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profanációjával4 igyekszik egy olyan arc vagy fej létrehívásához eljutni, melyet a hús eleven nyersesége, 
formátlansága határoz meg, az a fajta elevenség és nyerseség, amely egy vad észlelés birtokába juttatja: 
a nyelviségben adódó percepció helyett tehát valami teljesen más, élményszerű tapasztalathoz vezeti, 
a tapintás önismeretéhez. Egy olyan nem intencionális, mégis eredendő, az élő testre jellemző – Michel 
Henryval szólva – „pathétikus önérintettséghez”,5 amely nem egyéb, mint „önmaga közvetlen átélése és 
megtapasztalása”.6 Amint az arcra kerül az agyag, és eleven maszkként, torz arcként folyamatosan for-
málódik, az előadás iteratív eseményében feloldódik az alkotás és az alkotó organikus és anorganikus 
elválaszthatósága. Használatba véve testét mint dinamikus jelentéshordozót, maga Sagazan válik többek 
között mozgó szoborrá, vagy épp állatszerű formákat idéző hibriddé, rajta keresztül pedig az agyag és 
a festék telítődik el a létezés intenzitásával. Ez a színeváltozás mutathat rá arra, miben is rejlik a humánum 
mint olyan, mi által adódnak konvencionális határai, és ezek hogyan konfigurálhatók a performativitás 
esztétikájának gyakorlatában.7 Úgy vélem, hogy az Olivier de Sagazan performanszművészetében meg-
figyelhető képzőművészeti anyaghasználat, valamint az akciók formanyelvi kódjai (melyek egyaránt alkal-
mazzák a body-, illetve a behavior-art sajátos jegyeit,8 továbbá a szobrászat és festészet némely gyakor-
latát) a poszthumanizmus antropológiai-esztétikai diszpozíciói felől szintén könnyedén interpretálhatók. 
Ugyanis ezeket a performanszokat olyan színrevitelekként is felfoghatjuk, melyek az emberi testet mint 
interfészt, vagyis mint „materiális és szimbolikus erők interakciójának eseményszerű terét”9 jelenítik 
meg, ezen keresztül pedig az antropológiai állandókra irányuló rákérdezést esztétikailag hajtják végre. 

4 Giorgio Agambennél olvashatjuk, hogy „a szentből a profánba történő átlépés bekövetkezhet valamely szent dolog 

nem megfelelő, vagy egyszerűen újszerű használata folyamán is. Nevezetesen a játék folyamán.” A játék ilyenfor-

mán egyfajta „szentségtörésként”, a szent „fejtetőre állításaként” értelmezhető, mely azonban a(z) (határ)átlépés 

mozzanatában a használat új formáit teremti meg. Giorgio AGA M BE N , A profán dicsérete, ford. KR I VÁCSI Anikó, 

Typotex, Budapest, 2008, 112–115. Sagazan éppen ezekre az új használati és kifejezési formákra igyekszik rátalálni, 

illetve visszatalálni az elveszett ünnephez, a szenthez és a hozzá tartozó rítusokhoz. 

5 Michel HE N RY, Az élet fenomenológiája, ford. FA R K AS Henrik = UŐ. , Az élő test. Válogatott tanulmányok, Bencés 

Kiadó, Pannonhalma, 2013, 23.

6 Michel HE N RY, Az élő test, ford. MOL DVAY Tamás = UŐ ., Az élő test, 52. 

7 A Transfiguration recepciója a performansz funkcióját, valamint interpretatív kereteit – az előadói önértelmezé-

sektől kissé automatizálva – egyöntetűen az emberi kondícióra, identitásra, önmagaságra irányuló faggatózásban 

jelöli meg. Remek példa erre Alexandra Gray tudósítása, mely az előadás végéhez érkező Sagazan szavait recitálja. 

Lásd: Alexandra GR AY, The body as a living artwork: Olivier de Sagazan’s Transfiguration, https://www.

seeingdance.com/olivier-de-sagazan-transfiguration-14012019/ 

8 Jorge GLUSBE RG , Bevezetés a testnyelvekhez: a body art és a performance, ford. CSŰ RÖS Klára = A performance-

művészet, szerk. SZŐKE Annamária, Artpool – Balassi Kiadó – Tartóshullám, Budapest, 2000, 90–114.; BE KE László, 

Az emberi test és a médiumok – képzőművészet és színház között = UŐ., Médium/elmélet. Tanulmányok 1972–

1992, Balassi, Budapest, 1997, 150–153.

