
Ma ri na Abra mo vić és Peggy Phe lan: 
a per for mansz on to ló giá ja

no vem be ré ben Ma ri na Abramo vic
hét egy mást kö ve tô na pon min dig 17
órá tól éj fé lig lé pett fel a New York-i

Gug gen heim Mú zeum be já ra ti csar no ká ban felál -
lí tott, kör ala kú, szín pad sze rû emel vé nyen, hogy
(ez ol vas ha tó a be ha ran go zó szö veg ben) az el sô hat
es tén új ra játssza [re e nact ment] az 1960-as és 1970-
es évek egy-egy per for man szát, majd ezt a „hét
könnyû da rab nak” ne ve zett so ro za tot az utol só es -
te egy új pro duk ció val zár ja. Bru ce Neu man, Vi to
Ac con ci, VA LIE EX PORT, Gi na Pa ne és Jos peh
Beu ys per for man sza i nak új ra ját szá sa mel lett sa ját
mun ká já nak, a Lips of Tho mas- nak (1975) a re e -
nact ment- je sze re pelt a mû so ron. A saj tó köz le mé -
nyek bôl az de rült ki, hogy Abramo vic egy fe lôl meg -
pró bál ta is mét va ló ság gá ten ni a Per for man ce Art
tör té ne té nek né hány je len tôs da rab ját, más fe lôl és
ez zel egyide jû leg me di á li san akar ta do ku men tál ni
ezt a kí sér le tet. A per for man szok is mé telt elôadá -
sá nak öt le te nem új ke le tû Abramo vic élet mû vé -
ben. Az 1992 óta „író dó” Bi o gra phy- ban fel hasz nál -
ta, össze kö töt te, il let ve új kon tex tus ba he lyez te ko -
ráb bi mun kái nak ele meit és té máit. Más mû vé szek
per for man sza i nak ér tel me zé sé vel vi szont is me ret -
len te rü let re lé pett.

A Se ven Ea sy Pie ces már meg tör tén te elôtt heves
vi tá kat vál tott ki. Abramo vic még szín pad ra sem
lé pett, ami kor már szá mos mû vész és kri ti kus kom -

men tál ta a kí sér le tet, Peggy Phe lan, a per for mansz
egyik legis mer tebb teo re ti ku sa pe dig ta nul má nyá -
ban „hét egyál ta lán nem olyan könnyû da rab nak”
ne vez te a so ro za tot.1

„A per for mansz ki zá ró la gos lé te a je len ben van”
– az 1990-es évek ele jén meg fo gal ma zott phe la ni
té zis ar ra a definí ci ós szo kás rend re irá nyít ja a figyel -
met, amely a ra di ká lis je len nek va ló el kö te le zett -
ség fe lôl ér tel me zi a mû fajt.2 A per for mansz lé nye -
ge köz vet len és fo lya ma tos el tû né sé ben ra gad ha tó
meg, mely azon ban nem csu pán egye di és egy sze -
ri vol táért, „egyet len egy ide jéért” fe lel.3 Phe lan sze -
rint ez zel egyide jû leg en nek kö szön he tô az is mét -
lés és a rep ro duk ció le he tet len sé ge is: „A per for -
mansz szi go rú on to ló giai ér te lem ben vé ve nem-
rep ro duk tív”, s a rep ro du kál ha tat lan ság nem
csu pán egy a töb bi jel lem zô kö zül.4 Az, hogy a per -
for mansz el lenáll az is mét lés és a rep ro duk ció bár -
mely mód já nak, e mû vé szi for ma leg na gyobb erôs -
sé ge, hi szen le he tô vé te szi, hogy „tech no ló giai lag,
gaz da sá gi lag és nyel vi leg” is ki lép jen a „tö me ges
rep ro duk ció” füg gô sé gi kö ré bôl.5 Ezek bôl az el mé -
le ti elô fel te vé sek bôl lo gi ku san kö vet ke zik az a té -
zis, mely sze rint a per for mansz ön ma gát árul ja el,
ha be lép az is mét lés és a rep ro duk ció, il let ve a rög -
zí tés és a rep re zen tá ció gaz da sá gi rend jé be: „Mi nél
he ve seb ben pró bál meg be lép ni a rep ro du kál ha tó -
ság rend jé be, an nál erô tel je seb ben árul ja el és csök -
ken ti az on to ló giá já hoz fû zött re mé nye ket”.6

Az el múlt évek ben töb ben és nem csak olyan
teo re ti ku sok kri ti zál ták a per for mansz phe la ni on -
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Se ven Ea sy Pie ces,
avagy gon do la tok a Per for man ce Art 

tör té net írá sá nak mû vé sze té rôl

1 Peggy Phe lan ezt a per for mansz- so ro zat prob le ma ti kus pont jait elem zô írá sát egy, a Gug gen heim Mú zeum ál tal a Se ven
Ea sy Pe e ces kí sé rô prog ram ja ként szer ve zett work shop ke re té ben ad ta elô.

2 Peggy Phe lan: Un mar ked. The Po li tics of Per for man ce. Lon don, New York, Ro ut led ge, 1993. 147.
3 I. m. 146.
4 I.m. 148.
5 I.m. 149.
6 U.o.
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to ló giá ját, mint Phi lipp Aus lan der,7 Re bec ca
Schnei der8 vagy Ge rald Sieg mund.9 Sok mû vész
mun ká ja sem iga zol ja ezt a definí ci ót. Alig van ugyan -
is olyan per for mansz, amely egyér tel mûen ki vonná
ma gát a rep ro duk ció és a rep re zen tá ció gaz da sá gi
rend jé bôl. A leg töb ben hasz nál ják ezt az öko nó -
miát, ar ra tö re ked nek, hogy ter mé kennyé te gyék,
mi több: az is mét lést vagy a me di á lis sok szo ro sí tást
te kin tik a disz kur zu so kat re szi gnifiká ló (Judith Butler)
esz köz nek, il let ve eb ben lát ják az ér zé kel he tô
felosz tá sá nak át ren de zô dé sé hez (Jac ques Ran cière)
ve ze tô le he tô sé get.10 Ily mó don szá mos mû vész
mun ká já ra nem igaz a per for mansz phe la ni on toló -
giá ja, hi szen el sik lik el já rás mód juk lé nye gi as pek -
tu sai fö lött, mi több: ki re kesz ti ôket. S bár po zí ció -
já nak tart ha tat lan vol tát már ez is iga zol ja, a fel me -
rü lô prob lé mák so ra ez zel még nem ér véget.

Töb bek kö zött Ge rald Sieg mund hív ta fel a fi -
gyel  met a phe la ni el mé let fe hér folt jai ra, és be bizo -
nyí tot ta, hogy igenis tá mad ha tó az az ál lí tás, mely
sze rint a per for man szok olyan nyom ta lan ese mé -
nyek, ame lyek nem hagy nak ma guk után sem mate -
riá lis ob jek tu mot, sem fo gyaszt ha tó, il let ve a piacon
ad ha tó-ve he tô ma ra dé kot.11 Sôt a per for man szok
tör té ne te épp en nek az el len ke zô jét bi zo nyít ja, és
nem csu pán a Sieg mund ál tal ho zott két pél da (Yves
Klein Anth ro po met rien és Chris Bur den Re lics cí mû
mun ká ja) te szi egyér tel mû vé, hogy min dig is léteztek
olyan per for man szok, ame lyek nem tûn tek el nyom -
 ta la nul, vagy épp azért zaj lot tak le, hogy fogyasztha -
tó és hasz no sít ha tó pro duk tu mo kat hoz za nak létre.

Sieg mund ter mé sze te sen en nek az érv nek a se -
gít sé gé vel tá mad ja a legéle seb ben a per for mansz
phe la ni on to ló giá ját, ám kri ti ká ja nem me rül ki ab -
ban, hogy felis me ri az el mé le ti ki je len tés és a tör -
té nel mi tény kö zöt ti el lent mon dást, ha nem meg je -
lö li és vi tat ja a definí ció prob le ma ti ku sabb té zi sét,
mely sze rint az egye di és egy sze ri, nem-rep ro duk -
tív ese mény el lenáll a piac lo gi ká já nak és fegy ver -
ként vet he tô be el le ne. Ab ból in dul ki, hogy „a tisz -
ta je len lét ka te gó riá já ból kiin dul va ele ve nem kri -

ti zál ha tó a gaz da ság ural ko dó rend je”,12 s be bi zo -
nyít ja, mennyi re gyen ge lá ba kon áll a nem(re)pro -
duk ti vi tás, vagyis a per for mansz ban meg nyil vá nu -
ló el lenál lás mel lett ér ve lô phe la ni gon do lat me net
köz pon ti té zi se. A per for mansz ugyanis, ahe lyett,
hogy aláás ná, „az új és még újabb ter mé kek gát lás -
ta lan fo gyasz tá sa ré vén (mely nek kö vet kez té ben a
ré gi nek esé lye sincs a fenn ma ra dás ra)” még a gaz -
da ság tá mo ga tá sá ra is ké pes. „Ez is mét olyan, ön -
ma ga ál tal fo lya ma to san tör lô dô tör té ne lem hez ve -
zet, amely le he tô leg sem mi nyo mot nem hagy ma -
ga után, hi szen nem akar ja megaka dá lyoz ni a za -
var ta lan új ra fel hasz ná lást.”13

