
born in a mood following the tragedy of 
the First World War, couched in free vers-
es characteristic of the modern poetry of 
Europe in the Twenties, and to ancient 
Greek melodies recorded in neumas. This 
16-minute prayer-like creation tries to find 
a path leading from collapse to recovery 
in four great surges: Supplication, Hope, 
Promise, Fulfillment. The author wants to 
express something very human; some-
thing rooted deepest in the core of the hu-
man soul – search and expectation that 
can only end in fulfillment.

It is conceived in a dance style that used to 
be called art-of-movement or callisthenics 
– precursor of modern dance – and rep-
resents an important station in the calm 
and festive – perhaps ritual – line of devel-
opment launched by Raymond Duncan 
and Valéria Dienes. In our days it could 
be looked upon as a curio of dance histo-
ry because it is a true-to-the-period recon-
struction of a creation hailing from 1925. 
It could be revived on the basis of contem-
porary choreographic designs and notes, 
studied and restaged by Márk Fenyves 
and István Pálosi and performed by the 
Hungarian Art of Movement Company.” 
(Gedeon Dienes dr.)
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rendezés – Koreográfia:
fenyves Márk, pálosi istván

1. Babits Mihály: Mennyei színjáték
1915, debrecen
Mimikai orchéma rekonstrukció dienes valéria ko-
reográfiája Mirkovszky Mária közvetítésével,
Heltai erzsébet tolmácsolásában maradt fenn.
eredetileg Babits titkos szerelme,
révész ilona táncolta.

2. „Hajnalpír” etűd

3. „Hullámok” etűd

4. „Befejezetlenül befejezett” etűd
tisztelgés mesterünk, p. Berczik sára emléke előtt

5. „Alkonypír”
ornamentikai orchéma

„… Ha valaki életében először téved mozgásszín-
házi előadásra, és ehhez a műhöz lesz szerencséje, 
megérintetik, szerelembe eshet a tánccal.” (Balkon 
1999/6 Halász tamás)

„… Ha az orkesztika ilyen, - életben kell tartani. Jó 
előadókkal, tiszta, örök-emberi tartalmakkal, az ak-
tualizálás kényszeredettsége nélkül. Úgy, ahogyan 
most láttuk.”
(táncművészet 1999/3 lőrinc Katalin)

Directed and choreographed by
Márk Fenyves, István Pálosi

1. Mihály Babits: Heavenly Comedy 
1915, Debrecen
Reconstruction of a mimed orchéma composed by 
Valéria Dienes, handed down by
Mária Mirkovszky, performed by Erzsébet Heltai 

2. etude “Blush of dawn”

3. etude “waves”

4. etude “Incompletely Completed” 
Homage to the memory of our master
Sára Berczik

5. “sunset” 
Ornamental orchéma

“… If you happen to find yourself in a movement the-
atre for the first time in your life and have the chance 
of seeing this performance, you will be affected and 
fall in love with dance.”
(Tamás Halász in Balkon 6/1999)

“… If this is what ’orkesztika’ is, it must be kept alive. 
With good performers, with everhuman, pure con-
tent without the constraint of actualization. As we 
saw it just now.”
(Katalin Lőrinc in Táncművészet, 3/1999)R

In memoriam Dienes Valéria
In memoriam Valéria Dienes Premiere: 21. 05. 1999. - MU Theatre, Budapest 

Other venues: Artus Studio, Merlin Theatre, Millenáris 
Teátrum, Presidential Office, Műcsarnok, Techni-
cal University, National Dance Theatre, Pázmány 
Péter Catholic University, Sziget Festival, Thália The-
atre, Városmajor Open-air stage (Budapest), Nation-
al Theatre Győr; Hatvan, Pécs, Sopron, Szekszárd, 
Szeged, Veszprém, Isadora Duncan International 
Dance Festival, Ginosa (Italy). 
 
At the 6th Alternative Theatre Festival (ASZSZ) this 
production won the prize of the „Best Atlernative Per-
formance 2000”, and won the special prize of the jury 
at the 3rd National Festival of Contemporary Arts – 
Festival of the Dance in Veszprém, Hungary. 