9 HORVÁTH Márk – LOVÁSZ Ádám – NEMES Z. Márió, A poszthumanizmus változatai – Ember, embertelen és ember 

utáni, Prae Kiadó, Budapest, 2019, 231.
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Az agyag színeváltozása 

Dehumanizáció és a formák szétszóródása 

Olivier de Sagazan Transfiguration című performanszában

A TRANSZFIGURÁCIÓ ERŐVONALAI

„A »transzfiguráció« az áthaladás a »szent arcból« a »hús-fejjé«.”1 Ahogy ez a Krisztus színeváltozására 
utaló, elliptikus alkotói önértelmezés is jelzi, Olivier de Sagazan kortárs francia képző- és performansz-
művész többek között ennek a teológiai, biblikus értelmezésiránynak a reverzióját igyekszik véghezvinni 
Transfiguration2 című, 1999-től több országban is előadott előadásában. Akcióinak során nem kizárólag 
a teofániával kísért színeváltozás eszkatológiai eseménye idéződik meg. Nem is csak a gnosztikus ta-
nításokból ismerhető endúrát, az Én összetörésének ösvényét láthatjuk körvonalazódni az átalakulás 
folyamatában, az átmenetiség érzékeltetésével. Végül pedig nem pusztán a transzfiguráció ellenfogal-
maként felfogható kenózisra, a Megváltó önkiüresítésének vagy megalázkodásának felelevenítésére is-
merhetünk rá a látottakból. Sokkalta inkább beszélhetünk arról, hogy Sagazan az említett toposzok 
szimultán játékba hozásával a megdicsőülés és a megalázkodás, a figuráció és defiguráció dialektikus 
mozgásainak aktivizálásával mutat rá az antrophos (a gnosztikus tradícióban az Adamasra is visz-
szavezethető, föld jelentéssel bíró ember) nyitott struktúrájára. A megalázkodás általi megdicsőülés, 
a defiguráció általi újabb figurációs lehetőségek megteremtődése és az életvilág formáinak diverzifikált 
bősége jellemzi ezeket a performanszokat, vagy ahogy Sagazan fogalmaz: az általa színre vitt mutációk 
az élet emergens logikája szerint szerveződnek.3 A szent, megvilágosult arcról való lemondással, annak 

1 Vö. „»Transfiguration« is the passage of the »Saint Face« into the »Meat Head«” (A szerző fordítása). Hayley EVA NS ,

Hideous, terrible, magical body: An interview with Olivier de Sagazan, https://scene360.com/art/103810/

olivier-de-sagazan/ 

2 A performansz egy rövid részlete a 2011-ben megjelent, Ron Fricke által rendezett Samsara című zenés doku-

mentumfilmben is megtekinthető. A tanulmányban elemzett felvétel Olivier De Sagazan transfiguration HD 

Biarritz 2014 (brigade contemporaine), https://www.youtube.com/watch?v=4KyK6so3h0A&t=514s „szerzői” 

döntés alapján már nem hozzáférhető, viszont az említett performanszról megannyi dokumentáció-fragmen-

tum található a világhálón. 

3 Julius GAVROC H E , Olivier de Sagazan and the dancing self, Autonomies, https://autonomies.org/2017/01/olivier-

de-sagazin-and-the-dancing-self/ 
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Mégpedig azáltal, hogy a folytonosan (újra)létesített, majd eltörölt, aztán megint másként előállított agyag-
maszkok képesek a metamorfózisban rejlő identitásdekonstrukciós potenciált felmutatni. A felsoroltak-
ból következően is látható, hogy tanulmányom célkitűzése Olivier de Sagazan Transfiguration című 
performansz(dokumentációj)ának egy olyan kultúratudományos megközelítése, melynek erővonalai 
a poszthumanista esztétika,10 az antropológia, a performativitáselmélet, valamint a színházszemiotika11

szövevényes diskurzusaiból adódnak. Jorge Glusberget parafrazeálva, talán a testnek, a testiségnek ebben 
a megismerés eszközeként való alkalmazásában rejlik az általunk tárgyalt, eltérő beszédmódok általá-
nos alapja.12

Helmuth Plessner A színész antropológiájáról című tanulmányának elején a következő elgondolkod-
tató kérdést teszi fel: „A színészek embereket, kész karaktereket állítanak elénk. Leválnak magukról, 
másokká változnak. Eljátszanak egy másik létezést. Nem húzhat-e ebből a helyzetből hasznot az antropo-
lógiai megismerés? Módszertanilag nem egyenesen felbecsülhetetlen érték-e, hogy itt az emberi egziszten-
cia mélységeiben teszi átláthatóvá magát azzal, hogy átalakulva önmagát teremti?”13 Plessner okfejtésében 
a színészi lét- és játékmód egy olyan antropológiai kísérletezésként értelmeződik, amin keresztül feltá-
rulkozik az ember ontológiai alaphelyzete, vagyis az a fajta „excentrikus pozicionalitás”, melyben az 
ember mint „képalkotó elevenség”, mindig egy önmagához mért távolságban, idegenségben képezi meg 
önmagát. Vagyis „az előadás, amelynek matériája a saját egzisztencia, arról árulkodik, hogy az ember 