A per for mansz phe la ni on to ló giá ja és a lát vá -
nyos ság kul tú rá ja kö zött fennál ló, Sieg mund ál tal
diag nosz ti zált kor res pon den cia csak egy az ilyen
tí pu sú on to ló giá val szem ben meg fo gal ma zott kri -
ti kák kö zül. Ám nem ke vés bé éle sen hang sú lyoz -
za en nek vi tat ha tó vol tát azok a mû vé szi tel je sít -
mé nyek, ame lyek az 1960-as évek óta bi zo nyul nak
összeegyez tet he tet len nek e té zi sek kel. Ezek kö zé
tar to zik a Se ven Ea sy Pie ces is, s nincs mit cso dál -
koz ni azon, hogy Abramo vic vál lal ko zá sa phe la ni
szem szög bôl „nem annyi ra könnyû nek”, mi több:
na gyon is prob le ma ti kus nak tû nik. A Per for man -
ce Art egyik köz pon ti alak ja és do y en- je ugyanis
ar ról a té zis rôl bi zo nyít ja be, hogy se bez he tô, il let -
ve azt a gye re ket ön ti ki a für dô víz zel együtt, amely
nem csak a Per for man ce Art- tal hoz ha tó össze füg -
gés be. Rá épül az az eman ci pá ciós tö rek vés is,
amely nek ré vén e mû vé szi for ma az el múlt év szá -
zad kö ze pén szín há zi mû faj ként füg get le ne dett a
kép zô mû vé szet tôl, s ily mó don szem be he lyez ke -
dett a mû al ko tás egyed ural ko dó fo gal má val, a mú -
zeu mi kiál lít ha tó ság fel té te lei vel és a mû vé szet nek
a kon zer vál ha tó és pia con ér té ke sít he tô pro duk tu -
mok ra kon cent rá ló rend sze ré vel. Épp ez a hit val -
lás te szi egyér tel mû vé, hogy hely ze tük nél fog va
nem csak Abramo vic, ha nem bi zo nyos te kin tet ben
Phe lan is hi bát kö vet tek el, ami kor az egye di és egy -
sze ri, nem rep ro du kál ha tó élet te li ese mény re [Li -

ve -E rei gnis] épí tet ték el mé le tü ket. Kö vet ke zés képp
a Se ven Ea sy Pie ces egy fe lôl Abramo vic-nak, más -
fe lôl a Per for man ce Art ko rai fá zi sá nak az önér tel -
me zé sét, to váb bá azt az el mé le ti elô fel te vés-rend -
szert is el bi zony ta la ní tot ta, ame lyet Phe lan eh hez
az – Abramo vic ál tal már tör té ne lem mé vál tan kiál -
lí tott – ön definí ci ó hoz kö tött.

A Se ven Ea sy Pie ces kiin du ló pont ja

a el fo gad juk, hogy Abramo vic az új ra ját szá -
sok gya kor la ta ré vén tá vo lo dik el hit val lá sá -
tól, ak kor jog gal te he tô fel a kér dés, hogy mi

mo ti vál ja. Mi kész te ti er re a lé pés re? S mi a cél ja?
Vá laszt ak kor ka punk, ha megért jük azt a konflik -
tust, amely kez det tôl fog va a Per for man ce Art sa -
ját ja volt, pon to sab ban szól va kez det tôl fog va ma -
gá ban hor doz ta a le he tô sé gét.

Ami kor az 1960-as évek ben a Per for man ce Art
szín há zi mû faj ként ön ál ló so dott, hitt ab ban, hogy
egye di és egy sze ri ese mé nyek lét re ho zá sa ré vén si -
ke re sen ki von hat ja ma gát a kép zô mû vé szet disz -
po zí ció ja, vagyis a tel je sít mény orien tált ság, a meg -
mu ta tás kény sze re, a be fo ga dás szük ség sze rû sé ge
és az arc hi vá lás ér de ke alól. Más képp fo gal maz va,
hitt ab ban, hogy ily mó don si ke re sen ki tör het az
ipar sze rûen ûzött mû vé szet piac gaz da sá gi tör vény -
sze rû sé gei nek bör tö né bôl. De ho gyan éli túl ma gát
egy, az ese mény ben lé te zô, il lé kony s efe mer mû -
vé szet, ho gyan ment he ti meg ma gát a jö vô nek,
hogy ke rül he ti el az el tû nés esz té ti ká ja el le né re is
az (el)felejt(ôd)és(e) so rán meg tör té nô el tû nést –
ezek azok a kér dé sek, ame lyek re az el ha tá ro ló dás -
ra tö rek vô Per for man ce Art so ha sem reflek tált, sôt:
nem is érin tet te.

„Az ese mény mû vé sze te tu laj don kép pen tör té -
ne lem nél kü li mû vé szet – át ru ház ha tat lan” – ír ja
Die ter Mersch, és jog gal ki fo gá sol hat juk, hogy az
át ru ház ha tat lan ság, il let ve az el tû nés és az el fe lej -
tés le he tô sé ge sem mi kép pen sem a Per for man ce
Art sa já tos sá ga, ha nem az elôadá sok ban lét re jö vô
mû vé sze tek kö zös sor sa.14 Ez zel a sors sal pél dául
azok nak a ren de zé sek nek is szá mot kell vet niük,
ame lyek a ko rai Per for man ce Art- tal el len tét ben az
is mét lés re és a megis mé tel he tô ség re tö re ked nek.
Ugyanak kor tü net ér té kû, hogy az el fe lej tett ség épp
a Per for man ce Art szá má ra vált je len tôs prob lé má -
vá. Ugyanis ép pen ez te szi egyér tel mû vé, hogy a

Per for man ce Art nem tud ta tel je sen ma ga mö gött
hagy ni a kép zô mû vé sze tet mint vo nat koz ta tá si
rend szert. Épp el len ke zô leg. Az el ha tá ro ló dá si kí -
sér le tek el le né re is el kö te le zett je ma radt a kép zô -
mû vé szet disz po zi tív já nak, és töb bé-ke vés bé sza -
bad aka ra tá ból be ta go zó dott a rep ro duk ció nak és
a rep re zen tá ció nak ab ba a gaz da sá gi rend jé be, és
azok ba a ma te riá lis ja vak ra és szim bo li kus je len té -
sek re fixá ló dott struk tú rák ba, ame lyek tôl tu laj don -
kép pen füg get le ned ni akart.

A mû vész is pénzt akar ke res ni, és ar ra vá gyik,
hogy mun ká ját megôriz hes se a jö vô nek – ezek a
prag ma ti kus meg fon to lá sok és mû vé szet tör té ne ti
mo tí vu mok rö vid idôn be lül azok nak a mú zeu -
mok ban ta lál ha tó do ku men tu mok nak és re lik viák -
nak az össze gyûj té sé hez il let ve pia ci for gal ma zá sá -
hoz ve zet tek, ame lyek egy fe lôl egy sze ri és pó tol ha -
tat lan ese mé nyek rôl tu dó sí ta nak, más fe lôl ön ál ló
mû al ko tá sok, lé nye gi uta sí tá sok vagy vesz te sé ges
ma ra dé kok, de min den kép pen tár gyi és jól ôr zött
ar te fak tu mok. A Per for man ce Art tör té ne te en nek
a konflik tus nak a his tó riá ja: az egyik ol da lon az ál -
lí tó lag elad ha tat lan és kon zer vál ha tat lan ese mény
mó du szá ban lé te zô mû vé szet, a má sik ol da lon pe -
dig az ad ha tó és kap ha tó, il let ve arc hi vál ha tó do -
ku men tu mok és re lik viák. Az a pa ra dox fo lya mat
vi szont, mely nek so rán a Per for man ce Art rá mu ta -
tott sa ját önér tel me zé sé nek visszá já ra, ar ról ta nús -
ko dik, hogy ezek a do ku men tu mok vagy re lik viák
épp azok ról az tech ni kák ról tu dó sí ta nak, ame lyek -
kel a per for mansz- mû vé szek bú csút vél tek ven ni
at tól a disz po zí ció tól, amely még csak az el ha tá ro -
ló dás ra tett kí sér le tek bi zo nyí té kai nak megôr zé sé -
re és kiál lí tá sá ra sem volt haj lan dó – épp el len ke -
zô leg: te vé keny részt vál lalt ab ban, hogy köz szem -
lé re te gye e pró bál ko zá sok si ke rü let len vol tát.