In the spirit of classical harmony to the 120th anni-
versary of Valéria Dienes’s birth (1989-1978)

Valéria Dienes (maiden name: Geiger, 1879 Szek-
szárd - 1978 Budapest) was the first revolutionist of 
the Hungarian modern dance (art-of-movement) 
of our century. She is credited with the first modern 
dance evening modern dance school, and publica-
tions about dance. Hundreds of students had grad-
uated from her Orkesztika School (later Institute) be-
tween 1912 and 1944. After the prohibition of this 
artistic form at the end of the 1940s, she summed up 
her experiences in theoretical and historical works. 
Her life-work is unique, even as regards its complex-
ity. She was a renaissance polymath being rightly an 
ideal to the dancers of today.

 “The art of movement crystallized into dance talks 
every language since it is the ancestor of every art.” 
(From Dr. Valéria Dienes: Dance - Language of the 
Human Body.)

premier: 1999. 05. 21. Mu színház, Budapest 

további előadás helyszínek: artus stúdió, Merlin 
színház, Millenáris teátrum, Miniszterelnöki Hiva-
tal, Műcsarnok, Műegyetem, nemzeti táncszínház, 
pázmány péter Katolikus egyetem, sziget feszti-
vál, thália színház, városmajori szabadtéri szín-
pad; győri nemzeti színház; Hatvan, pécs, sop-
ron, szekszárd, szeged, veszprém, isadora duncan 
nemzetközi fesztivál, ginosa - olaszország stb. 
 
a produkció 6. alternatív színházi szemle 
legjobb alternatív előadás 2000 díját és
a veszprémi iii. országos Kortárs Összművészeti 
fesztivál – a tánc fesztiválja különdíját nyerte 

Mozdulatművészeti estünk dienes valéria (1879-
1978) születésének 120. évfordulójára készült.

dienes valéria (született geiger valéria, 1879 szek-
szárd - 1978 Budapest) századunk magyar modern 
táncának (mozdulatművészet) első forradalmá-
ra volt. nevéhez fűződik az első magyar modern-
tánc est, iskola és szakmai publikáció. 1912-től 
1944-ig orkesztika iskolájából (később intézet) ta-
nítványok százait indította útra a táncszakmába. a 
műfaj 1940-es évek végi betiltása után elméleti és 
történeti munkákban foglalta össze tapasztalatait. 
életműve egyedülálló komplexitását tekintve is. ő 
- a reneszánsz polihisztor - méltán lehet példaké-
pe a ma táncosának.
„a tánccá kristályosodott mozdulatművészet, min-
den művészet nyelvén beszél, hiszen minden mű-
vészet őse.”
(dr. dienes valéria: tánc, az embertest beszéde) 
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Etudes by Berczik
reconstruction
(1941-1946)

Premiere: 15. 01. 2003. - National Dance 
Theatre, Budapest

Other venues: MU Theatre, Thália Theatre, 
National Theatre Győr,
Csongrád, Eger, Pécs, Szekszárd,
Moscow - Russia

Choreographed by Sára Berczik
Choreographic reconstruction:
Ágnes Szöllősi (Sára Berczik’s student and 
assistant) Márk Fenyves, István Pálosi
F. Schubert: Death and the Maiden
Drama in dance

J.S. Bach: Five-part Fugue
Form in Dance

These two etudes were premiered by the 
Berczik School in 1941 as part of the per-
formance “Musical Forms in the Dance

Etude concerto with veil 
(music by F. Liszt)

Berczik Etűdök
rekonstrukció
(1941-1946)

Bemutató: 2003. 01. 15. - nemzeti tánc-
színház, Budapest

további előadás helyszínek: Mu szín-
ház, thália színház, Csongrád, eger, 
győri nemzeti színház, pécs, szekszárd, 
Moszkva - oroszország

Koreográfia: Berczik sára
Koreográfiai rekonstrukció:
szöllősi ágnes (Berczik sára növendéke 
és asszisztense)
fenyves Márk, pálosi istván
f. schubert: Halál és a lányka
dráma a táncban

J. s. Bach: Ötszólamú fúga
forma a táncban

a két mozdulatművészeti darab a 
Berczik-iskola „zenei formák a táncban” 
című 1941-es előadásának részeként ke-
rült bemutatásra.