10 A poszthumanizmus némely esztétikai belátásának értelmezői felhasználása jelen értekezés esetében azért is 

tekinthető gyümölcsözőnek, mert megfelelő keretezését adja a Sagazan performanszában látható dehumanizációs 

eljárásoknak. A poszthumanizmus az utóbbi idők magyar nyelvű humántudományos diskurzusaiban is kur-

renssé váló „gumifogalma”, valamint az ezáltal jelölt heterogén, pluralizált beszédmód, éppen ezekből a disz-

kurzív eltérésekből adódóan korántsem rendelkezik könnyen körülhatárolható kontúrokkal. Valamint teoretikus 

axiómái (mint például az antropocentrizmus és humanizmus ideológiai konstrukcióként való tételezése, vagy 

épp az ezektől való elmozdulási törekvés, melyet már a poszt előtag is szignál), melyek valamiféleképpen össze-

tartják az eltérő poszthumán irányzatokat, meglehetősen problémásnak mondhatók a történeti differenciáltság 

aspektusából közelítve. Ugyanakkor az sem állítható, hogy az elméleti alapvetések esetében az említett prob-

lémákra ne reflektálnának a diskurzusok képviselői, mégis, mintha az alkalmazás során kevésbé árnyaltan je-

lenne meg az adott dilemma. 

11 Bár a performanszművész intézményileg, valamint színreviteli gyakorlataiban kétségtelenül eltérést mutat a szí-

nésztől, ő maga – hasonlóan a színészhez – jeleket hoz létre és közvetít saját testével, vagyis ahogy Fischer-Lichte 

fogalmaz: „nem egyfajta jelentéssemleges médiumként, hanem a folyamat olyan alanyaként léphet fel, melynek 

során a paralingvisztikai, mimikus, proxemikus és gesztusjelek, illetve a smink, a frizura, a jelmez jeleinek ki-

dolgozásának és megvalósításának eredményeként a színészi szerep komplex jele épül fel.” Erika FISC H E R-L IC H TE , 

A színház nyelve – A színházi jelentésképződés problémájához, ford. KISS Gabriella, Pro Philosophia Füzetek 

1995/1., 33. Továbbá: Hans-Thies LE H M A N N , Az előadás: elemzésének problémái, ford. KISS Gabriella, Theatron 

1999/tél – 2000/tavasz, 46–60. 

12 GLUSBE RG , I. m., 90–114.

13 Helmut PL ESSN E R , A színész antropológiájáról, ford. BESZE Flóra, Játéktér 2015/3., 24–25.

távolságot tart ezen egzisztenciával szemben.”14 A kultikus-rituális gyakorlatokat végző maszkos alakok 
vagy épp a filmszínész (de ide értendő a színházi előadó is), bár esztétikailag különböző formanyelveket 
használ, mégis „egy és ugyanazon magatartás lehetőségeire mutat rá: saját eleven testével [Leib] testesít 
meg egy figurát.”15 Ugyanakkor lényeges, hogy a színész esetében a maszk helyett saját teste [Körper] 
tölti be ezt a funkciót, vagyis médiummá lesz: „Amint a mesterséges maszk lehullik, az eleven test maga 
válik az alkotás alapanyagává. Az előadó a saját kinézete mögött éppúgy észrevétlen marad, mint a kul-
tikus táncos.”16 Plessner megállapításai a színészi tevékenység kapcsán nemcsak, hogy a test medialitására 
és az ember ezen keresztüli mindig is képként való (ön)reprezentációjára irányítják a figyelmet, hanem 
arra is nyomatékosan rámutatnak, hogy a conditio humana „a megtestesítés adományának” köszönhe-
tően „képes bemutatni önmagát, s a megtestesítéssel válik láthatóvá, hogy az emberi létezés bemutat-
ható.”17 A képalkotás hipertrofikusnak is nevezhető aktusát azonban megelőzi a képalkotás tervének 
mozzanata, vagyis egy olyan szerepvázlat készítése, amellyel a színész alakítása során igyekszik azono-
sulni. Ebből adódóan „a színészi akció felől úgy értjük meg az emberi életet, mint egy szerepnek a kép-
alkotás többé-kevésbé rögzített terve szerinti megtestesítését.”18