Abramo vic eb bôl a konflik tus ból in dul ki. Ar ra
vál lal ko zik ugyanis, hogy az új ra ját szás se gít sé gé -
vel ép pen ab ban az in téz mény ben kí sé rel jen meg
is mé tel ten ér vényt sze rez ni a per for man szok (azok
élet te li ese mény vol tá val össze füg gô) jo gai nak,
amely ben épp az élet te li ese mé nyek ma te riá lis alap -
jai nak kiál lí tá sa, ad mi niszt rá ció ja és arc hi vá lá sa ré -
vén íród nak át me di á lis meg ha tá ro zott sá gai. Ezen
ter mé sze te sen nem csak azt ér tem, hogy egy fo to -
gráfia vagy egy vi de ó fel vé tel lép an nak az élet te li
ese mény nek a he lyé be, ame lyet ily mó don pó tol
vagy (ahe lyett, hogy meg vi lá gí ta na ép pen, hogy)

7 Vö. Phi lipp Aus lan der: Li ve ness. Per for man ce in a me di a ti zed cul tu re. New York, Lon don, Ro ut led ge, 1999.
8 Vö. Re bec ca Schnei der: Ar chi ves. Per for man ce Re ma ins. Per for man ce Re se arch, 2001. 100–108.
9 Vö. Ge rald Sieg mund: Ta pasz ta lat, ott, ahol nem va gyok. A tá vol lét szín re vi te le a kortárs tánc ban. In. Czi rák Ádám (szerk.):

Kor társ tánc el mé le tek. Bu da pest, Ki já rat, 2013. 121–140. ford. Fa lu he lyi Krisz tián.
10 Eck hard Schu ma cher szö ve ge (Pas se par to ut. Zur Per for ma ti vi tät, Per for man ce, Prä senz. In. Tex te zur Kunst, 2000. 95–103.)

Phe lan nak azt a vé le mé nyét kri ti zál ja, mely sze rint az idé zés mód jai vagy a mar gi na li zált po zí ciók lát ha tó vá té te le át ha -
gyo má nyoz ha tó ha tal mi struk tú rá kat sta bi li zál.

11 „The re are no left -o vers” Peggy Phe lan: i. m. 148.
12 Ge rald Sieg mund: i. m. 125.
13 I. m. 126. 14 Die ter Mersch: Erei gnis und Au ra. Kunst fo rum International, 2000. 102f.

H

4 5



el ho má lyo sít. Legalább ilyen fon tos az a kö rül mény,
hogy az el múlt ese mé nyek rôl ké szült fo tók és a vi -
deók nem él mé nyek kö zös átélé sé re, ha nem kép -
zet tár sí tás ra sar kall nak, s ily mó don raj tuk nem lát -
ha tó je le ne tek, fo lya ma tok és tör té né sek ima gi ná -
lá sá ra kész tet nek. Kö vet ke zés képp az élet te li ese -
mény nem egy sze rûen el tû nik, ha nem an nak
el le né re – pon to sab ban ép pen azért – ma rad meg,
mert el mú lik. „A per for mansz meg ma rad” – mond -
hat nánk Re bec ca Schnei der sza vai val: per sze nem
úgy, ahogy egy ko ron volt, ha nem ab ban a for má -
ban és azon a mó don, amit ma ga mö gött hagy, és
ahogy e nyo mok alap ján el kép zel jük.

A Se ven Ea sy Pie ces kon cep ció já nak ez a má sik
je len tôs as pek tu sa. Abramo vic szá má ra ugyanis
nem pusz tán a Per for man ce Art ké pi és di gi tá lis
mú ze a li zá lá sa, il let ve tör té net írá sa, ha nem (és min -
de nekelôtt) a leg több fo tó és vi deó vagy túl gyen -
ge vagy túl jó mi nô sé ge je lent prob lé mát, mely nek
kö vet kez té ben ha mis ké pet ka punk a tu laj don kép -
pe ni ese mény rôl. „A köny vek ben lát ha tó ké pek
nem va lós dol gok.” – ál lít ja egy in ter jú ban. „S ez
(a legin kább az idô vel össze füg gô prob lé ma) szá -
mos fél reér tés oka le het, hi szen ha a ké pet egy jó -
sá gos an gyal ké szí tet te, nagy sze rû nek kép zel jük el
az amúgy po csék per for man szot. S egy fan tasz ti -
kus mun ká ról is ké szül het nek ször nyû sé ges, rossz
do ku men tu mok.”15

Abramo vic te hát két ok ból for dul az új ra ját szá -
sok fe lé. Egy fe lôl ab ban az in téz mény ben (a mú -
zeum ban) sze ret né kiál lí ta ni a per for man szo kat,
amely szá mot te vôen be fo lyá sol ja a mû vé szet tör té -
ne lem mé vá lá sát és a ka no ni zá ló dást. Ám mi vel az
élet te li sé get ki bon tó új ra ját szás ré vén pró bál meg
igaz sá got szol gál tat ni e mû vé sze ti for ma élet te li vol -
tá nak, szem be ál lít ja egy más sal a Per for man ce Art
tör té net írá sá nak két kü lön bö zô mód ját.16 Más fe lôl
ar ra hasz nál ja fel az új ra ját szá so kat, hogy se gít sé -
gük kel a ké pi és vi deó-do ku men tá ció olyan for má -
já hoz jus son, amely a le he tô leg pon to sab ban ké pe -
zi le az élet te li ese mé nye ket, s amely a tör té né sek
„rea lis ta” (s az eg zakt ság cél kép ze te okán per sze
nem ke vés kér dést fel ve tô) ké pét ad ja és hagy ja a
Gug gen heim Mú zeum egy kor je len nem lé vô lá to -

ga tói nak. A Se ven Ea sy Pie ces te hát két szem pont -
ból is a kép kri ti ká já ból in dul ki: nem csak azt a ké -
pet kri ti zál ja, amely az élet te li ese mény he lyett ír -
ja a Per for man ce Art tör té ne tét, ha nem azt a ké pet
is, amely el tor zít ja és meg ha mi sít ja azt.

Az elô ké szü le tek so rán Abramo vic elô ször is ki -
vá lo gat ta azo kat a per for man szo kat, ame lyek hez
kap cso lód ni akart (il let ve kap cso lód ha tott, hi szen
Chris Bur den pél dául nem en ge dé lyez te az 1974-
es Transfixed is mé telt elôadá sát), to váb bá fel ku tatta
a lé te zô fo tó kat és vi deó-rész le te ket. A leg több eset -
ben jobb hí ján olyan ké pek bôl in dult ki, ame lyek
felidéz ték ugyan, de nem tud ták rep re zen tál ni az
el múlt per for man szo kat. Azt a né hány mun kát pe -
dig, amely nek tran zi tó ri us sa já tos sá gai le he tô vé tet -
ték, hogy adat hor do zón rög zít sék, csak bi zo nyos
mér ték ben kel tet te élet re, s a me di a li zált for mát
csak azért transz for mál ta az elôadás szi tuá ció já ba,
hogy ezek a for dí tá sok azon nyom ban is mét rög -
zül hes se nek egy adat hor do zón. Vagyis a kép egy
szin te azon nal kép pé vá ló, élet te li ese mény lett.

Mi nek az új ra ját szá sa?

Bo dy Pres su re

két sze res kép pé vá lás el ve alól két ki vé tel van:
az utol só es te be mu ta tott En te ring the Other
Side, és a hét na pon át tar tó so ro zat el sô da -

rab ja: Bru ce Nau man Bo dy Pres su re- je. A két mun -
ka stá tu szát az is ki vé te les sé te szi, hogy az „ere de -
ti” per for man szo kat nem va ló sí tot ta meg az ôket
lét re ho zó mû vé szi szub jek tum.

Nau man Bo dy Pres su re- je vég sô so ron nem is
per for mansz, ha nem olyan inst ruk ció, amely meg -
hív ja az ol va sót egy élet te li ese mény re, és rög zí ti
an nak me ne tét. Miu tán Nau man 1968-ban be fe -
jez te a be kap csolt ka me ra elôtt meg va ló su ló per -
for man sza it, az ed dig sa ját ma gá nak és sa ját ma gá -
ra ki ta lált ta pasz ta la tok át vi te lé nek kér dé se kezd te
el ér de kel ni. „Az a kér dés fog lal koz ta tott, ho gyan
te he tek egy má sik em bert per for mansz nél kül is
(vagyis úgy, hogy nem csak azt né zi, amit én csi -
ná lok) az ál ta lam ki ta lált ta pasz ta lat ré sze sé vé.”17

E kí sér le tek legis mer tebb ered mé nyei Nau man ke -
rí tés-ins tal lá ciói. Ám a fel ve tett kér dés kon tex tu sá -
ban már a cse lek vé si uta sí tás is kü lön le ges je len tô -
ség gel bír. Míg ed dig a cse lek vé si uta sí tás író ja és
vég re haj tó ja ugyanaz a sze mély volt, az 1970-es
évek ele jé tôl fog va Nau man sza kít ez zel az azo nos -
ság gal: vagy kép zett per for mer rel vé gez tet te el a
felada to kat (ez tör tént az 1973-as Tony sin king in -
to the floor, Fa ce Up and Fa ce Down és az El ke al lo -
wing the Floor to ri se up over her, Fa ce Up ese té ben),
vagy ga lé riák ban kiál lí tott fel szó lí tó mon da tok for -
má já ban inst ruál ta a lá to ga tó kat (vagyis az épp nem
pro fesszio ná lis já té ko so kat). Egyik leg hí re sebb cse -
lek vé si uta sí tá sát, a Bo dy Pres su re-t 1974. feb ruár
4-tôl már cius 6-ig lát hat ták a düs sel dorfi Kon rad
Fi scher Ga lé riá ban. A Wall-F loor- Po si ti ons cí mû,
1968-ban vi deó ra is rög zí tett per for man szá hoz
kap cso ló dóan ez a mun ka is ar ra ösz tön zi a min -
den ko ri be fo ga dót, hogy tes tét kü lön bö zô mó don
a fal hoz nyom ja, és köz ben reflek tál jon er re a fo -
lya mat ra: „Nyomd a mell sô tes te det, amennyi re
csak tu dod és amennyi re csak le het sé ges, a fal hoz!
/ Nyomd na gyon erô sen és össz pon to síts! / Ha épp
most tet tél egy lé pést elô re, ak kor kép zeld el, ahogy
na gyon erô sen hoz zá nyo mod ma gad a fal má sik
ol da lá hoz! / Nyomd na gyon erô sen és össz pon to -
síts ar ra a kép re, ame lyen na gyon erô sen nyomsz
(kon cent rálj az erôs nyo más ké pé re)! Nyomd egy -
más nak tes ted elül sô és hát só fe lét, és kezdd el
figyel men kí vül hagy ni vagy blok kol ni a fal vas tag -
sá gát (moz dítsd el a fa lat)!”18

