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Képzőművészeti kontextusban a performansz a hatvanas és a hetvenes 
években tűnt fel, a Fluxus és a happening megjelenésével. A nyolcvanas 
évektől ‒ kevés kivétellel ‒ ritkán fordult elő a művészi gyakorlatban, de 
az utóbbi években ismét teret hódít. Egyre több intézmény, múzeum dedi-
kál új eseményeket a performansz számára, és ezzel egy időben a gyűjte-
ményezésben is újra fókuszba kerültek a performanszok dokumentációi.  
A műfaj különlegessége időhöz kötöttsége: egy performansz az előadó vagy 
a résztvevők aktuális szellemi-testi állapotának lenyomatát tükrözi, amely 
konstelláció egyszeri és megismételhetetlen. 
A trend az 58. Velencei Biennále hivatalos programjában is tükröződött, a 
kurátor, Ralph Rugoff (a londoni Hayward Gallery igazgatója) felkéré-
sére az Aaron Cezar művészeti szervező által összeállított programmal. 

Az idei, May You Live in Interesting Times 
című kiállítás „kiemeli az elfogadott kate-
góriák és műfajok között létező művészetet 

‒ áll Ralph Rugoff bevezetőjében ‒, amely 
megkérdőjelezi a kategorikus gondolkodá-
sunkat alkotó alapokat.” 
Rugoff indította el a Meetings on Art című 
ernyőprogramot is, amely olyan beszélge-
tésekkel, mint például Tomás Saraceno 
olvasós programja, előadásokkal, továbbá 
performansz programmal járult hozzá, 
hogy a biennálén megjelenő témák és alko-
tók minél megközelíthetőbbek legyenek.  
Az Arts Council England és az Aaron Cezar 
vezette Delfina Foundation által támogatott 
performansz-program a kurátori koncepciót 
szálazza szét, fejti tovább: olyan művészeket 
kértek fel, akik eltérő eszközeikkel ‒ tánc, 
hang és vizuális művészet ‒ vizsgálják az 
uralkodó esztétikai, viselkedési és társadalmi 
egyezményeket az identitás, a rasszizmus, a 
társadalmi osztályok és nemek vonatkozá-
sában. A program létrehozásának ötletét 
az is ösztönözhette, hogy két évvel koráb-
ban Anne Imhof Faust című performansza 
elsöprő sikert aratott a biennálén az Arany 
Oroszlán fődíjat elnyerve, de a műfaj jelentő-
ségét az is jelzi, hogy idén a fődíjat a litván 
nemzeti pavilon Sun & Sea (Marine) című, 
énekhangokra komponált performansza 
kapta, illetve több pavilonban is voltak 
performanszok a megnyitó napokban.
A kurátori program célja az is volt, hogy a 
performansz-művészet fiatal generációjához 