Plessner belátásaira támaszkodhatunk a Sagazan performanszának értelmezésekor, még akkor is, 
hogyha tisztában vagyunk a színész és a performanszművész előadásformáinak különbségeivel, vagyis 
azzal, hogy a színész hagyományosan egy szerepet testesít meg, ellenben a performanszművésszel, aki nem 
egy reprezentációt, hanem saját testi jelenlétét állítja előtérbe. Ugyanis mint láthatjuk, a Transfiguration
az ember eredendő excentrikusságát színrevivő, a megtestesítés szakadatlan dinamizmusára fókuszáló, 
antropológiai irányultságú művészi akcióként értékelhető. Innen is láthatóvá válik, hogy egy esztétikai 
gyakorlat és élmény miképpen válhat bizonyos antropológiai tapasztalatok közvetítőjévé. Azonban érde-
mesnek tűnik elidőznünk a képalkotás tervének mozzanatánál, amely megvilágító lehet arra a mindenek-
előtt intézményi, esztétikai-műfaji és praktikus különbségre nézve, amit a színész és performanszművész 
között feltételezhetünk. Hans-Thies Lehmann a posztdramatikus színház gyakorlataihoz közelinek ítéli 
a performanszokat, ugyanis szerinte mindkét praxis esetében a színész, mely addig elsősorban drámai 
szövegek által reprezentált alakok megjelenítéséért felelt, már nem pusztán szereplő (actor), hanem per-
formanszelőadó, „aki a színpadon saját jelenlétét kínálja fel a szemlélet tárgyául.”19 Az új színházi gya-
korlatban a performansz általi tételezés (Setzung) esztétikai érvényesítése megy végbe, mely felszámolja 
az irodalomtól függést, és „melyet nem kell a valóságábrázolás elől megindokolni.”20 Ahogy fogalmaz: 
„A performanszművészetben a művész cselekvése nem annyira arra irányul, hogy egy külső valóságot 
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17 PL ESSN E R , I. m., 27.
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Mégpedig azáltal, hogy a folytonosan (újra)létesített, majd eltörölt, aztán megint másként előállított agyag-
maszkok képesek a metamorfózisban rejlő identitásdekonstrukciós potenciált felmutatni. A felsoroltak-
ból következően is látható, hogy tanulmányom célkitűzése Olivier de Sagazan Transfiguration című 
performansz(dokumentációj)ának egy olyan kultúratudományos megközelítése, melynek erővonalai 
a poszthumanista esztétika,10 az antropológia, a performativitáselmélet, valamint a színházszemiotika11

szövevényes diskurzusaiból adódnak. Jorge Glusberget parafrazeálva, talán a testnek, a testiségnek ebben 
a megismerés eszközeként való alkalmazásában rejlik az általunk tárgyalt, eltérő beszédmódok általá-
nos alapja.12

Helmuth Plessner A színész antropológiájáról című tanulmányának elején a következő elgondolkod-
tató kérdést teszi fel: „A színészek embereket, kész karaktereket állítanak elénk. Leválnak magukról, 
másokká változnak. Eljátszanak egy másik létezést. Nem húzhat-e ebből a helyzetből hasznot az antropo-
lógiai megismerés? Módszertanilag nem egyenesen felbecsülhetetlen érték-e, hogy itt az emberi egziszten-
cia mélységeiben teszi átláthatóvá magát azzal, hogy átalakulva önmagát teremti?”13 Plessner okfejtésében 
a színészi lét- és játékmód egy olyan antropológiai kísérletezésként értelmeződik, amin keresztül feltá-
rulkozik az ember ontológiai alaphelyzete, vagyis az a fajta „excentrikus pozicionalitás”, melyben az 
ember mint „képalkotó elevenség”, mindig egy önmagához mért távolságban, idegenségben képezi meg 
önmagát. Vagyis „az előadás, amelynek matériája a saját egzisztencia, arról árulkodik, hogy az ember 

10 A poszthumanizmus némely esztétikai belátásának értelmezői felhasználása jelen értekezés esetében azért is 

tekinthető gyümölcsözőnek, mert megfelelő keretezését adja a Sagazan performanszában látható dehumanizációs 

eljárásoknak. A poszthumanizmus az utóbbi idők magyar nyelvű humántudományos diskurzusaiban is kur-

renssé váló „gumifogalma”, valamint az ezáltal jelölt heterogén, pluralizált beszédmód, éppen ezekből a disz-

kurzív eltérésekből adódóan korántsem rendelkezik könnyen körülhatárolható kontúrokkal. Valamint teoretikus 

axiómái (mint például az antropocentrizmus és humanizmus ideológiai konstrukcióként való tételezése, vagy 

épp az ezektől való elmozdulási törekvés, melyet már a poszt előtag is szignál), melyek valamiféleképpen össze-

tartják az eltérő poszthumán irányzatokat, meglehetősen problémásnak mondhatók a történeti differenciáltság 

aspektusából közelítve. Ugyanakkor az sem állítható, hogy az elméleti alapvetések esetében az említett prob-

lémákra ne reflektálnának a diskurzusok képviselői, mégis, mintha az alkalmazás során kevésbé árnyaltan je-

lenne meg az adott dilemma. 