Koncert etűd fátyollal
(liszt ferenc zenéjére)

In memoriam sára Berczik 

 Premiere: 15. 01. 2003. - National Dance
Theatre, Budapest

Other venues: MU Theatre, National Theatre 
Győr, Petőfi Theatre Veszprém

Choreographed and directed by
Márk Fenyves, István Pálosi

Music: Gustav Mahler

“Art and Beauty are inseparable though what is 
aesthetical is not necessarily art, yet art cannot 
be perceived without some aesthetic order.”
Sára Berczik

P. Sára Berczik (1906-1999) movement art-
ist, music and dance teacher, choreographer, 
master coach of artistic gymnastics, was born 
in Miskolc. Between 1912 and 1922 her mas-
ters were Karola Perczel and Emilia Nirschy in 
Debrecen, and Ellen Tells, Valeria Kratina, Grete 
Wiesenthal in Austria. From 1922 she gave 
solo art-of-movement performances (under 
the name Sári Perczel) in Budapest, in provin-
cial towns, and in Romania. In 1926 she grad-
uated the Budapest Academy of Music as pi-
anist and in 1931 as singing teacher. In 1932 
she received her diploma in art-of-movement 
and opened her school, which she maintained 
until 1948. With her dance group she worked 
in the Music Hall of the Capital until 1951. Her 
famous students were Éva E. Kovács, Susan-
na Egri (Torino), Ágnes Szöllősi, Márk Fenyves, 
István Pálosi. 

in memoriam Berczik sára

premier: 2003. 01. 15. - nemzeti táncszínház, 
Budapest

további előadás helyszínek:
Mu színház, győri nemzeti színház,
veszprémi petőfi színház

Koreográfia – rendezés:
fenyves Márk, pálosi istván

zene: gustav Mahler

„a művészet és a szépség egymástól elvá-
laszthatatlan, bár való igaz, hogy ami eszté-
tikus, még nem művészet, de a művészet 
nem fogható fel esztétikai rend nélkül.” 
Berczik sára

p. Berczik sára (Miskolc, 1906-1999) mozdu-
latművész, zene- és táncpedagógus, művé-
szi torna mesteredző. debrecenben perczel 
Karolánál és nirschy emíliánál tanult 1912-
1921 között, majd ausztriában ellen tells, 
valeria Kratina, grete wisenthal voltak mes-
terei. 1922-től perczel sári néven önálló moz-
dulatművészeti esteket adott Budapesten, 
vidéken és romániában. a zeneakadémia 
zongora szakán 1926-ban, ének tanár sza-
kán 1931-ben végzett, majd a mozdulatmű-
vészeti diploma megszerzése után (1932) is-
kolát nyitott, amely 1948-ig állt fenn. ekkor 
tánccsoportjával koreográfusként a fővárosi 
varietéhez szerződött 1951-ig. neves növen-
dékei: e. Kovács éva, egri zsuzsanna (torino), 
szöllősi ágnes, fenyves Márk, pálosi istván.

Eternal Circle Örökkör



Premiere: 25. 08. 1999. Synagogue in 
Nagykanizsa

Premiere: 25. 08. 1999. Synagogue in 
Nagykanizsa

Other venues: Museum of Applied Arts, 
Holocaust Museum Budapest, Millenáris 
Park, Art of Movement Studio, Műcsarnok, 
National Educational Library and Muse-
um, Valley of Arts Festival in Kapolcs, Esz-
terházy Palace Győr, Szent István square 
in Pécs, Dugonics square in Szeged, Cson-
grád, Eger, Európa Sétány, Ipolytölgyes, 
Hatvan, Szentendre, Szombathely, Rum, 
Veszprém, Warsaw – Poland,Great Tchaik-
ovsky Concert Hall Moscow -Russia

Choreographed by
Márk Fenyves, István Pálosi

(the piece has versions with 3, 5 or 9 dancers)

An evening performance with candle light 
using the means of art-of-movement, 
namely natural human movements to 
roam about in the spiritual world of rites. 
Our art-of-movement performance with 
its modest style is a kind of mystery, wish-
ing to give a form to natural mysticism 
living in us, and does not pretend to be 
more than what it is. ’Rite’ is a dance piece, 
which can be performed in different spac-
es, other than theatre.

