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Italian Performance Art. Progetto della Associazione Culturale Harta Performing, 

Sagep Editori, Monza, 2015.

Az észak-olasz Monza városához köthető Harta Performing kul-
turális egyesület kétéves munkájának eredményeként jelent meg 
idén az Italian Performance Art című, kétnyelvű (angol–olasz) 
kötet. A Giovanni Fontana, Nicola Frangione és Roberto Rossini 
kezdeményezésére közösségi finanszírozással megvalósult pro-
jekt eredménye a könyv. Olaszországban az utóbbi évtizedben 
megerősödött a performanszkultúra, egyre szélesebb körben 
válik ismertté ez a művészeti ág. A könyv az utóbbi évek fejlő-
dési irányait, a kortárs kísérletezés és a technológiai vívmányok 
lehetőségeit tekinti át, emellett nemzetközi színtéren jelentős 
kutatók tanulmányait közli. Egyben átfogó képet ad a perfor-
manszművészet változatos értelmezési stratégiáiról, és a jelenség 
költészeti, multimediális és színházi kapcsolatai felől is vizsgálja 
a témát. Nem pusztán panorámaképet kapunk, a kötet – párat-
lanul gazdag szakbibliográfiai anyaga mellett – több mint száz 
oldalt fordít a történeti gyökerek felderítésére és a kortárs per for-
manszkultúra jelentős alakjainak gazdag, színes fotóanyaggal 
bővített bemutatására. Az összeállítás talán legnagyobb érdeme 
a történeti fejlődési ív gondos megrajzolása mellett a tanulmá-

nyokban felvetett izgalmas elemzési szempontok jelenléte. 
A kortárs olasz performansz egyik emblematikus alakja, Giovanni Fontana érzékletesen mutatja be 

a performanszművészet, a futurista hangköltészet és a kísérleti színház szövevényes kapcsolatait. Ennél 
is érdekesebb azonban a történeti szekcióban szereplő másik Fontana-szöveg: Action poetry in Italia: il 
corpo in azione nello spazio della ricerca performativa (Akcióköltészet Olaszországban: a cselekvő test 
a performatív kutatás terében). A tanulmány a performanszkultúrában kulcsfontosságú test sokszínű 
referencialitását járja körül. E lényegi elem szerepének megértése közelebb vihet a performanszművészet 
– a közönség számára gyakran nehezen értelmezhető – jelenségével szembeni ellenállás feloldásához. 

A tanulmány a hatvanas évek közepétől követi végig a test átalakuló szerepét a művészetben, elsősorban 
a performatív kísérletek területén. A test mint akcióművészeti alany és tárgy már a futuristáknál megje-
lenik, akiknek poétikájában a művészet (költészet) egylényegűvé válik a közvetlen tettekkel; az art-azione 
(Aktionkunst, Action Art) közvetlen hatást tesz a nézőre. A meghökkentés és a botránykeltés nem titkolt 
célja a futuristáknak, bár a kortárs közönség nem volt mindig együttműködő. Elvitathatatlan eredménye 
volt azonban a „polgárpukkasztó” csoportosulásoknak az emberi hang felszabadítása is: a hangköltészeti 
kezdeményezések évtizedeken át a futurista experimentális hangzásból indultak ki. Arrigo Lora-Totino 
a hatvanas–hetvenes években népszerű futurista hangköltészeti esteken reprodukálta Marinettiék művé-
szetét. Az akcióművészet mellett részben a happening műfaja is köthető a futurizmushoz, és a későbbi 
fluxus-kezdeményezések inspirációi között is megtaláljuk a jövőbe néző kísérletezőket. A test teatralitása 
a hatvanas évek végétől kezdve és a hetvenes években meghatározóan eltolódott a radikális kifejezés irá-
nyába. A body art az emberi testet közvetlen élő entitásként használja, amely a szellem és a személyiség 
korlátai alól felszabadult, tiszta elemi erővel dolgozik. „Il corpo è una creazione permanente, una continua 
costruzione” („A test állandó alkotás, folyamatos építkezés”) – Gina Pane, az olasz testművészeti kultúra 
jelentős képviselője így foglalta össze a jelenség lényegét. A privát szféra és a közösségi tér közötti határok 
eltörlése, a szadomazochisztikus és erotikus elemek, vér, könny és izzadás gyakori szereplői a testművé-
szeti munkáknak. Gina Pane, Ketty La Rocca, Vettor Pisani, Fabio Mauri, Fabrizio Plessi mind más és más 
eszközkészlettel fordultak a testhez és a közvetlen művészeti akciókhoz. Volt, aki élesben, saját testén 
„kísérletezett”, mások a fotó vagy a film médiumán keresztül közvetítettek üzenetet. A művészi élmény, 
a katarzis a közönség és a művész brutálisan közvetlen kapcsolatából ered, és így a voyeurizmus, a tiltott 
látványosságok vonzalma is erősen hozzájárul a body art erejéhez. 