11 Bár a performanszművész intézményileg, valamint színreviteli gyakorlataiban kétségtelenül eltérést mutat a szí-

nésztől, ő maga – hasonlóan a színészhez – jeleket hoz létre és közvetít saját testével, vagyis ahogy Fischer-Lichte 

fogalmaz: „nem egyfajta jelentéssemleges médiumként, hanem a folyamat olyan alanyaként léphet fel, melynek 

során a paralingvisztikai, mimikus, proxemikus és gesztusjelek, illetve a smink, a frizura, a jelmez jeleinek ki-

dolgozásának és megvalósításának eredményeként a színészi szerep komplex jele épül fel.” Erika FISC H E R-L IC H TE , 

A színház nyelve – A színházi jelentésképződés problémájához, ford. KISS Gabriella, Pro Philosophia Füzetek 

1995/1., 33. Továbbá: Hans-Thies LE H M A N N , Az előadás: elemzésének problémái, ford. KISS Gabriella, Theatron 

1999/tél – 2000/tavasz, 46–60. 

12 GLUSBE RG , I. m., 90–114.

13 Helmut PL ESSN E R , A színész antropológiájáról, ford. BESZE Flóra, Játéktér 2015/3., 24–25.

távolságot tart ezen egzisztenciával szemben.”14 A kultikus-rituális gyakorlatokat végző maszkos alakok 
vagy épp a filmszínész (de ide értendő a színházi előadó is), bár esztétikailag különböző formanyelveket 
használ, mégis „egy és ugyanazon magatartás lehetőségeire mutat rá: saját eleven testével [Leib] testesít 
meg egy figurát.”15 Ugyanakkor lényeges, hogy a színész esetében a maszk helyett saját teste [Körper] 
tölti be ezt a funkciót, vagyis médiummá lesz: „Amint a mesterséges maszk lehullik, az eleven test maga 
válik az alkotás alapanyagává. Az előadó a saját kinézete mögött éppúgy észrevétlen marad, mint a kul-
tikus táncos.”16 Plessner megállapításai a színészi tevékenység kapcsán nemcsak, hogy a test medialitására 
és az ember ezen keresztüli mindig is képként való (ön)reprezentációjára irányítják a figyelmet, hanem 
arra is nyomatékosan rámutatnak, hogy a conditio humana „a megtestesítés adományának” köszönhe-
tően „képes bemutatni önmagát, s a megtestesítéssel válik láthatóvá, hogy az emberi létezés bemutat-
ható.”17 A képalkotás hipertrofikusnak is nevezhető aktusát azonban megelőzi a képalkotás tervének 
mozzanata, vagyis egy olyan szerepvázlat készítése, amellyel a színész alakítása során igyekszik azono-
sulni. Ebből adódóan „a színészi akció felől úgy értjük meg az emberi életet, mint egy szerepnek a kép-
alkotás többé-kevésbé rögzített terve szerinti megtestesítését.”18

Plessner belátásaira támaszkodhatunk a Sagazan performanszának értelmezésekor, még akkor is, 
hogyha tisztában vagyunk a színész és a performanszművész előadásformáinak különbségeivel, vagyis 
azzal, hogy a színész hagyományosan egy szerepet testesít meg, ellenben a performanszművésszel, aki nem 
egy reprezentációt, hanem saját testi jelenlétét állítja előtérbe. Ugyanis mint láthatjuk, a Transfiguration
az ember eredendő excentrikusságát színrevivő, a megtestesítés szakadatlan dinamizmusára fókuszáló, 
antropológiai irányultságú művészi akcióként értékelhető. Innen is láthatóvá válik, hogy egy esztétikai 
gyakorlat és élmény miképpen válhat bizonyos antropológiai tapasztalatok közvetítőjévé. Azonban érde-
mesnek tűnik elidőznünk a képalkotás tervének mozzanatánál, amely megvilágító lehet arra a mindenek-
előtt intézményi, esztétikai-műfaji és praktikus különbségre nézve, amit a színész és performanszművész 
között feltételezhetünk. Hans-Thies Lehmann a posztdramatikus színház gyakorlataihoz közelinek ítéli 
a performanszokat, ugyanis szerinte mindkét praxis esetében a színész, mely addig elsősorban drámai 
szövegek által reprezentált alakok megjelenítéséért felelt, már nem pusztán szereplő (actor), hanem per-
formanszelőadó, „aki a színpadon saját jelenlétét kínálja fel a szemlélet tárgyául.”19 Az új színházi gya-
korlatban a performansz általi tételezés (Setzung) esztétikai érvényesítése megy végbe, mely felszámolja 
az irodalomtól függést, és „melyet nem kell a valóságábrázolás elől megindokolni.”20 Ahogy fogalmaz: 
„A performanszművészetben a művész cselekvése nem annyira arra irányul, hogy egy külső valóságot 
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transzformáljon, és esztétikai megmunkálással közvetítsen, hanem sokkal inkább az »öntranszformá-
ció« a cél.”21 Ennek az öntranszformációnak elsődleges médiuma a művész saját teste, mely egyszerre 
van jelen mind a Körper, mind pedig a Leib értelmében, tehát egy olyan testként, ami médiumként birto-
kolnak és használatba vesznek, és egy olyan testként, mely ezt a használatbavételt, a konkrét cselekvést 
végrehajtja. 