A Se ven Ea sy Pie ces-t már az egyik legel sô saj tó -
köz le mény is ze nei el já rá sok hoz ha son lí tot ta, hi -
szen Abramo vic úgy in terp re tál ta kol lé gái nak és
kol lé ga nôi nek egy ko ri per for man sza it, „mint ha ze -
nei par ti tú rák len né nek”.19 S mi vel a so ro zat el sô
da rab já nak egy fel szó lí tá sok és uta sí tá sok tény le -
ges vagy men tá lis vég re haj tá sá ra sar kal ló szö veg,
vagyis egy írá sos le jegy zés a vo nat koz ta tá si pont ja,
már az el sô es te utal ar ra a köz pon ti esz mé re, ami
az új ra ját szót össze kap csol ja a par ti tú ra fel szó lí tó
jel le gé vel, vagyis az zal a funk ció já val és an nak a le -
he tô sé gé vel, hogy töb bé-ke vés bé konk ré tan köz li,
mit és ho gyan kell ten ni.

A Bo dy Pres su re Abramo vic-fé le ver zió ja alap já -
ban vé ve nem re e nact ment, legalábbis nem olyan

per for mansz új ra ját szá sa, amely rôl biz ton ál lít hat -
nánk, hogy va la ha va la ki is men tá li san vagy tényle -
ge sen meg va ló sí tot ta. Ez az oka an nak, hogy ez a
Se ven Ea sy Pie ces egyet len olyan es té je, ami kor
Abramo vic pon to san tud ja, mit kell ten nie, és
amely  nél nem hát rány a per for mansz ál lí tó la gos
meg va ló su lá sá ról in for má ló do ku men tum hiá nya.
Mun ká ja so rán nem kell figye lem be ven nie a ké -
pe ket vagy a szem ta núk be szá mo lóit, hi szen csak
a min den egyes cse lek vést és a cse lek vé sek sor -
rend jét is rög zí tô írás lé te zik. Egy in ter jú ban a per -
for mer meg is jegy zi: „Ko moly prob lé ma, hogy szá -
mos per for mansz lét re jöt te so rán a mû vé szek nem
hagy tak inst ruk ció kat vagy ve zér fo na la kat tar tal -
ma zó lis tá kat, hi szen ak kor és ott nem tar tot ták
szük sé ges nek. Sze rin tem ez ügy ben – az arc hi vá -
lás te rén – na gyon sok ten ni va lónk van.”20 Eb ben
az ér te lem ben a Bo dy Pres su re új ra ját szá sa azt hang -
sú lyoz za, hogy az inst ruk ció és a par ti tú ra felada -
ta megôriz ni a per for mansz lé tét és ho gyan ját. Ez -
zel egyide jû leg ar ra is em lé kez tet, hogy Nau man
és a múlt szá zad kö ze pén más mû vé szek az uta sí -
tá sok ré vén össz pon to sí tot tak a ter mé kek lét re ho -
zá sa he lyett olyan fo lya ma tok ge ne rá lá sá ra, ame -
lyek – mi vel át ter jed nek a má sik ra – el vá laszt ha -
tóak a sa ját sze mé lyük tôl. Ha Nau man az zal a gesz -
tus sal üd vö zöl te a szer zô és az ér tel me zô
egy sé gé nek fel bom lá sát, hogy má sok ren del ke zé -
sé re bo csá tot ta az inst ruk cióit, ak kor Abramo vic
oly mó don te szi ter mé kennyé ezt, hogy sa ját ma -
gát he lye zi a cím zett po zí ció já ba, és (akár csak egy
gya kor lat lan mú zeum lá to ga tó) meg pró bál ja in terp -
re tál ni az uta sí tá so kat.

A szer zô és az ér tel me zô meg bom lott egy sé ge
ké sôbb sem áll hely re, ám más for mát és ér tel met
nyer, ami kor nem áll nak Abramo vic ren del ke zé sé -
re a cse lek vé se ket pon to san elôíró inst ruk ciók. Ez
tör té nik Vi to Ac con ci Se ed bed (1972), VA LIE EX -
PORT Action Pants: Ge ni tal Pa nic (1969), Gi na Pa -
ne The Con di ti o ning, first of three pha ses in Self- Port -
ra it(s) (1973) és Jo seph Beu ys How to Exp la in Pic -
tu res to a De ad Ha re (1965) cí mû per for man szá nak
szín re vi te le kor. Ezek ben az ese tek ben is ki zá ró lag
a per for man szok do ku men tá ció já ra tá masz ko dik,
és (bár nem te kint he tôk má sok nak szó ló és cse lek -
vé sek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó inst ruk ciók nak) az

15 Idé zi Fa bio Cyp ri a no: Per for man ce and re e nact ment: analy zing Ma ri na Abramo vic’s Se ven Ea sy Pie ces, http://idan ca. -
net/lang/en -us/2009/09/02/per for man ce -e- re en ce na ca o -u ma -a na li se- de- se ven -e a sy- pieces- de- ma ri na -a bra mo vic/12156
(2009.09.02)

16 „Per for man ce only ma kes sen se if it’s li ve.” Ma ri na Abra mo vic: Se ven Ea sy Pie ces. Ma i land, Char ta, 2007. 19.
17 Bru ce Nau man: Von der Ma le rei zur Skulp tur. Ein In ter view mit Lo ra in ne Sci ar ra. In. Chri sti ne Hoff mann (Hg.): Bru ce

Nau man. In ter vie wa 1967–1988. Dres den, Ver lag der Kunst, 1996. 80.

18 Ma ri na Abra mo vic: i. m. 59. ford. Ró na Ba lázs.
19 To váb bá Abra mo vic a Se ven Ea sy Pie ces vé gén sa ját ma ga is így nyi lat ko zik: „A hat va nas évek vé gén és a het ve nes évek -

ben le zaj lott per for man szo kra össz pon to sí tot tam. Úgy in terp re tál tam ôket, mint ha ze nei par ti tú rák len né nek.” I. m. 11.
20 I. m. 21.
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új ra ját szás orien tá ciós pont jai vá vál nak. Azt, hogy
mi lyen ala kot ölt het a kép és a megis mé telt elôadás
vi szo nya, jól pél dáz za az Action Pants: Ge ni tal Panic.

Action Pants: Ge ni tal Pa nic

A LIE EX POR Tot egy olyan szét haj to gat ha tó
nyom tat vány idé zi meg, amely az el sô nap tól
kezd ve lát ha tó a Gug gen heim Mú zeum ban, és

rö vi den leír ja, mi tör tént 1969. áp ri lis 22-én a mün -
che ni Au gu sta- Lichts pie le mo zi ban: „A per for -
mansz egy mün che ni mû vész mo zi ban zaj lott le,
aho va má sok kal együtt azért kap tam meg hí vást,
hogy be mu tas sam a filmjei met. Csak egy mel lény
volt raj tam és egy, a láb szá rak kö zöt ti var rás nál tel -
je sen ki vá gott hosszú nad rág. Azt mond tam a kö -
zön ség nek: ’Amit most lát nak, az va ló ság, és nem
filmvá szon, s bár ki lát hat ja, hogy most né zik.’ Lassan
a szék so rok kö zöt ti fo lyo só fe lé for dul tam, és úgy
sé tál tam el az em be rek mel lett, hogy az ar cuk elôtt
és az ar cuk kal szem ben le gyen a nad rág ki vá gott
ré sze. Fo gal mam sem volt, mit tesz nek majd. Amikor
sor ról sor ra ha lad tam, csend ben feláll tak és el hagy -
ták a szín há zat. Mi vel ki lép tek a film kon tex tu sá -
ból, ra di ká li san is me ret len mó don ke rül tek kap -
cso lat ba egy kü lön le ges ero ti kus szim bó lum mal.”21

Ez a szö veg nem csu pán in for mál. Nem csak azt
te szi le he tô vé, hogy az ol va só fo gal mat al kot has -
son EX PORT per for man szá nak kö rül mé nyei rôl és
fo lya ma tá ról. El vá rá so kat kelt, vagy legalábbis al -
kal mat ad an nak a kér dés nek a meg fo gal ma zá sá ra,
hogy va jon Abramo vic is el ve gyül-e a kö zön ség so -
rai ba, és test kö zel ben konf ron tá ló dik-e a né zôk kel.
Ami kor ki nyíl nak a Gug gen heim Mú zeum aj tói,
Abramo vic egy kör ala kú szín pad sze rû emel vé nyen
van. Bôr dzse kit és fe ke te far mert vi sel, nad rág ja a
var rás nál ki vág va, va gi ná ja lát ha tó, és egy ka las nyi -
ko vot tart a ke zé ben. Szé ken ül, s a mel let te lé vô
má sik szék ülé sé re te szi a bal lá bát. Abramo vic pó -
za azt a kiál lí tá sok ról és köny vek bôl jól is mert fény -
ké pet idé zi fel, ame lyet sö rény sze rû haj jal és szin -
te pon to san ugyaneb ben a test tar tás ban ké szí tet tek
VA LIE EX PORT ról. Egy óra múl va Abramo vic még
min dig ugyanott ül, és sem mi sem utal ar ra, mint -
ha el akar ná hagy ni a szín pa dot.

