
 
 

 

Kovács Gerzson Péter / TranzDanz: 

LOST… 

 

Amikor a jelenben visszatérnünk azokra az (időben) elveszett terekre, melyek éppúgy lehetnek 

elképzeltek, mint valóságos helyek – úgy reális minden, hogy közben az egész mégis álomszerű. Egy 

még be nem következett időben való létezés víziójára ugyan ez érvényes.  Ez csak látszólag térprobléma, 

valójában az idő, vagyis az időbe vetett ember problémája. A látszólagos múlt-, jövő-idézés azonban 

óhatatlanul mégis csak a megtapasztaltakra, azaz a valóságra, vagyis annak emlékeire és a valóság, a 

személyes valóság részét képező vágyakra épül, miközben az igazit elfedi a játék, a mámor, a csoda 

érzéki élvezetének öröme és bánata. Itt, a fényutcában egyszerre élünk a jelen, a múlt és a jövő 

emlékeiben, az elképzeltnek vélt és a megtapasztaltnak tudott valóságban… 
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A koreográfus Kovács Gerzson Péter Harangozó és kétszeres Lábán Díjas, Az Év legjobb alkotója díjat 
kétszer nyerte el. A darab szereplői közül Tókos Attila 2014-ben részesült Az évad legjobb táncosa  
elismerésben, 2014-es Junior Príma Díjazott, 2018-ban Harangozó Gyula Díjat kapott, Csuzi Márton a 
WISE Foundationtól a The best associate choreographer of the year 2015 díjat kapta, Ivanov Gábor A 
Tánc Fesztiválja előadói díját (2016) és Lábán Rudolf Díjat (2019) kapott, mindketten Fülöp Viktor 
Ösztöndíjasok, Kovács Jeromos a hazai elektronikus zenei élet jelentős szereplője (Wonda), zenei 
szerkesztő, producer, DJ. 
 
 
a produkció megvalósítását támogatta: a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Táncszínház 

 
 
 
Kovács Gerzson Péter / TranzDanz: LOST… 
 
Kovács Gerzson Péter / TranzDanz új férfi triója, a LOST… a fényutcában játszódik, amelynek szereplői 
egyszerre élnek a jelen, a múlt és a jövő emlékeiben, vágyaikban, az elképzeltnek vélt és a 
megtapasztaltnak tudott valóságban… minderről a több mint 30 éves társulat néptáncot és kortárs 
táncot innovatívan egyesítő, egyedi táncnyelvén… 
 

 

 



Kovács Gerzson Péter arról, hogy kinek szólnak az előadásaik:  

"Fogalmam sincs, hogyan kell nézni bármit is [mármint művészetet] Gondolom, hagyni kell működni, 

hagyni kell hatni. Ezek a darabok referenciálisak, természetesen tele vannak utalásokkal a közös 

hétköznapjainkból, a közös múltunkból, ezek asszociációkat generálnak, ha hagyjuk, és ezek 

személyessé teszik a befogadást. Aztán egyszer csak mindenki a saját, személyes, csak neki szóló 

darabot kezdi el írni. Úgy kell ezt a táncot nézni, ahogy Mirót vagy Hrotkót nézünk, ahogy Murakamit 

olvasunk, hagyni kell megtörténni, nem kell neki ellenállni." 

 

fotó: Hamarits Zsolt 

 