Rite

Elements

premier: 1999. 08. 25. nagykanizsai zsinagóga

további előadás helyszínek: iparművé-
szeti Múzeum aulája, Holokauszt Mú-
zeum – Budapest, Millenáris park, Moz-
dulatművészeti stúdió, Műcsarnok, 
országos pedagógiai Könyvtár és Múze-
um udvara, Kapolcsi Művészetek völgye, 
győr – eszterházy palota, pécs - szent 
istván tér, szeged - dugonics tér, Csong-
rád, eger, európa sétány, ipolytölgyes, 
Hatvan, szentendre, szombathely, rum, 
veszprém, Moszkva - great tchaikovsky 
Concert Hall, varsó – lengyelország.

rendezés, koreográfia:
fenyves Márk, pálosi istván

(az előadásnak 3, 5 és 9 szereplős válto-
zata van)

gyertyafényes est, mely a mozdulatmű-
vészet eszközét, a természetes emberi 
mozdulatot felhasználva próbálja a rítu-
sos, szertartásos szellemi világot bejár-
ni. Mozdulatművészeti estünk a maga 
visszafogott világával, egyfajta miszté-
rium, mely az emberben élő természe-
tes misztikumnak kíván formát adni, és 
nem akar több lenni, mint ami. sokféle 
– nem csak színházi – térben előadha-
tó táncdarab.

Rítus
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dance suite
reconstruction
1943,1946

Premiere: 14. 12. 2004. - National Dance 
Theatre, Budapest

Other venues: Art of Movement Studio, 
Thália Theatre, Győr, Pécs

Choreographed by Éva E. Kovács

 Choreographic reconstruction:
Márk Fenyves, István Pálosi

The original choreography of Elements 
was created and performed in 1943 by the 
young dancer, Éva Kovács along with her 
master, Sára Berczik. 
In 1996 she made a reconstruction of the 
piece based on her recollections for the 
students of the Art of Movement School of 
the Hungarian Movement Culture Associ-
ation.
In 2004 the choreography was recon-
structed and trained by Márk Fenyves and 
István Pálosi.

Elemek
táncszvit
rekonstrukció
1943,1946

premier: 2004. 12. 14. - nemzeti táncszínház, 
Budapest

további előadások helyszínei: Mozdulatmű-
vészeti stúdió, thália színház, győr, pécs

Koreográfia: e. Kovács éva

Koreográfiai rekonstrukció:
fenyves Márk, pálosi istván

az elemek eredeti koreográfiáját 1943-
ban Kovács éva fiatal mozdulatművész (az 
orkesztika intézet elvégzése után), új mes-
terével Berczik sára művészképzőjén, an-
nak instrukcióival készítette és önálló estjein 
táncolta (1946-ban) Budapesten és Bécsben 
(1943-ban zártkörű bemutató volt egy ma-
gánlakásban, valamint 1944-ben a mozdu-
latművészeti iskolák háziversenyén, de a vo-
natkozó jogszabályok miatt - faji törvények 
- nyilvános nagybemutatóra nem kerülhe-
tett sor).
1996-ban a Magyar Mozdulatkultúra egyesü-
let Mozdulatművész pedagógusképző részt-
vevőinek újra koreografálta a darabot.
a 2004-es változat fenyves Márk és pálosi ist-
ván rekonstrukciójával készült. 
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(the myth of fraternal affection)

Premiere: 27. 05. 2004. National Dance 
Theatre, Budapest

Other venues: Art of Movement Studio, 
MU Theatre, Győr, Rum

Choreographed and directed by
 Márk Fenyves
 István Pálosi

 Music:
Bach, Wagner, Scriabin, 
 use of Dienes and ancient Greek music re-
constructions X.M.O.

The story of the transformation of the twin 
brothers into the Gemini constellation.
Though the one is mortal and the other 
one is immortal, their fate is predestined 
by their fraternal affection. 

Castor and PolluxCastor és Pollux
(az összetartozás mítosza)

premier: 2004. 05. 27 - nemzeti tánc-
színház, Budapest

további előadás helyszínek: Mozdulat-
művészeti stúdió, Mu színház, győr, 
rum

Koreográfia – rendezés:
fenyves Márk
pálosi istván

zene:
Bach, wagner, scriabin
dienes és antik görög zenei rekonstruk-
ciók felhasználásával X.M.o.

a csillaggá vált ikerpár története.
Metamorfózis. 
Két testvér. 
egyikük halandónak, másikuk örökéletű-
nek született. 
a véges és végtelen.
szeretetükkel, összetartozásukkal közös 
sorsot kaptak.

Premiere: 20. 03. 2008. National Dance
Theatre, Budapest

Other venues: Art of Movement Studio, 5th In-
ternational Dance Theatre Festival – Poznan, 
Poland; NU Dance Fest – Bratislava, Slovakia.