Az elôadott ese mény sem mi képp sem ne vez he -
tô a mün che ni mo zi ban lá tott VA LIE EX PORT- per -
for mansz új ra ját szá sá nak. Azt a fo to gráfiát, azt az
iko ni kus sá vált ké pet ele ve ní ti meg, ame lyet alig -
ha te kint he tünk do ku men tum nak, hi szen leg fel -
jebb té má já nál fog va kap cso ló dik a per for mansz -
hoz. Sok más fo tó hoz és filmfel vé tel hez ha son lóan
ez a kép sem köz ve tí ti az el múlt ese ményt. S bár
le het, hogy felidé zi vagy utal rá, mégis igényt tart -
hat ar ra, hogy olyan ön ál ló mû nek te kint sék, amely
– bár nem ké pes do ku men tál ni – köz pon ti je len -
tô ség gel bír a Per for man ce Art tör té ne te, tör té net -
írá sa és disz kur zív ér tel me zé se szem pont já ból.

Egy pon ton az tán Abramo vic felemel ke dik, és
ter pesz be tett láb bal áll a szín pa don. Ek kor ele ve -
ne dik meg az Action Pants- so ro zat má sik fo tó ja,
ame lyen EX PORT var rás nál ki vá gott far mer ben,
bôr dzse ki ben, ka las nyi kov val és vad sö rénnyel,
ezút tal azon ban me zít láb áll egy fá ból ké szült, sö -
tét fal elôtt. Fél órá val ké sôbb Abramo vic is mét he -
lyet fog lal a szé kén. Rend sze res idô kö zön ként és
min dig így vál toz tat ja meg a hely ze tét, ami vel
egyér tel mû vé te szi, hogy nem fog meg fe lel ni a leírás
alap ján ben nünk eset leg meg szü le tô el vá rá sok nak.
A szín pa don ma rad, és ahogy te lik az idô, egy re
mé lyeb bé vá lik a sza ka dék az ál ta la ki vá lasz tott és
a figyel men kí vül ha gyott min ta (a fény kép és EX -
PORT mo zi- per for man sza) kö zött.22

Az ok a jö vô ben ke re sen dô

bramo vic te hát is mét meg fo gal maz ta cél ját: a
Se ven Ea sy Pie ces- zel azért akar olyan per for -
man szo kat szín re vin ni, ame lye ken leg töb -

bünk (adott eset ben ô sem) le he tett je len, hogy
meg vizs gál has sa egy ter mé sze té nél fog va efe mer
mû vé szi for ma rep re zen tá ció já nak és megóvá sá nak
le he tô sé geit.23 En nek so rán, mint több ször is nyi -
lat koz ta, kü lö nös hang súlyt kell fek tet ni a pon tos -
ság ra, és meg kell pró bál ni a le he tô leg hí veb ben
visszaad ni az ere de tit: „(…) ki kell dol goz nunk azo -
kat a ke ret fel té te le ket, ame lyek ga ran tál ják az ere -
de ti hez hû per for man szok lét re jöt tét.”24 A „ere de -
ti mû” és a „mû hû ség” em lí té se já ték ba hoz két több
szem pont ból is ir ri tá ló fo gal mat. Egy fe lôl felis mer -

he tô vé te szik, hogy a rég múlt per for man sza i val
egyide jû leg az a disz kur zus is új jáéled, amely tôl a
kortárs szín ház és szín ház tu do mány új sze rû for -
mái már ré gen reflek tált bú csút vet tek. Más fe lôl
ráirá nyít ják a figyel met az Abramo vic szán dé ka
(sza vai) és tel je sít mé nye (tet tei) kö zött fe szü lô el -
lent mon dá sok ra.

Az 1960-as és 1970-es évek je len tôs per for man -
sza i nak is mé telt elôadá sa irán ti abra mo vic-i ér dek -
lô dés e mun kák sze gé nyes vagy nem lé te zô do ku -
men tált sá gá ban gyö ke re zik. „A do ku men tu mok
meg bíz ha tat lan sá ga és a szem ta núk ta nú ság té te le
az ak tuá lis ese mény tö ké le tes misz tifiká lá sá hoz és
fél re-pre zen tá lá sá hoz ve ze tett.”25 A is mé telt elôadá -
sok kal – így is fo gal maz hat nánk – mintegy kor ri -
gál, ki ja vít ja a hi bás és ha mis (me di á lis) áb rá zo lá -
so kat. De ho gyan vi szo nyul nak az is mé telt elôadá -
sok ezek hez az áb rá zo lá sok hoz? Hogy néz nek ki a
kor rek tú rák? S mennyi ben szol gál ják tény le ge sen
a he lyes bí tés cél ját? A to váb biak ban há rom fo ga -
lom pár kap csán jár juk kö rül eze ket a kér dé se ket:
a mû hû ség és az in terp re tá ció, a par ti tú ra és az új -
ra ját szás, il let ve az élet te li ese mény és a do ku men -
tá ció kap cso la tá ról lesz szó.

Mû hû ség és in terp re tá ció

z ere de tiek tôl el té rôen a Se ven Ea sy Pie ces per -
for man szai hét-hét órán át tar tot tak. Abramo -
vic hét na pon át min dig hét órán ke resz tül tar -

tóz ko dott azon a kör ala kú, szín pad sze rû emel vé -
nyen, amely cse lek vé sei nek su ga rát ha tá rol ta. Meg -
sza kí tot ta, il let ve egy más sal kom bi nál ta az ak ciók
egy ko ri fo lya ma tát, vagy épp új ele mek kel bô ví tet -
te. S mindezt a New York-i Gug gen heim Mú zeum -
ban, az en gesz tel he tet len mo der niz mus temp lo má -
ban tet te. Ezek a vál toz ta tá sok már ön ma guk ban
fel ve tik azt a kér dést, hogy az Abramo vic ál tal
megis mé telt elôadá so kat új ra ját szás nak le het-e
egyál ta lán ne vez ni. Eri ka Fis cher- Lich te pél dául
sza kít ez zel a ka te go ri zá lás sal, és azt ajánl ja, hogy
be szél jünk in kább idé ze tek rôl: „Nos, bár mi is tör -
tént az új ra ját szá sok so rán il let ve ré vén, az már csak

azért is alap ve tôen el tért a re fe ren ciá já nak te kint -
he tô per for mansz tól, mert hét órán át tar tott. (…)
A hosszú idô tar tam miatt ugyanis új ra és új ra meg
kel lett is mé tel ni azo kat az ak ció kat, ame lye ket
Abramo vic vá lo ga tott ki az egyes per for man szok -
ból. Ezek pe dig a vég re haj tott per for man szok ból
vett idé ze tek ként funk cio nál tak. Ugyanak kor alap -
ve tôen meg vál toz tat ták ôket. (…) Vég sô so ron te -
hát nincs ér tel me új ra ját szás ról be szél ni.”26

Ha el te kin tünk at tól, hogy mi lyen ne héz pontos
meg ne ve zést ta lál ni ezek re az is mé telt elôadá sok -
ra (Abramo vic egyéb ként a re- per for mansz ki fe je -
zést hasz nál ja a Se ven Ea sy Pie ces kap csán), to váb -
bá a cél ként meg fo gal ma zott mû hû ség és a per for -
man szok min den ko ri re -in terp re tá ci ói kö zöt ti vi -
szony ra kon cent rá lunk, ak kor na gyon is kér dé ses,
hogy ezek az új ra -ér tel me zé sek ké pe sek-e az is mét -
lés (Wie der- Ho len) ér tel mé ben a je len ré szé vé ten -
ni a vo nat koz ta tá si pont nak te kin tett mun ká kat.27

Fis cher- Lich te jog gal ké tel ke dik eb ben, és azt ja -
va sol ja, hogy Abramo vic is mé telt elôadá sait ne el -
múlt per for man szok megele ve ní té sé nek, ha nem
olyan tel je sen új mû vé szi ese mény lét re jöt té nek te -
kint sük, amely ben vissz hang já ra ta lál a múlt.28 Az
pe dig, hogy a tény le ges tôl el té rô tör té nel mi idô be
és más kon tex tus ba he lye zett re- per for mansz egy -
ben re -in terp re tá ci ót is je lent, és szük ség sze rûen
el tér az ere de ti tôl, mi több: nem le het tö ké le te sen
hû hoz zá, egy, a Se ven Ea sy Pie ces- ben is vissza tük -
rö zô dô tény. Ez azon ban a mû hû ség abra mo vic-i
kö ve tel mé nye és tény le ges meg va ló sí tá sa kö zött fe -
szü lô el lent mon dás nak csak az egyik ol da la.