Ugyanakkor, ahogy azt Erika Fischer-Lichte megjegyzi: „az emberi test nem tetszés szerint feldolgozható 
és formálható anyag, hanem a potenciális változásban, az állandó transzformáció folyamatában létező 
organizmus”.22 Ez az állandó transzformációban levés nemcsak hogy az ember egzisztenciális-antropo-
lógiai megalapozhatatlanságát, önmagához mért minduntalan elmozdulását, mássá levését exponálja, 
hanem felmutatja a performanszok testgyakorlatainak azt a sajátosságát, amely megismételhetetlensé-
güket és szingularitásukat biztosítja. Fischer-Lichte éppen emiatt látja a reprodukció és szerialitás me-
chanikus elvein működő kultúránkkal szemben a performanszt úgy, mint a Walter Benjamin által is 
elveszettnek tekintett aura23 visszaszerzésének lehetőségét, a megdicsőült test (Leib) értéktöbbletét a me-
diatizált, digitális-virtuális testtel (Körper) szemben.24 A performanszok, a performansz mint műfaj sajátos 
eseményszerű időbelisége és ebből következő reprodukálhatatlansága kapcsán jegyzi meg Pintér Viktóra 
is, hogy annak „művészetfelfogása távolságellenes”.25

Mindezekből látható, hogy vizsgálódásom jellegénél és tárgyánál fogva nem tesz eleget a Fischer-
Lichte által a performativitás esztétikájához rendelt kritériumoknak, amennyiben az értelmezésre szánt 
performansz csak egy digitális adathordozó által közvetítetten, videófelvételként vált hozzáférhetővé 
számomra. Azonban ahogy erről másutt Fischer-Lichte is említést tesz, bármilyen beszéd előfeltétele 
a reflexív távlat megléte, ilyen értelemben a performanszoknak tulajdonított eseményszerűség is már eleve 
csak mediálisan megközelíthetőként képzelhető el. Bár a mediális kontextus teljes mértékben meghatá-
rozza a befogadás esztétikai feltételeit és minőségét, mégis nyilvánvaló, hogy Sagazan performanszának 
dokumentált változata – a videóra rögzített performatív nyomok által – képes utalni azokra a cselekvésben 
tetten érhető mechanizmusokra, amelyek végbemehetnek a különböző előadások során. Minden diskur-
zusnak, minden hermeneutikai eljárásnak szüksége van térre, amit bejárhat és belakhat annak érdekében, 
hogy a befogadás receptív élményei közül szelektálva, azokat feldolgozva és rendszerezve sajátszerű 
értelemösszefüggésbe ágyazza azokat. Ez a reflexív távlat ugyanakkor a mindenkori megközelíthetőség, 
leírhatóság és a permanens újraértelmezhetőség lehetőségét hordozza, illetve arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a szigorú értelemben vett performanszok nem feltétlen hoznak létre műtárgyakat, csupán doku-
mentáció készíthető egy-egy eseményekről. Erre Johann Lothar Schröder is utal, amikor olyan táncosok 
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23 Vö. Walter BE NJA M I N , A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, KU RUCZ Andrea új fordítását átdolgozta 
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és képzőművészek által gyakorolt kísérleti kifejezésformaként definiálja a performanszokat, melyek 
„célja elsődlegesen nem egy műtárgy előállítása, hanem egy folyamat bemutatása, amely túllép a mű-
vészetelméletileg megalapozott műfajok határain és azok esztétikai rendszerezésén.”26

SZÍNEVÁLTOZÁS, KIÜRESÍTÉS

„Az emberiség méltósága az előadó kezében van. Ám e méltóság nemcsak abban gyökerezik, hogy az em-
ber Isten képmása, hanem éppen ennyire abban is, hogy távolságot tart a számára megadatott Istentől 
való távolságtól. Egyedül a méltóság rendelkezik a megtört erővel, a hatalom és tehetetlenség közé feszített 
törékeny életformával.”27 A méltóság (dignitas) mint a zsidó-keresztény tradíció egy példaszerűnek mond-
ható antropocentrikus értéke az (önmagát) előadó ember kezében van, vagyis maga az előadóképessége ez 
az érték. De nem pusztán amiatt, mert az egy eredendő, autoriter viszonyból származik, mely az embert 
egy felsőbb, egészen más, testetlen és időtlen szubsztancia képmásaként tételezi, ahogy arra Plessner is 
utal, hanem azért is, mert ebben rejlik azon adottsága és egyszersmind létmódja, hogy önmagát önma-
gától eltávolodva, ebben a distanciában, vagy ha úgy tetszik, kívüliségben tudja megképezni. Az ember 
abilitása, mely lehetővé teszi, hogy távolságot tartson az Istentől való távolságtól, ugyanakkor azt is jelenti, 
hogy az említett excentrikusság miatt sosem érheti el az abszolútnak tekintett azonosságot önmagával. 
Hacsak nem ez a megkettőzöttség jelenti ipszeitásnak viszonyfeltételét önmaga és önmaga másikja kö-
zött, ami biztosítja képlékenységét, melyben ott rejlik a(z ön)teremtés mindenkori lehetősége. Továbbá 
képmás voltából adódóan az az antropológiai sajátsága is hangsúlyossá válik, hogy már eleve egy reprezen-
tációként állt elő, egy olyan reprezentációként, mely már mindig is az eredeti, hiteles képtől való eltérésben 
létezett. 

