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A Medúza körülöleli a közönséget hipnotikus hangulatával, és magával 
ragadja a mély egység élményébe. Ahonnan indulunk: Rózsavölgyi Zsuzsa 
és Terebessy Tóbiás 2014-es Lábán-díjra nominált Öreg tó című koreo-
gráfiája. Ám ezúttal a darab 21 táncossal, a Salzburg Experimental Academy 
of Dance (SEAD) diákjaival pulzál.

A darab, amely a mozgás természetét mutatja be folyamatosan változó 
környezetben, egyszerre javaslat a változásra és a stabilitásra, azt vizsgálja, 
mindez hogyan nyilvánul meg az ökológiai rendszerekben. Koreografált 
homeosztázis, dinamikus egyensúly, a természet áramlása, és utalás Joanna Macy 
(környezetvédelmi aktivista, mélyökológus) koncepciójára: önmagunk zöldebbé 
formálására. Hogyan változik az emberek ego-énje öko-énné? Hogyan 
fejleszthetjük ki kötődésünket és együttérzésünket más élőlények felé
ezen a bolygón? A közönség a 21 táncos segítségével tanúja lehet a mély-
tengerek táncának, láthatja és érezheti a kapcsolatot az emberi test és az 
élet más formái között.
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The choreography is built around the sensation of the body 
in a constantly changing environment. The proposition of 
change and stability and how it manifests itself in ecological 
systems. Choreographed homeostasis, dynamic equilibrium, 
and “flux of nature”. The piece refers to Joanna Macy’s 
(environmental activist, author, deep ecologist) concept: 
the greening of the self. How humans shift from ego-self 
to eco-self. 
The choreographer now retakes Old Pond, the pulsating 
choreography with 21 dancers from Salzburg Experimental 
Academy of Dance (SEAD).
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