Directed and choreographed by István Pálosi

Video Installation: Kata Mészáros

“There’s only one truth: anything is possible an-
ytime.” (Miklós Szentkuthy)

‘Mirrorflash’ is an experimental piece of contem-
porary art-of-movement regarding its themat-
ic content, aesthetics, visual and movemental 
design. It’s a mirror-game between two persons 
with feelings and desires, hidden or admitted, 
but undoubtedly existing, living the reality.

„I don’t know exactly what I should write about 
the performance „Mirrorflash”. I actually want 
to say that it was the best piece of the year, or 
that at long last there is somebody who is able 
to say something in the language of contem-
porary dance while creating a harmonious 
and severe whole. Or that at last woman and 
man was mentioned in another way then usu-
al. They didn’t try to be artistic with the topic, 
and didn’t analyze abstract forms or ideas. The 
piece was just about that is the most important 
for us, namely about human beings.” (Kyuubi)

premier: 2008. 03. 20. – nemzeti táncszínház,
Budapest

további előadás helyszínek: Mozdulatművésze-
ti stúdió; v. nemzetközi táncszínházi fesztivál – 
poznan, lengyelország; nu dance fest – pozsony, 
szlovákia.

rendezés - Koreográfia: pálosi istván

videó: Mészáros Kata

„egy valóság van: minden, mindenkor lehetséges” 
(szentkuthy Miklós )

Kortárs mozdulatművészeti kísérleti előadás, mind 
témájában, mind esztétikájában, mind vizuális és 
mozdulati megjelenésében. tükörjáték ember és 
ember között. érzelmekkel és vágyakkal, elrejtve 
vagy felvállalva, de kétségtelen létezve, megélve 
a valóságot.

„nem is tudom igazán, mit írhatnék a tükörfény-
ben című előadásról, amikor valójában azt szeret-
ném mondani, hogy az év darabját láttam. vagy 
hogy végre van valaki, aki úgy képes elmondani 
valamit a kortárstánc nyelvén, hogy közben har-
monikus, sallangmentes, kerek egészet alkot. vagy 
hogy végre másként beszéltek nőről és férfiról, ér-
zékiségről, és olyan témát boncolgattak, ami nem 
művészieskedő, nem elvont formákat és fogalma-
kat taglal, hanem arról szól, ami az ember számára 
a legfontosabb - az emberről.”

Mirrorflash Tükörfényben
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romeo and juliet
freely after shakespeare

Premiere: 18. 09. 2009. MU Theatre,
Budapest

Other venues: Art of Movement Studio, 
Dance Festival - Veszprém

 Directed by Ildikó Mándy

Performed by Márton Barsi, Márk Fenyves, 
Zsuzsanna Madák, Ildikó Mándy
Costume design: Edit Szűcs
Make-up: Ágnes Halma 
Lighting: Ferenc Payer 
Sound technician: Zoltán Kondás 
Music: XMO-DG-MI
 
Co-production of Mándy Ildikó Company 
and Hungarian Art of Movement Company.

„What is heavier: a 1.5 kg ’Complete Works 
of Shakespeare or 1500 g chocolate pa-
per? Some pieces of chocolate paper fall 
out of the book, and they have together 
the weight of just a ’Romeo and Juliet’. 

In a co-operation with the Hungari-
an Art of Movement Company ’RandJ’ 
was meant to be a second episode of the 
Shakespeare-tetralogy by the Mándy Il-

RandJ
rómeó és júlia
shakespeare után, továbbra is, szabadon

premier: 2009. 09. 18. – Mu színház,
Budapest

további előadás helyszínek: Mozdulatművé-
szeti stúdió, veszprémi tánc fesztivál

rendező: Mándy ildikó

szereplők: Barsi Márton, fenyves Márk, 
Madák zsuzsanna, Mándy ildikó, 
Jelmeztervező: szűcs edit
smink: Halma ágnes
fénytervező: payer ferenc
Hang: Kondás zoltán
zene: XMo-dg-Mi

Mándy ildikó társulata és a Magyar Mozdu-
latművészeti társulat közös produkciója
„Mi nehezebb? egy másfél kilós shakes-
peare-kötet, vagy százötven deka 
csokipapír? a shakespeare-összesből kihullik 
a színpadra néhány bonbon-celofán, s épp 
rómeóésjúliányi súlya van. 
Mándy ildikó társulata a tavaly bemuta-
tott lady Macbeth-ek laza folytatásaként 
(shakespeare-tetralógiájuk második részé-
nek szánva), a Magyar Mozdulatművésze-
ti társulattal közösen vitte színre a Mu szín-
házban a résJ-t. …

RésJFiveHim
Premiere: 09. 10. 2007. - Warsaw, Poland

Other venues: Art of Movement Studio, MU 
Theatre, Thália Theatre - Budapest

Directed, choreographed by Ildikó Mándy

Video installation: Gábor Dusa

Co-production of the Hungarian Art of 
Movement Company and the Mándy Il-
dikó Company.