Az említett méltóság poszthumanisztikus, testhatárokat felforgató megjelenítésének lehetünk szem-
tanúi Sagazan akciójában is, ahol ez a méltóság, a távolságtartás képessége, a szó szoros értelmében 
a performanszművész kezében, helyesebben szólva, kezénél van. Michel Henry akkurátusan mutat rá arra 
a fenomenológiatörténeti kontextusra, melyből megérthető, hogy a megismerő, önmagát érzések és benyo-
mások közegeként érzékelő, intencionált test számára miért is olyan kitüntetett fontosságúak a kezek. 
A kezek azok a kitüntetett mozgásszervek, melyek révén egyfajta szilárdságérzettel rendelkezünk, a kezek 
által vagyunk képesek lokalizálni a világ transzcendens dolgait, így az egyéb testrészeket is. Ugyanakkor 
az is belátható, hogy az intencionáltságnál van egy sokkalta eredendőbb viszony, amely egyáltalában lehe-
tővé teszi a kéz számára a különböző megismerő mozgásokat, ez pedig nem más, mint önmaga megtapasz-
talása.28 Sagazan az agyagot választja, mint kitüntetett, kéznél levő és kézhez álló matériát, hogy – akár 
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fogalomtörténeti, történeti és elméleti áttekintése, ford. BA BA RCZY Eszter = A performance-művészet, szerk. SZŐKE

Annamária, Artpool – Balassi Kiadó – Tartóshullám, Budapest, 2000, 13–14. 

27 PL ESSN E R , I. m., 30.
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Ugyanakkor, ahogy azt Erika Fischer-Lichte megjegyzi: „az emberi test nem tetszés szerint feldolgozható 
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hanem felmutatja a performanszok testgyakorlatainak azt a sajátosságát, amely megismételhetetlensé-
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eseményszerű időbelisége és ebből következő reprodukálhatatlansága kapcsán jegyzi meg Pintér Viktóra 
is, hogy annak „művészetfelfogása távolságellenes”.25

Mindezekből látható, hogy vizsgálódásom jellegénél és tárgyánál fogva nem tesz eleget a Fischer-
Lichte által a performativitás esztétikájához rendelt kritériumoknak, amennyiben az értelmezésre szánt 
performansz csak egy digitális adathordozó által közvetítetten, videófelvételként vált hozzáférhetővé 
számomra. Azonban ahogy erről másutt Fischer-Lichte is említést tesz, bármilyen beszéd előfeltétele 
a reflexív távlat megléte, ilyen értelemben a performanszoknak tulajdonított eseményszerűség is már eleve 
csak mediálisan megközelíthetőként képzelhető el. Bár a mediális kontextus teljes mértékben meghatá-
rozza a befogadás esztétikai feltételeit és minőségét, mégis nyilvánvaló, hogy Sagazan performanszának 
dokumentált változata – a videóra rögzített performatív nyomok által – képes utalni azokra a cselekvésben 
tetten érhető mechanizmusokra, amelyek végbemehetnek a különböző előadások során. Minden diskur-
zusnak, minden hermeneutikai eljárásnak szüksége van térre, amit bejárhat és belakhat annak érdekében, 
hogy a befogadás receptív élményei közül szelektálva, azokat feldolgozva és rendszerezve sajátszerű 
értelemösszefüggésbe ágyazza azokat. Ez a reflexív távlat ugyanakkor a mindenkori megközelíthetőség, 
leírhatóság és a permanens újraértelmezhetőség lehetőségét hordozza, illetve arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a szigorú értelemben vett performanszok nem feltétlen hoznak létre műtárgyakat, csupán doku-
mentáció készíthető egy-egy eseményekről. Erre Johann Lothar Schröder is utal, amikor olyan táncosok 

21 Uo., 161.

22 FISC H E R-L IC H TE , A performativitás…, 128–129.

23 Vö. Walter BE NJA M I N , A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, KU RUCZ Andrea új fordítását átdolgozta 

MÉ LY I József, http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html 

24 FISC H E R-L IC H TE , A performativitás…, 129.

25 P I N TÉ R Viktória, Performance, a műalkotás helye = Műfaj és komparatisztika, szerk. SZ ÁVA I Dorottya – Z. VA RGA

Zoltán, Gondolat, Budapest, 2017, 488. 