A má sik prob lé ma kör Abramo vic ér tel me zôi sze -
re pé vel függ össze, aki a do ku men tált ság mi nô sé -
gé tôl füg gôen kü lönb sé get tesz az in terp re tá ció két
for má ja kö zött. Ha nincs, vagy alig van do ku men -
tum, ak kor az ér tel me zés so rán min de nekelôtt sa -
ját ké pet al ko tunk az el múlt ese mény rôl, és ez az
el kép ze lés lesz a sa ját per for mansz kon cep ció já nak
alapja.29 Ha vi szont egy per for mansz jól do ku men -
tált, ak kor az in terp re tá ció ki me rül a do ku men tá -
ció ki vi te le zé sé ben, pon to sab ban azok nak az ere -
de ti hez ké pest meg ra gad ha tó kü lönb sé gek nek

21 I. m. 118.
22 Eh hez a töb bi re- per for mansz kap csán is fon tos a sza ka dék hoz lásd Sand ra Uma thum ta nul má nyát: Be y ond Do cu men -

ta ti on, or The Ad ven tu res of Sha red Ti me and Pla ce. Ex pe rien ces of a Vie wer. In. Ma ri na Abra mo vic: i. m. 47–55.
23 Ma ri na Abra mo vic: i. m. 11.
24 I. m. 19.

25 I.m. 19.
26 Eri ka Fis cher- Lich te: Per for man ce Art – Ex pe rien cing Li mi na lity. In. Ma ri na Abra mo vic: i. m. 43.
27 A né met „wie der ho len” (is mé tel ni) szó sze man ti kai ta go lá sa („Wie der- Ho len”) ré vén já ték ba ke rül a „wie der” ha tá ro zó -

szó „is mét”, „megint”, il let ve a „ho len” ige „hoz ni”, „be pó tol ni” (ein ho len) je len té se, ami egy fe lôl egyér tel mûen utal az
ite ra bi li tás der ri dai prob le ma ti ká já ra, más fe lôl ma gya rul visszaad ha tat lan. (A for dí tó meg jegy zé se.)

28 Vö. Fis cher- Lich te: i. m. 43.
29 Ma ri na Abra mo vic: i. m. 23.
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a szín re vi te lé ben, ame lye ket Abramo vic tes té nek
vagy hang já nak anya gi sá ga hoz lét re.30 Mint ha a
sze gé nyes vagy nem lé te zô do ku men tá ció ese té ben
Abramo vic egy alap ve tôen az ima gi ná ci ó ra és ar ra
a fo lya mat ra épü lô mód szer re vok sol na, ame lyet
pon to san olyan prob le ma ti kus nak ta lál, mint a do -
ku men tu mok nak az ak tuá lis ese mény tel jes misz -
tifiká lá sá hoz és fél re-pre zen tá lá sá hoz ve ze tô „meg -
bíz ha tat lan sá got” és „ta nú ság té telt”. Hi szen „ez nagy
te ret en ged a pro jek ció nak és a spe ku lá ció nak”.31

Ar ra vi szont nem tér ki, hogy vég sô so ron ne ki is
ugyanazok ra a rossz vagy ha mis fény ké pek re és vi -
deó-fel vé te lek re kell ha gyat koz nia, mint azok nak,
akik hoz zá ha son lóan nem él het ték meg az adott
per for man szot. S mi vel nem reflek tál er re a tény -
ál lás ra, au to ri ter po zí ciót fog lal el: nem csak dönt a
mû hû ség és az in terp re tá ció vi szo nyá ról, ha nem
(má sok nál job ban) meg tud ja ítél ni, hogy mi a hi -
bás és a ha mis a do ku men tá ció ban, mi jel lem zi az
ere de ti per for man szot, és a re- per for mansz so rán
ho gyan le het ki ja ví ta ni a ké pek és az ima gi ná ci ók
hi báit, il let ve (meg)ha mis(ított) he lyeit.

Par ti tú ra és új ra ját szás

z a fo ga lom pár az Abramo vic re- per for man -
sza i nak for rá sául szol gá ló do ku men tá ció ra irá -
nyít ja a figyel met. Nem csu pán azok nak a fel -

vé te lek nek a mi nô sé gé rôl van szó, ame lyek re (bár
meg kér dô je le zi do ku men tum-ér té kü ket) a re- per -
for man szok kon ci pi á lá sa so rán tá masz ko dik. Min -
de nekelôtt ar ról a tény rôl kell be szél nünk, hogy az
élet te li ese mé nyek mel lett a fo to gráfiákat is „leutá -
noz za”. Abramo vic nem csu pán ké pek alap ján re -
konst ruál. Ké pek nek a re konst ruk cióit va ló sít ja
meg. Phi lip Aus lan der épp a Se ven Ea sy Pie ces kap -
csán tet te fel a kér dést: „Mit is tesz nek a do ku men -
tu mok alap ján új ra al ko tott per for man szok? Az ere -
de ti per for man szot al kot ják új ra vagy a do ku men -
tu mo kat per for mál ják?”32 Ha úgy dön tünk, hogy a
Se ven Ea sy Pie ces tár gya lá sa so rán figyel men kí vül
hagy juk Abramo vic sa ját ma gá val szem ben tá masz -
tott el vá rá sait, ak kor per sze fe les le ges nek tû nik

mindezt to vább gon dol ni. Ha vi szont szá mon kér -
jük raj ta a múlt be li per for man szok is mé telt elôadá -
sá nak cél ját, ak kor sem mi képp sem ir re le váns meg -
vizs gál ni, hogy Abramo vic mit és ho gyan ér tel mez
új ra. Az Action Pants: Ge ni tal Pa nic ese té ben egy
fény kép ele ve ne dik meg. Az abramo vic-i vál to zat
ere de ti je egy iko ni kus sá vált kép, amely nem egy
per for mansz, mi több: nem an nak a mo zi- per for -
mansz nak a do ku men tu ma, amellyel a ki füg gesz -
tett szö veg kap cso lat ba hoz za a fo tót. S bár két ség -
te le nül an nak a per for mansz nak a do ku men tu ma,
ame lyet VA LIE EX PORT az ôt fel ve vô ka me ra elôtt
adott elô, erô sen vi tat ha tó, hogy a kép do ku men -
tum nak ne vez he tô-e.

A Se ven Ea sy Pie ces ese té ben Abramo vic nem
utol só sor ban pél dát akar sta tuál ni, il let ve mo dell -
ér té kûen sze ret né meg mu tat ni, ho gyan le het „új -
ra ját sza ni más mû vé szek da rab jait”.33 En nek egyik
alap ve tô fel té te le, hogy en ge délyt kel lett kér ni az
új ra ér tel me zen dô mun kák al ko tói tól. EX PORT
ezt meg tet te, és en ge délyt adott ar ra, hogy Abra -
mo vic „leutá noz za” azt a fény ké pet, ame lyet egész
ad dig sen ki nek sem ju tott eszé be a per for mansz
min tá já nak te kin te ni. Ily mó don a kép meg vál toz -
tat ta a funk ció ját: írás sá, pa ri tú rá vá, inst ruk ció vá
vált. En nek az iko ni kus sá vált fo tó nak a ki vá lasz -
tá sá val Abra mo vic dön tô lé pést tett: a min de zi dá -
ig a Per for man ce Art tör té nel mét író ar te fak tu mot
élet te li ese ménnyé vál toz tat ta. Egy fe lôl a fény kép -
pel egyen ér té kû vé te szi an nak megele ve ní té sét,
más fe lôl és ez zel egyide jû leg (Re bec ca Schnei dert
idéz ve) idô ben elô re és vissza is mu tat. Az a kép,
amely úgy tûnt, mint ha csak a múl tat je lez né,
„most el moz dul mind a jö vô be li új ra ját szás le he -
tô sé ge, mind pe dig egy olyan ese mény fe lé, ame -
lyet nyil ván va lóan rög zít”.34 Ez zel a jö vô be is mu -
ta tó, a ké pet írás sá, par ti tú rá vá vagy inst ruk ció vá
transz for má ló gesz tus sal Abra mo vic éles for du la -
tot tesz, és vi ta tár gyá vá te szi azt a tényt, hogy a
Per for man ce Art tör té ne tét a per for man szok is mé -
telt elôadá sa mel lett a vi zuá lis ar te fak tu mok
megele ve ní té se ré vén is új sze rûen vagy legalábbis
más képp le het megír ni.