Closeness is vulnerability, defenselessness 
of body and soul.
Doesn’t matter if it lasts forever or for just 
one moment. It’s always risky to open up.
People. Relationships.
To see, to get close to, to work on.
Passion, yearning, fulfillment, and ...?
Five/Him. An Almodovar movie - in forty 
minutes dance.
(Anikó Pogány)

premier: 2007. 10. 9. - varsó, lengyelország 

további előadás helyszínek: Mozdulatművé-
szeti stúdió, Mu színház, thália színház

rendezés - Koreográfia: Mándy ildikó

videó: dusa gábor 

a Magyar Mozdulatművészeti társulat és 
Mándy ildikó társulata közös előadása

„Minden közelség - sebezhetőség. testi és 
érzelmi kitettség. Mindegy, hogy egy pilla-
natig tart, vagy örökké. Megnyílni mindig 
kockázatos.
emberek. Kapcsolatok.
Meglátni, közel kerülni, építeni.
szenvedély, vágyakozás, beteljesülés, és...?
Öőt. egy almodovar film - negyven perc 
táncban.”
(pogány anikó) 

FiveHim
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Art-of-movement performance for children

of 5-11 years of age

Premiere: 27. 11. 2003. National Dance Theatre, 
Budapest

Other venues: Erzsébetliget Theatre, Gózon Gy-
ula Theatre, Millenáris Teátrum, Art of Move-
ment Studio, MU Theatre, Városmajor Open-air 
Theatre, Bak, Csongrád, Debrecen, Eger, Győr, 
Ipolytölgyes, Kaposvár, Martfű, Mórahalom, 
Nagykanizsa, Ózd, Salgótarján, Sopron, Szol-
nok, Tatabánya, Veszprém.

Directed, choreographed by 
Márk Fenyves, István Pálosi

Writer and narrator: Szabolcs Tariska

Music: C. Saint-Saens

“… The Carnival of the Animals fits into the tra-
dition-keeping concept of the company, be-
cause performances for children on a high 
standard were important parts of the art-of-
movement (just as of theatrical art) before the 
war. Actors weren’t demolished when they had 
to trot over the stage in a frog’s costume. 
 In this separate piece with the music of C. Saint-
Saens, based on the well-known tale of the 
competition of the animals in the wood, we can 
get deeply involved. Szabolcs Tariska’s narration 
in the verbal parts is highly joyful. It is a colorful 
carnevalian cavalcade, with the use of the gro-
tesque humor of movement. …” (Sisso)

Carnival of the Animals

Mozdulatművészeti mesejáték

Javasolt korosztály 5-től 11 évig

premier: 2003. 11. 27. nemzeti táncszínház, 
Budapest

további előadás helyszínek: erzsébetligeti 
színház, gózon gyula Kamaraszínház, Mil-
lenáris teátrum, Mozdulatművészeti stúdió, 
Mu színház, városmajori szabadtéri szín-
pad, Bak, Csongrád, debrecen, eger, győr, 
ipolytölgyes, Kaposvár, Martfű, Mórahalom, 
nagykanizsa, Ózd, salgótarján, sopron, szol-
nok, tatabánya, veszprém.

rendezés, koreográfia: 
fenyves Márk, pálosi istván

Író, narrátor: tariska szabolcs

zene: C. saint-saens és más klasszikusok

„… az állatok farsangja már csak azért is be-
leillik a hagyományőrző koncepcióba, mert a 
háború előtti mozgásművészetnek (csakúgy, 
mint a színházművészetnek) még szerves ré-
szei voltak az igényes gyerekdarabok. a szí-
nészek nem semmisültek meg attól, ha bé-
kajelmezben kellet átügetni a színpadon. a 
C. saint-saens muzsikáján és az erdei versen-
gésről szóló jól ismert mesén alapuló verses-
táncos játék önálló darab, teljesen átélhető, a 
szövegben nagyban építő (tariska szabolcs 
élvezetes narrációja), a mozgás groteszk hu-
morát is felhasználó, igazi karneváli hangula-
tot idéző, színes kavalkád. …” (sisso)

a Magyar Mozdulatművészeti társulat és a 
nemzeti táncszínház közös produkciója.