tartozó alkotóinak bemutatkozását segítse. 
A dél-koreai származású, vancouveri szü-
letésű és Londonban élő Zadie Xa elis-
mertségét performanszai, videó- és textil-
munkái alapozták meg, amelyekben saját 
tapasztalatait jeleníti meg. Kanadaiként 
koreai identitásának nincs valódi mély-
sége, mégis meghatározó számára, mert 
Kanadában és Nagy-Britanniában ázsiai 
nőként viszonyulnak hozzá. Grandmother 
Mago című performansza, amit a Giardini 
sétányain mutatott be csapatával, az anyai 
ágon kapott koreai hagyományt elevení-
tette fel az ott korábban fontos vallási szere-
pet játszó sámánizmuson keresztül. Az egy 
kézidob élő kíséretével maszkokban vonuló, 
élénk színű kék, lila és rózsaszín sámán-
ruhákba öltözött nők ismeretlen őseik ritu-
áléját idézték meg. A hip-hop kultúrából is 
merítő táncos felvonulásuk áthidalta a nem-
zeti pavilonok közötti valós és politikai teret 
a kulturális sokszínűség hangsúlyozásával. 
Xaéhoz hasonlóan Nástio Mosquito 
No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.Our.
Performance című előadása (2019) ‒ mint 
számos más mű is a biennálén ‒ a gyöke-
rek elszakadását okozó, kizsákmányoló 
geopolitika és a migráció problémaköréhez 
szólt hozzá. Az angolai születésű Mosquito 
Londonban tanult dramaturgiát, majd tévés 
produkciókban dolgozott. Sok olyan ötlete 
volt, amelyet abban a közegben nem valósít-
hatott meg, így orientálódott a performatív 
költészet felé. Munkáiban a film, a zene és 
a videó keveredik egyfajta slam poetryvel, 
játékos előadásaiban cinikus és vulgáris 
attitűddel adja elő provokatív politikai 
nyilatkozatait. A Giardini sétányain egy 
mariachi-jellegű zenekar kísérte költészeti 
előadását, ami Afrikára, a kulturális örök-
ségre és a globalizált világra vonatkozó 
kényelmetlen témákra reflektált. A kétórás 
előadás bizonyos pontjain interaktívvá 
vált az előadás, a művészre és a zenészekre 
fonállal erősített, majd a látogatók lába elé 
dobott, műanyag borítékban lévő szöve-
gek által: ezekről beszélgettek a vállalkozó 
kedvű nézőkkel, de a nézők hozzá is írhattak 
Mosquito szövegeihez. 
A pusztuló ökoszisztéma, a fenntarthatóság 
és az alternatív életformák szintén hangsú-
lyozottan voltak jelen idén a biennálén, s 
így a performansz programban is. Az kissé 
nehezen érthető, hogy miért egy tömbbe 
szorítva jelentek meg a queer pozíciót kép-
viselő produkciók, amelyek csak a nyitó-
héten voltak láthatók, míg a más attitűdöt 
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képviselők, például a gazdasági folyamatokat vizsgáló alkotók a záró hétre 
kerültek. Ebben a leegyszerűsítő, tematikus csoportosításban az ismét-
lődéstől egysíkú vált a program, ami nem tett jót a műveknek. Jobb lett 
volna, ha a többi performansz tágabb kontextusában tudnak megjelenni, 
hiszen így pont az alternatívák sokszínűsége veszett el.
Az Arsenaleban, a Teatro Piccoloban volt látható a brit művészek,  
Florence Peake és Eve Stainton Apparition Apparition (2019) című 
performansza. A privát életben is párt alkotó művészek erősen meg-
osztó előadása saját kapcsolatuk intimitásán keresztül tárta fel az ember 
fizikalitása és a természet erőinek kölcsönösségeit. Queer testük egy 
pusztuló ökológiai környezetben az alternatív társadalmi formák, szociá-
lis rendszerek szimbólumaként jelent meg, melyeknek le kell váltaniuk a 
mostani, emberi és természeti erőforrásokat kizsákmányolót. A meztelen, 
csak tangát és fémes övet viselő, a széksorok között-fölött mozgó művészek 
először a közönség tagjaihoz fordultak és gyengéd suttogással kérték, hogy 
rajzoljanak a testükre, így előállítva azt a bensőséges atmoszférát, ami az 
egész előadást áthatotta. Amikor mellüket, arcukat, hátukat, lábszárukat 
már elborították a filctollgesztusok, a színpadra léptek, ahol a háttérben 
egy, a testnyílásokat és folyadékokat egymásba olvasztó projekció változott 
lassan, valamint Peake két vulkán-szerű kerámia szobra állt a rivaldában. 
Az alkotópáros élő szobrok, egyensúlyi helyzetek, illetve a szexuális aktust 
imitáló pózok sorozatába rendezte magát. Az egyik felkínálkozó testet egé-
szítette ki a másik, szorosan összepréselve testrészeiket, majd szétcsúsztak 
és létrejött a következő szobor. Az egyesülések és szétválások folyamata 
felidézte a szexuális aktust, a törzsi rituálékat, valamint a fejlődés és az 
összeomlás folyamatait.
A programban más performanszok is a queer alternatívát használ-
ták. Véleményem szerint az egész biennále legerősebb műve volt a len-
gyel koreográfus és queer aktivista, Alex Baczynski-Jenkins Untitled  
(Holding Horizont, 2018) című koreográfiája. A Teatro Piccolo sötét szín-
padára körbe ültették le a nézőket, miközben az előadás már folyt, a teret 
egyetlen piros-lilás lámpa világította be. Az öt táncosból álló csoport 
női és férfi tagjai egyaránt női ruhákban táncoltak, így megalapozva a 
gendersemleges pozíciókat. A háromórás előadás koreográfiája, amit 
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Zadie Xa
Grandmother Mago, 2019  
© Fotó: Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England.

Nástio Mosquito 
No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.Our.Performance, 2019