Élet te li ese mény és do ku men tá ció

a úgy néz zük, Abra mo vic ez zel a lé pés sel javas -
la tot tett a Per for man ce Art hi sto ri o gráfiájá -
nak he lyes bí té sé re, hi szen az lé nye gé ben (doku -

men tum nak vagy an nak épp nem ne vez he tô) ké -
pe ket hasz nál for rás ként. Ugyanak kor az zal, hogy
en nek ör vén lét re hoz egy ön ma gát vég sô so ron
szintúgy csak ké pek ben túlél ni ké pes „nagy ese -
ményt”, pa ra dox mó don be lül rôl vál toz tat ja meg
ezt a lé pést. Mi vel a Se ven Ea sy Pie ces- ben egyidejû -
leg van je len a da ra bok jö vô je és el mú lá sa, a reenact -
ment -ek nem csak egye di sé gü ket és megis mé tel he -
tet len sé gü ket, ha nem azt is szín re vi szik, hogy
meny–nyi re el lent mon dá sos az a tö rek vés, amely
az új ra ját szá sok ré vén – ha nem is akar ja alap vetôen
meg re for mál ni, de – kri ti ka tár gyá vá és pró bá ra teszi
a Per for man ce Art tör té net írá sá nak ha gyo má nyát.
Ah hoz ugyanis, hogy hosszú tá von is meg  vál toz za -
nak a mú ze a li zá lás és az arc hi vá lás mód jai, a perfor -
mansz vissza-vissza té rô és sem mi kép pen sem egy -
sze ri kiál lí tá sá ra van szük ség. Olyan mun kák ra,
ame lyek szá mol nak megis mé tel he tô sé gük kel és
megis mé telt sé gük kel, s öröm mel fo gad ják ezt a lehe -
tô  sé get. A Se ven Ea sy Pie ces vég sô so ron nem tesz
sok kal töb bet, mint foly tat ja a tör té net írás el fo gadott
mód ját, így vi szont az is egyér tel mû vé vá lik, hogy
Abra mo vic nem mond le sa ját per for man sza i nak
fel jegy zé sé rôl. A je len lé vô ope ra tô rök nagy számából
ar ra le het kö vet ke zet ni, hogy nagy gon dot for dít
en nek az efe mer ese mény nek a filmfel vé te lek és
fény ké pek se gít sé gé vel tör té nô do ku men tá lá sá ra,
ame lyek egyéb ként a to váb biak ban (és az élet te li
ese mény he lyett) meg te kint he tôek vol tak a múzeum -
ban és a ga lé riá ba ve ze tô be já rat nál. Ez a do ku men -
tum a Se ven Ea sy Pie ces el tû né sét iga zol ja, be pótolha -
 tat lan sá gá ra irá nyít ja a figyel met, az élet te li ség meg -
vo ná sa pe dig meg ne me sí ti, il let ve au rát von kö ré.

A leg több új ra ját szás hoz ha son lóan a Se ven Easy
Pie ces sem csu pán a múlt tal fog lal ko zik. Bár a múlt
fe lé for dít ja ar cát, épp az el jö ven dô ese mé nyek ér -
dek lik, s (ahogy Re bec ca Schnei der megál la pít ja)
épp ez a jö vô-o rien tált ság fog lal ja ma gá ba azt, ami
a mû vész ha lá la után meg ma rad: „Abra mo vic gon -
do lat me ne tét épp az ku szál ja össze, hogy ha lott -
ként gon dol ön ma gá ra. Ez pe dig alá húz za, hogy
szá mos új ra ját szást az táp lál ener giá val (…), hogy
a múlt jö vô jé vel fog lal ko zik”.35 Abra mo vic -ot már

a Bi o gra phy- ban fog lal koz tat ta az a kér dés, ho gyan
tud még éle té ben be fo lyást gya ko rol ni élet mû vé -
nek fenn ma ra dá sá ra és utó éle té re. Ez foly ta tó dott
a Se ven Ea sy Pie ces- zel, majd a The Ar tist is Pre sent-
 nel (2010), legutóbb pe dig a The Li fe and De ath of
Ma ri na Abra mo vic (2011) cí mû pro duk ció val.
A más mû vé szek mun kái nak jö vô be li „leután zá sá -
ra” és is mé telt elôadá sá ra ja va solt mo dell ily mó -
don ket tôs nyel ven be szél. A mo dell nem csu pán
(jó in du la túan fo gal maz va, nem annyi ra) a Per for -
man ce Art tör té net írá sát akar ja új pers pek tí vá ba
he lyez ni. Ez zel egyide jû leg (mi több: el sô sor ban)
azt vizs gál ja, ho gyan le het az örök ké va ló ság szá -
má ra megôriz ni sa ját mû vé szi éle tét és élet mûvét.

Az ön ma gá ra uta ló The Ar tist is Pre sent cí mû per -
for mansz so rán Abra mo vic 2010 áp ri li sá ban és má -
ju sá ban há rom hó na pon át ült egy asz tal nál: a New
Yor ki Mu seum of Mo dern Art nyit va tar tá si ide jé -
ben a lá to ga tók nak le he tô sé gük nyílt ar ra, hogy
szem be ül je nek és in ten zív szem kon tak tus ba ke -
rül je nek ve le. Ha a tör tén te ket a per for man szo król
ké szült ké pek nek az el múlt ese mé nyek mi ti zá lá sá -
ban és misz tifiká lá sá ban ját szott sze re pé rôl mon -
dot tak kon tex tu sá ba he lyez zük, ak kor a The Ar tist
is Pre sent do ku men tu mai sem ér dek te le nek. Az
Abra mo vic-csal szem ben ülô em be rek fény ké pei -
rôl ugyanis szá mos ön ma gá ról meg fe led ke zett, erô -
sen össz pon to sí tó vagy sí ró arc néz vissza ránk.
Pon to san azt lát juk, amit Abra mo vic lát. A ki vá lo -
ga tott és az in ter ne ten köz zé tett ké pek azon ban
nem csu pán a mú zeum lá to ga tó és a per for mer kö -
zöt ti kom mu ni ká ciós fo lya ma tok bi zo nyí té kai. Azt
su gall ják, hogy megin dí tó ér zel mi ta pasz ta la tok -
ban volt ré szük, és Abra mo vic je len lé te il let ve hip -
no ti zá ló te kin te te mé lyen meg tud ta érin te ni és fel
tud ta ka var ni a lá to ga tó kat.

E mun ka kiegé szí té se ként Abra mo vic le he tô vé
tet te, hogy profi já té ko sok új ra játsszák sa ját per -
for man sza it. Ez a ret ros pek tív a Se ven Ea sy Pie ces-
 tôl el té rôen a re e nact ment ré szé vé tet te a megis mét -
len dô do ku men tu mot, és ily mó don ele get tett az
ál ta la ki dol go zott mo dell egy má sik kö ve tel mé nyé -
nek: „Mu tasd be az ere de ti anya go kat: fény ké pe -
ket, vi deó kat, re lik viá kat!”.36 Ez eset ben te hát vég -
sô so ron olyan vi szo nyok szín re vi te lei vel van dol -
gunk, ame lyek egy fe lôl az egyes re- per for man szok,
más fe lôl a fo tó kon rög zí tett cse lek vé sek, pó zok és
ak ciók kö zött jön nek lét re. Vo nat koz ta tá si vi szony

30 Vö. „Or you ha ve eno ugh ma te ri al, but still it’s yo ur per for man ce. So you add yo ur own in di vi du al ele ment. Eve ry o ne
who per forms brings so me thing they ha ve to it.” Ma ri na Abra mo vic: i. m. 23.

31 I. m. 10.
32 Phi lip Aus lan der: The Per for ma ti vity of Per for man ce Do cu men ta ti on. Jo ur nal of Per for man ce and Art, 2006/9. 2.
33 I. m.10.
34 Re bec ca Schnei der: Per for ming Re ma ins. Art and War in Times of The at ri cal Re e nact ments. Lon don, New York, Ro ut led ge,

2011. 28.

35 I. m. 4.
36 Ma ri na Abra mo vic: i. m. 11.
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har ma dik év ez red mû vé szet tu do má nyi disz -
kur zu sa iz gal ma san am bi va len sen íté li meg a
per for man szok esz té ti kai stá tu szát. Egy fe lôl

hang sú lyoz zák a szín há zi és per for ma tív ese mé -
nyek egye di sé gét il let ve megis mé tel he tet len sé gét,
más fe lôl olyan vo nat ko zá si pon tok nak bi zo nyul -
nak, ame lyek már meg tör tént ak ciók új ra -é lé se ré -
vén ké pe sek szem be sí te ni a múlt tal. Ily mó don az
új ra ját szás [re e nact ment] fo gal má val je lölt és tör té -
ne lem mé vált ese mé nyek re vo nat koz tat ha tó mû -
vé szi ak ciók vizs gá la ta so rán egy for ma figye lem irá -
nyul az egye di ség re és a (tö ké le tes) is mét lés (le he -
tet len) me cha niz mu sai ra. Kö vet ke zés képp – bár az
új ra ját szás el múlt ese mé nyek (csa ták, de monst rá -
ciók, mû vé szi per for man szok) itt és most zaj ló, kor -
hû meg tes te sü lé se, vagyis sem mi képp sem te kint -
he tô egy faj ta auk to ri á lis új ra -ér tel me zés nek vagy
új kon cep ció szín re vi te lé nek – fon tos sze re pe van
egy cso port vagy kö zös ség iden ti tá sá nak, ha gyo -
má nyai nak, kul tu rá lis em lé ke ze té nek (ki)ala kí tá -
sá ban és meg mu tat ko zá sá ban.2 Hi szen at tól füg -
get le nül, hogy az új ra ját szás nem az in no vá ció és
az ak tua li tás je gyé ben fo gan, az is mét lés ré vén tör -
té nel met ír, és szük ség sze rûen kom men tál ja a múl -
tat. Ugyanak kor sem mi kép pen sem te szi mú zeum -

ban „kiál lí tott tárggyá”, hi szen meg kér dô je le zi, sôt
egy más ba om laszt ja a múlt és az arc hí vum, il let ve
a múlt és az „itt és most je len lé vô” kö zött fe szü lô
bi ná ris el len té tet, s ily mó don moz gás ban tart ja,
for mál ja a nyi tott struk tú ra ként el kép zelt kul tu rá -
lis ha gyo mányt.