Karnevál –
Az állatok farsangja

dikó Company, as a flimsy continuation of 
their ’Lady Macbeths’ premiered last year. 
…” (Tamás Tarján, www.kultura.hu)

The piece is about hate and love, sensu-
al pleasures, the fight against conven-
tions, authority, and defencelessness, and 
about the desire for freedom – as they see 
it. This is a physical theatre with chemical 
impacts.

Mándy ildikó és fenyves Márk a zenei 
turmixra-mixre mozgássá költi mindazt, 
amit a szereplőinek többségétől, cselekmé-
nyétől, jeleneteitől nagyrészt megfosztott 
shakespeare-tragédia meglehetősen közis-
mert sztorijából hozzá kíván adni a fiatalok 
(Madák zsuzsanna, Barsi Márton) kedves, ki-
látástalan karattyolásához. …” (tarján tamás, 
www.kultura.hu)
 a gyűlölet és a szeretet, a testi szerelem és 
egyéb testi szenvedélyek, a konvenciók, a 
hatalom, a kiszolgáltatottság elleni küzde-
lem, a szabadságvágy - ahogy ők látják. fizi-
kai színház-kémiai behatásokkal.
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Carrot, Radish, Hazelnut
kitchen-show

performance for children 
of 8-12 years of age

Premiere: 22. 04. 2010. – National Dance The-
atre, Budapest

Directed and choreographed by István Pálosi

Writer: Szabolcs Tariska

Composer: Ambrus Tövisházi

Costume design: Márk Fenyves

This piece is a light entertainment, a real dance 
show for children, with every kind of food, lots 
of rhymes and songs, with the intention to en-
dear theatre and dance to children.

Co-production of the Hungarian Art of Move-
ment Company and the National Dance The-
atre. 

konyhasó

Javasolt korosztály: 8-12 év

premier: 2010. 04. 22. – nemzeti táncszínház, 
Budapest

rendező – koreográfus: pálosi istván

Író: tariska szabolcs

zeneszerző: tövisházi ambrus

Jelmeztervező: fenyves Márk

igazi tánc-show gyerekeknek, sok zöldség-
gel, gyümölccsel, mondókákkal, dalokkal, 
könnyed felüdüléssel. Célja a tánc és színház 
megszerettetése.

a Magyar Mozdulatművészeti társulat és a 
nemzeti táncszínház közös produkciója

Répa, retek, mogyoró
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H. (már megint Hamlet?)

Bemutató: Mozdulatművészeti stúdió

Koreográfus: Haraszti-zwiep adrienn

a „persona” című szóló az egyén önmagá-
val és a külsőségekkel szembeni küzdel-
mét vizsgálja, hogyan akar megszabadulni 
az álarctól, mellyel a társadalom által ge-
nerált elvárásoknak próbál megfelelni, és 
amely mögé valódi énjét rejti.

Bemutató: Gödör klub – spicc színpad

rendező: Mándy ildikó

„a Hamletben sok-sok nemzedék fedezte fel 
a saját vonásait. s talán éppen ezért zseniális 
mű, mert megnézheti magát az ember, akár 
egy tükörben.”

Mándy ildikó társulata és a Magyar Mozdu-
latművészeti társulat közös produkciója.

HAMLETTEK KLUBJA

Premiere: Art of Movement studio

Choreographed by Adrienn Haraszti-Zwiep

The solo piece ‘Persona’ represents a fight 
between the self and the outside world – a 
wish to get rid of the mask by which man 
tries to meet the expectations of society, 
and behind which he hides his real self. 

Premiere: gödör Club – spicc stage

Directed by Ildikó Mándy

’Generations have found their own features in 
Hamlet. Maybe that makes it such a brilliant 
work, that you can recognize yourself in it, just 
like in the mirror.’

Co-production of Mándy Ildikó Company and 
the Hungarian Art of Movement Company.

HAMLETS’ CLUB
H. (Hamlet again?)