© Fotó: Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England.
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tematikájú volt boychild, egy kaliforniai 
transznemű művész előadása. Fotósként 
indult, saját androgün testét használta 
modellként, később egy barátja ötletét 
követve találta ki boychild karakterét, egy 
nőnemű sámánt vagy bohócot, aki a poszt-
internet korszakban rituális mozgásával, 
táncával létesít kapcsolatot az univerzum-
mal. Performanszaival boychild a San 
Francisco-i drag szcénában tűnt fel, védje-
gye a borotvált fej, a természetellenesen szí-
nezett kontaktlencsék, a tetoválások. A szín-
padon gyakran használ a szájában vagy a 
kezében tartott apró stroboszkópokat. Ezek 
a kellékek kísérik a lassú, néha görcsösen 
megfeszülő improvizált mozgását, amit a 
japán butoh-táncból kölcsönzött, s amely-
nek az összhatása olyan, mintha egy cyborg 
és egy zombi keveréke lenne. A biennálén 
látható egy másik műben is, Korakrit 
Arunanondchai és Alex Gvojic: No 
history in a room filled with people with 
funny names 5 (2018) című háromcsatornás 
videoinstallációjának egyik csatornáján is, 
folyamatosan az ő kígyózó, a leírás szerint 
a naga-kígyóistent megjelenítő szuggesztív 
tánca futott. A villódzó, futurisztikus test 
és a thai kulturális hagyomány ütközte-
tése az én, az identitás és az ezeket alkotó 
narratívák közötti kapcsolatot kereste a 
barlangba szorult thai gyerekek megmen-
tését feldolgozó műben. A programban 
bemutatott Hand Dances. 1.000 Caresses 
műve (2019) személyes, belső nézeteit tárta 
fel az LGBTQ+ világban való jelenlétéről. 
Ujjainak hajszálfinom mozgása meghatóan 
idézett fel haptikus emlékeket, az érintések, 
simogatások gyengéd intimitását, majd az 
egyre dinamikusabb mozgás végletekig 
kifacsart helyzetekbe jutott el, a fizikai kín-
zásra utalva. A politikai aspektussal tágítva 
az előadás az elegáns szmokingban feszülő, 
nem-fehér, nem-bináris testtel a szubkultú-
rákat a kulturális ellenállás platformjaiként 
határozta meg.
Hasonló tematikájú volt a kongói szár-
mazású, Franciaországban született, és 
az Egyesült Királyságban is dolgozó Paul 
Maheke Seeking After the Fully Grown 
Dancer *deep within* című műve. A szóló 
darab az Authentic Movement jegyében 
jött létre, Maheke performanszaiban ezt a 
metódust használja. A módszer olyan saját 
mozdulatokon alapul, amelyek akkor kelet-
keznek, ha az egyén képes megengedni, 
hogy mozgása intuitív, szabad impulzu-
sokból jöjjön létre, szellemi irányelv nélkül,  

a tudatos döntéshozatallal kezdeményezett 
mozgással szemben. Maheke nem képzett 
táncos, korai művei az afrikai kulturális 
örökség, a fekete pop-kultúra és a posztko-
lonialista elméletek köré csoportosítható 
köztéri intervenciók, majd installációk, 
videók voltak. Mozgás-alapú performanszai 
e témákat bővítették tovább a queer identi-
tás politikai reprezentációinak kérdéseivel 
és szöveges elemként jelentek meg a moz-
gás mellett. Vagyis tánc közben Maheke 
beszél, a művészi állásfoglalások és a hely-
zetére ironikusan reflektáló megjegyzések 
képregény-szövegbuborékokként kísérik 
mozgását: „Biztos észrevettétek, hogy a 
táncosok mindig csodás ruhákat viselnek, 
de valahogy olyan félelmetesek. Én most 
próbáltam úgy öltözni, mint egy felnőtt 
táncos, de lehet, hogy szerintetek focistá-
nak nézek ki…” 
A Londonban dolgozó nem-bináris nemű 
Victoria Sin boychildhoz hasonlóan 
drag körökben tűnt fel, karaktere a nőies-
ség ikonjait ‒ például Marilyn Monroe-t 
és Marlene Dietricht ‒ ötvöző vizuális 
inspirációkból jött létre. Sin sci-fi rajongó, 
korábbi videóit, grafikáit nem a techno-
lógiai, hanem az alternatív társadalmi 
víziókat felvázoló sci-fik ihlették. Számára 
a drag is egy ilyen különösen magával 
ragadó regény, mely kiemel a környezeti-
társadalmi kontextusból és új nézőpon-
tokat ad a gondolkozáshoz. A biennálé 
programjában If I had the words to tell you 
we wouldn’t be here now című performanszát 
Matteo Gemolo fuvolistával közösen 
mutatta be. Sin hatalmas fehér parókában, 
erős sminkben, csábos flitteres ruhában 
lépett a színpadra. Felvételről hallható 
saját hangjára tátogott, miközben színpa-
dias mozdulatokkal flörtölt a közönséggel. 
Szövege a megértés nélküli kommuniká-
ciónkról szólt, az útkeresésről a hangok 
és a készen kapott nyelvi konstrukciók 
labirintusában. A Gemolo által megszólal-
tatott fuvola egy új, a szavainkat helyette-
sítő kommunikációs formaként jelent meg. 
Például a „Mit értesz azon, ha azt mondod, 
mi?”-kérdésre dallamsor válaszolt, illetve 
a Sin által elkezdett mondatokat is zenei 
hangok fejezték be. Az ének- vagy zenei 
hang China Miéville Konzulváros című 
könyvében is a kommunikáció kulcsa, itt 
egy, a túlélés érdekében gyarmatosított 
bolygón az emberiség az őshonos óriásro-
varokkal csak a konzulok, vagyis énekesek 
dalával tud kommunikálni. A Sin által 

Paul Maheke
Seeking After the Fully Grown Dancer *deep within*, 2019 
© Fotó: Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England.