A per for mansz- mû vé sze tek tör té ne té nek is me -
re té ben két ség te len tény, hogy az új ra ját szá sok el -
ter je dé se nagy sze re pet ját szik egyes al ko tók és ak -
ciók ka no ni zá ló dá sá ban il let ve mí tosszá vá lá sá ban.3

Ma ri na Abra mo vic, Vi to Ac con ci, Yves Klein vagy
Jo seph Beu ys, Yo ko Ono és John Ca ge kul túr tör -
té ne ti je len tô sé gét és re le van ciá ját már az a pusz ta
tény is iga zol ja, hogy a bo dy art és a fluxus disz -
kur zu sát új raol va só, ak tuá lis mû vé szi gya kor lat tár -
gyá vá vál nak. Ezért is figye lem re mél tó je len ség,
hogy a kortárs ma gyar Li ve Art pa let tá ján alig ta lá -
lunk olyan ese mé nye ket, ame lye ket eb bôl a hi sto -
ri o gráfiai szem pont ból fog lal koz tat ná a ma gyar
neoavant gárd mû vé szi ha gyo má nya.4 Ha be le gon -
do lunk ab ba, hogy a nyu gat- eu ró pai és észak- ame -
ri kai per for mansz- mû vé szet kortárs gya kor la tát ban
las san tíz éve mek ko ra nép sze rû ség nek ör ven de -
nek a re konst ruk ció, a rein ven ció és a re e nact ment
mû fa jai,5 ak kor fel tû nô, hogy a hat va nas-het ve nes-

CZIRÁK ÁDÁM

Új ra le het-e ját sza ni
a til tott mû vé sze tet?

Gon do la tok a ma gyaror szá gi neoavant gárd me lan ko li kus 
je gyei rôl és re e nact ment- jei nek hiá nyá ról1

A

37 I. m. 19.

jön lét re, ami rög tön reflek tál ha tó vá is vá lik: a re-
 per for mansz ezek nek a le ké pe zé sek nek, il let ve (és
for dít va) más re- per for man szok fé nyé ben mu tat -
ko zik meg. Köl csö nö sen kom men tál ják egy mást.
A be fo ga dók a per for man szok, a per for man szo kra
uta ló ké pek és más re-p re for man szok ti rá szá val
konf ron tá lód nak. De mi ele ve ne dik meg? A fény -
ké pen rög zí tett per for mansz? Vagy a fény kép? Vagy
a na pok ban és he tek ben épp le ját szó dó re- per for -
mansz min tá jául szol gá ló re- per for man szok? Vagy
mindez együtt? A Se ven Ea sy Pie ces ese té ben már a
szó ró la pon ol vas ha tó leírás kap cso la tot te remt a
min ta és a megele ve ní tés kö zött, ugyanis Abra mo -
vic aka ra ta el le né re a lá to ga tók ren del ke zé sé re bo -
csá tot ták az „ere de ti anya got”. Az pe dig, (a)hogy a
The Ar tist is Pre sent- ben (ahol és mi vel Abra mo vic
sa ját mun kái nak má sok ré vén lét re jö vô re- per for -
man szai sze re pel tek a mû so ron) a kiál lí tás tár gyá -
vá vá lik ez a min ta és a megele ve ní tés kö zött lét re -
jö vô kap cso lat, pon to san de monst rál ja a mû hû ség -
nek el kö te le zett sé get. A The Bi o gra phy Re mix
(2004–2005) kap csán Abra mo vic ezt mond ta:
„Meg kér tem a diák jai mat, hogy ját sza nak el en gem.
El kez de nék egy, a Rest Energy- hez (1980) ha son ló
da ra bot, és a kö ze pén átad nám az íjat és a nyíl -
vesszôt ne kik, hogy dol goz za nak ve lük to vább, ami
per sze na gyon ve szé lyes. Ily mó don fel ve szem a
pro fesszor sze re pét, aki to vábbad ja a tu dá sát va la -
ki más nak, hogy az foly tas sa a mû vét. El tö kél tem,
hogy egy re in kább vissza vo nu lok. Ezután még ke -
vés bé lesz szük sé ges az ott lé tem a mun ká hoz.”37

A The Ar tist is Pre sent ese té ben a min ta olyan
mû vé szet-fel fo gást köz ve tít, amely le he tô vé te szi,

hogy Abra mo vic mun kái meg- és túlél jék a tá vo li
jö vôt, és ami re a „mû vész már nincs töb bé je len”
il let ve a „mû vész min dig min de nütt je len van” kö -
zöt ti, fe szült ség gel ter hes vi szony ad mó dot. A kép
ugyanis – akár csak a The Ar tist is Pre sent- ben tör -
té nik – olyan ha tó ság gá vá lik, amely nem ad en ge -
délyt az ér tel me zés sza bad sá gá ra, ha nem (és a Se -
ven Ea sy Pie ces- ben ön ma gá val szem ben tá masz tott
el vá rá sok kal el len tét ben) a pon tos ság irán ti fe le lôs -
ség re szó lít fel, ugyanak kor jót is áll a pon tos ság el -
lenôriz he tô sé géért. Ez zel pár hu za mo san meg je le -
nik egy olyan ten den cia is, amely meg kér dô je lez -
he ti az új ra ját szá sok stá tu szát. Hi szen mi is tu laj -
don kép pen a re e nact ment? Megele ve ní tés?
A do ku men tá ció más, új sze rû for má ja? Vagy to -
váb bi re- per fo man szok min tá ja?

Füg get le nül at tól, ho gyan is élik túl mun kái az
el mú lást, Abra mo vic egy spe ciá lis kí sér let tel já rult
hoz zá a Per for man ce Art tör té ne té hez: meg pró bál -
ta re- per for man szok és új ra ját szá sok se gít sé gé vel
biz to sí ta ni, hogy élet mû ve élet ben ma rad jon. Az
ok a jö vô ben ke re sen dô – mond hat nánk Beu ys sza -
vai val. Vagy Kier ke ga ard-t idéz ve: az is mét lés köz -
ben a még csak most be kö vet ke zô re em lé ke zünk.

(Se ven Ea sy Pie ces, oder von der Kunst, die Ges chich -
te der Per for man ce Art zu schrei ben. In. Jens Ro selt,
Ulf Ot to (Hg.): The a ter als Zeit mas chi ne. Zur per for -
ma ti ven Pra xis des Re e nact ments. The a ter- und kul -
tur wis sens chaft li che Pers pek ti ven. Bie le feld, trans -
cript, 2012. 101–123.)

A for dí tás Kiss Gab riel la mun ká ja.
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1 Kü lön kö szö net tel tar to zom a bu da pes ti Art pool Mû vé szet ku ta tó Köz pont mun ka tár sai nak (kü lö nö sen Ga lán tai György -
nek, Ha la si Dó rá nak és Kla ni czay Jú liá nak) és Krics fa lu si Beat rix nak a ku ta tás so rán nyúj tott se gít sé gü kért. A ta nul mány
nem jö he tett vol na lét re a Deuts cher Aka de mis cher Au stausch dienst (DA AD) ál tal tá mo ga tott bé csi ku ta tó mun ka nél kül.
A mun ka ere de ti leg né met nyel ven meg fo gal ma zott és a Ber li ner Beit rä ge für Hun ga ro lo gie cí mû fo lyó irat 2012. évi szá má -
ban (76–111.) meg je lent ré szei nek for dí tá sa Kiss Gab riel la mun ká ja.

2 Az új ra ját szás tra dí ció kép zô sze re pé nek je len tô sé gé hez lásd Kiss 2011, 187–204
3 Vö. Teck len burg 2012.
4 A Li ve Art fo gal mát a Ro se Lee Gold berg -i ér te lem ben hasz ná lom, aki a szín ház, a fo tó, a film és a kép zô mû vé szet ele mei -

bôl szö vô dô, in ter me di á lis dia ló gust tart ja az an gol-a me ri kai neoavant gárd egyik leg fon to sabb je gyé nek. Vö. Gold berg
2004.

5 Vö. Fran ko 1989; Schnei der 2011.