A test fetisizálása mellett a kísérleti performansz előtt a másik út a gesztus és a hangzó kísérletek 
folytatása. A hatvanas–hetvenes években virágzó kísérleti költészeti kultúra termékeny inspirációként szol-
gált a performanszkísérleteknek is. Az 1963-ban, Firenzében megalakult Gruppo 70 tagjai, Lucia Marcuc-
ci, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti és Giuseppe Chiari a költészet és az akció közötti átmeneti műfa-
jokkal foglalkoztak. Poesia e no (Költészet és mégsem) című költészeti előadásaikat (poesia-spettacolo) 
a performansz, a szavalat és a tömegkultúra elemeiből gyúrták össze. A Gruppo 70 sajátos vizuális köl-
tészeti kifejezésmódja – a tömegkultúra, a színes lap- és újságkivágások, a reklámok vizuális közlésmód-
jainak átvételével – a fogyasztói kultúrán ironizál. Ebbe a közegbe pontosan beilleszthető a költészeti 
performanszkísérlet. A meghökkentő elemek megszólaltatásából létrejövő koncertek, a képregényeket idéző 
vizuális költemények mind a spatolai totális költészet felé vezető út állomásai. A performanszkultúrának 
szerves részét képezi a hangköltészeti kíséretezés többirányú fejlődése. Nemzetközi színtéren az olasz 
kísérletek a futuristák óta megőrizték központi szerepüket. Arrigo Lora-Totino a hatvanas évek Filippo 
Tomaso Marinettije, legalábbis a hangköltészeti kísérletek vonatkozásában. Az intermédia elméletének 
kifejlődése, a technológiai újítások (magnetofon, hangvisszajátszás) is hozzájárultak a korszak hangzó 
közegének felvirágzásához. Sorra születnek az elméleti munkák is ezidőtájt, melyek egészen a kortárs 
digitális jelenségekig kiterjedve meghatározó teoretikus háttérnek tekinthetők. 

Roberto Rossini tanulmányában a hatvanas évektől kétezerig tekinti át az olasz performanszművészet 
fejlődését. A szöveg új nézőpontból, a performanszművészetre ható inspirációk és a jellemző témák felől 
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közelíti meg az olasz szcéna egyedi útját. A gesztusművészetként értelmezett performanszra tett nem-
zetközi hatások közül a japán Gutai csoportot emeli ki, valamint az amerikai action painting festészeti 
praxisát. A tér és a test kölcsönhatásából látványos performatív alkotások születnek. A hetvenes évek 
Olaszországának egyik meghatározó művészeti iránya az arte povera, amelynek Germano Celant talált 
– Jerzy Grotowski teatro povero (szegény színház) kifejezésére utaló – elnevezést. A „szegény művészet” 
lényege a visszatérés a materiális gyökerekhez, az őselemek, a természetes anyagok használata egy le-
tisztult művészeti kifejezésmód eszközeiként. Az arte povera egyik alapvető megnyilvánulási formája 
a performansz, amely az élet és a művészet közötti hagyományos határ elmosódása után új jelentőséget 
kap. Művészet és közösség, műalkotás és környezet, egyén és kultúra kapcsolatának kérdéseivel foglalkoznak 
a korszak performanszkísérletei. Természetesen a korszak társadalmi-politikai fordulatai is markánsan 
megjelentek a performanszművészetben: a ’68-as indulatok kapcsán az egyén szerepe az össztársa dalom-
ban égetően időszerű maradt. 

A nyolcvanas–kilencvenes években a performanszkultúra egyre szélesebb körben vált ismertté, nemzet-
közi fesztiválok, kiállítások, találkozók és konferenciák foglalkoztak a kortárs művészeti közeg izgalmas 
szeletével. Az Italian Performance Art kötetet kiadó Harta Performing Group Monza is számtalan per for-
manszfesztivált szervezett az évek során, ahol a nemzetközi színtér jelentős alkotói mutatkozhattak be. 
Olaszország-szerte több kísérleti művészeti csoport és központ alakult (Marginalie, Torino; L’Arte Studio, 

Ponte Nossa; Container, Firenze; La Cappell Underground, Trieszt; Galleria Neon, Bologna stb.), amelyek 
helyet adtak és adnak máig az experimentális művészeteken belül a performatív irányzatnak. A kortársi 
fejődés természetesen Itáliában sem áll meg, ennek további fázisait remélhetőleg a Harta Performing 
újabb igényes kötetekben dokumentálja majd. Gi
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