 Victoria Sin és Matteo Gemolo
If I had the words to tell you we wouldn’t be here now 

© Fotó: Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England.

képviselt, az autentikus kifejezést kereső queer test és a zenész között 
zajló párbeszéd megmutatta, ahogy az identitás és a tapasztalat, nem-
csak megmutatkozik a nyelv és az elnevezés által, hanem épp ezek által 
jön létre.
Tarek Atoui kollektív performanszainak ugyancsak a hang áll közép-
pontjában. A libanoni származású képzőművész és elektroakusztikus 
zeneszerző művészi gyakorlata a hatvanas évek kísérleti zenéjében gyöke-
rezik, mely kiterjesztette a zene fogalmát, valamint a vizuális művészethez 
közelítette azt. Atoui előadásaiban elektronikus keverők és egyedi, épí-
tett hangszerek szólalnak meg, hang-koncepciója kihívást jelent, mert új 
tapasztalatokat kínál fel a befogadó és a zenészek számára is. The Ground 
(2018) című hang-installációja a kurátori „A” programban volt látható.  
A The Ground olyan kerámia edények és tárgyak halmaza, amelyeket a 
kínai Gyöngy-folyó deltájába tett utazása inspirálta. A régió építészeti, 
zenei és kézműves hagyományairól rengeteg jegyzetet készített Atoui, 
majd iparosokkal és hangszerkészítőkkel legyártatta az ihletből születő 
különös tárgyakat. Ezek igen sokfélék: néhány kicsi és mázatlan, mások 
nagyok és fényesek, rücskös lemezek vagy medúza-szerű fodros objektek. 
A tárgyak egy része fazekaskorongon vagy lemezjátszókon áll, mert hang-
lemezként vagy másként megszólaltatható hanghordozóként működnek, 
némelyikük hallható is a kiállításban. Atoui a performansz előtti beve-
zetőben elmondta, hogy a kertben elhelyezett hangszerek szintén az ins-
tallációhoz kapcsolódnak. A Ground Session előadásában nemzetközi 
zenész csapat működött közre. Nem volt igazán kezdete és vége, a termé-
szeti ciklusokhoz hasonlóan, mint Atoui írta a darabról. Alapvetően imp-
rovizált előadás volt, de évek óta gyűjtögetett hangmintákat is használtak.  
A zenészek fokozatosan szólaltatták meg a műszerekből, fúvósokból, ana-
lóg pedálokból és az érintésre gerjedő érzékelőkből álló hangszerparkot: 
egy páratlan hang-környezetet hoztak létre a kertben, a művész szándéka 
szerint az ökoszféra hangját szólaltatva meg.
Ez a program csak a nyitó héten volt látható, a program második része 
hasonlóan sokrétű művészi pozíciót vonultat fel. A biennále utolsó hét-
végéjén, november 23-án és 24-én kerül majd megrendezésre, Vivian 
Caccuri, a Cooking Sections, az Invernomuto, Paul Maheke & Nkisi, 
Vivien Sansour és Bo Zheng műveivel.

elektronikus hangminták és régi lengyel slágerek ötvözete kísért, mind-
össze egy tangó vagy csa-csa-csa-szerű lépéssorból állt, de ezzel az összes 
létező nem lehetséges kapcsolatainak teljes skáláját felvonultatták anél-
kül, hogy egymáshoz értek volna a táncosok. A tempó, a tér, a tekintetek 
beszélték el a viszonyokat, illetve a hol csábítóan, hol unottan, vagy szen-
vedélyes őrjöngéssel előadott ugyanazon mozgássor. A nemek, a nyelvek, a  
nemzetiségek és ezek reprezentációi folyamatosan kérdőjeleződtek meg  
a hihetetlen energiákat közvetítő katartikus előadásban, ami tavaly a 
Frieze Art Fair London Artist-díját is megkapta. 

A Teatro Piccolo mellett több előadás is az Arsenale Giardino delle 
Vergini elnevezésű zöldövezetében zajlott. Szintén gender és queer 

Florence Peake és Eve Stainton
Apparition Apparition © Fotó: Riccardo Banfi. Courtesy Delfina Foundation and Arts Council England.