Persona Persona

Tervezett bemutatók 2010-2011-es évadban:
Productions planned for season 2010-2011:

Premiere: national dance theatre

Directed and choreographed by
Márk Fenyves, István Pálosi 

’Seasons’ is a modern interpretation of the 
eternal circle, which bears the natural and 
human circle with its entail and incompre-
hensibility. The main characters of the per-
formance are the Life couple and the art-of-
movement chorus, which you can hardly find 
on stage nowadays.

Poem dance performancet

Premiere: erzsébetliget theatre

Directed and choreographed by
Márk Fenyves, István Pálosi 

This new performance of the company is an 
interesting experiment for the connection of 
poetry, dance, and music, keeping the tradi-
tions but enriched with contemporary, new 
art-of-movement poem dances. 
The Hungarian poet, Mihály Babits was an 
intellectual companion of Valéria Dienes. 
In 1915 her poem dance (mimed orcheme), 
’Heavenly Comedy’ based on Babits’ poem, 
was performed. Her choreography was 
maintained and given from dancer to danc-
er, likewise Mária Mirkovszky’s poem dance, 
’Two sisters’, from the 1920s.

Bemutató: nemzeti táncszínház

rendező – koreográfus:
fenyves Márk, pálosi istván

az előadás témája az örök körforgás mai 
értelmezése, mely hordozza a természe-
ti és emberi körforgást, a maga ősiségé-
vel és megfoghatatlanságával. előadásunk 
fő mozgató személyiségei: az életpár, va-
lamint a klasszikus mozdulatművészeti 
mozdulatkórus, mely ma szinte egyáltalán 
nem látható a táncszínpadon.

verstánc est

Bemutató: erzsébetligeti színház

rendező – koreográfus:
fenyves Márk, pálosi istván

a társulat új verstánc estje, érdekes kí-
sérlet a költészet – tánc – zene kapcso-
latára, hagyományainkat őrizve, ám kor-
társ új mozdulatművészeti verstáncokkal 
bővítve. Babits Mihály szellemi társa volt 
dienes valériának, Mennyei színjáték vers-
tánca 1915-ben készült, mely „lábról-láb-
ra” örökítve fennmaradt. Hasonló módon 
Mirkovszky Mária Két nővér című verstán-
ca is fennmaradt, mely a 20-as években 
került bemutatásra.

Seasons

Babits night

Évszakok

Babits est
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Korábban bemutatott előadások
(jelenleg nincsenek repertoáron):

Other works
(Recently not in repertoire):

az ötödik elem / The fifth element (2003, kor/ch: földi Béla)

Bóják / Buoys (2006, kor/ch: pálosi istván)

Káin-ábel / Cain-Abel (2005, kor/ch: Horváth Csaba)

Mezítláb / Footbare (2004, kor/ch: fenyves Márk, pálosi istván)

szarvakkal / With horns (2002, kor/ch: fenyves Márk, pálosi istván)

szárnyak nélkül / Without wings (2000, kor/ch: fenyves Márk, pálosi istván)

vadhattyúk / Wild swans (2005, kor/ch: fenyves Márk, pálosi istván)

vágy variációk / Desire variations (1998, kor/ch: fenyves Márk, pálosi istván)

változatok / Variations (2002, kor/ch: fenyves Márk, pálosi istván)

walk_2_corner(2009, kor/ch: anna piotrowska /pl)

3nővér / 3Sisters (2008, kor/ch: pálosi istván)



-38- -39-www.mozdulatszinhaz.hu

Kontakt:

MAGyAr MozdulAtMűvészeti társulAt

1097 Budapest, tagló u. 11-13.
tel / fax: +36-1-321-9745
Mobil: +36-20-361-7821
e-mail: info@mozdulatmuveszet.hu
web: www.mozdulatszinhaz.hu

Contact:

HungArIAn Art oF MoveMent CoMPAny

1097 Budapest, Tagló u. 11-13., Hungary
Tel / Fax: +36-1-321-9745
Mobil: +36-20-361-7821
e-mail: info@mozdulatmuveszet.hu
web: www.mozdulatszinhaz.hu

az előadásokat és a társulatot támogatta / Supporters:

layout&nyomdai előkészítés / Prepress&layout:
artpixel stúdió, varga gábor györgy
a kiadvány képeit készítette / Pictures of this edition are taken by:
dusa gábor, varga gábor györgy