és képzőművészek által gyakorolt kísérleti kifejezésformaként definiálja a performanszokat, melyek 
„célja elsődlegesen nem egy műtárgy előállítása, hanem egy folyamat bemutatása, amely túllép a mű-
vészetelméletileg megalapozott műfajok határain és azok esztétikai rendszerezésén.”26

SZÍNEVÁLTOZÁS, KIÜRESÍTÉS

„Az emberiség méltósága az előadó kezében van. Ám e méltóság nemcsak abban gyökerezik, hogy az em-
ber Isten képmása, hanem éppen ennyire abban is, hogy távolságot tart a számára megadatott Istentől 
való távolságtól. Egyedül a méltóság rendelkezik a megtört erővel, a hatalom és tehetetlenség közé feszített 
törékeny életformával.”27 A méltóság (dignitas) mint a zsidó-keresztény tradíció egy példaszerűnek mond-
ható antropocentrikus értéke az (önmagát) előadó ember kezében van, vagyis maga az előadóképessége ez 
az érték. De nem pusztán amiatt, mert az egy eredendő, autoriter viszonyból származik, mely az embert 
egy felsőbb, egészen más, testetlen és időtlen szubsztancia képmásaként tételezi, ahogy arra Plessner is 
utal, hanem azért is, mert ebben rejlik azon adottsága és egyszersmind létmódja, hogy önmagát önma-
gától eltávolodva, ebben a distanciában, vagy ha úgy tetszik, kívüliségben tudja megképezni. Az ember 
abilitása, mely lehetővé teszi, hogy távolságot tartson az Istentől való távolságtól, ugyanakkor azt is jelenti, 
hogy az említett excentrikusság miatt sosem érheti el az abszolútnak tekintett azonosságot önmagával. 
Hacsak nem ez a megkettőzöttség jelenti ipszeitásnak viszonyfeltételét önmaga és önmaga másikja kö-
zött, ami biztosítja képlékenységét, melyben ott rejlik a(z ön)teremtés mindenkori lehetősége. Továbbá 
képmás voltából adódóan az az antropológiai sajátsága is hangsúlyossá válik, hogy már eleve egy reprezen-
tációként állt elő, egy olyan reprezentációként, mely már mindig is az eredeti, hiteles képtől való eltérésben 
létezett. 

Az említett méltóság poszthumanisztikus, testhatárokat felforgató megjelenítésének lehetünk szem-
tanúi Sagazan akciójában is, ahol ez a méltóság, a távolságtartás képessége, a szó szoros értelmében 
a performanszművész kezében, helyesebben szólva, kezénél van. Michel Henry akkurátusan mutat rá arra 
a fenomenológiatörténeti kontextusra, melyből megérthető, hogy a megismerő, önmagát érzések és benyo-
mások közegeként érzékelő, intencionált test számára miért is olyan kitüntetett fontosságúak a kezek. 
A kezek azok a kitüntetett mozgásszervek, melyek révén egyfajta szilárdságérzettel rendelkezünk, a kezek 
által vagyunk képesek lokalizálni a világ transzcendens dolgait, így az egyéb testrészeket is. Ugyanakkor 
az is belátható, hogy az intencionáltságnál van egy sokkalta eredendőbb viszony, amely egyáltalában lehe-
tővé teszi a kéz számára a különböző megismerő mozgásokat, ez pedig nem más, mint önmaga megtapasz-
talása.28 Sagazan az agyagot választja, mint kitüntetett, kéznél levő és kézhez álló matériát, hogy – akár 

26 Johann Lothar SC H RÖDE R , Bevezetés. A performance, valamint más, rokon kifejezések és kifejezési formák 

fogalomtörténeti, történeti és elméleti áttekintése, ford. BA BA RCZY Eszter = A performance-művészet, szerk. SZŐKE

Annamária, Artpool – Balassi Kiadó – Tartóshullám, Budapest, 2000, 13–14. 

27 PL ESSN E R , I. m., 30.

28 MIC H E L , Az élő test, 48–54.
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egy szobrász – megtapasztalhassa az eleven, tiszta élményként önmaga számára adódó kéz működését. 
Ezért is fosztja meg magát látásától, hogy alárendelődjön ennek a pathétikus önadódásnak, az élő test, 
vagyis a „képes vagyok” (Je peux)29 működésének, hogy dinamikusan színre vigye az említett distancia meg-
képződését, önmaga mássá-levését. Ez az esztétikai és egyben antropológiai színrevitel a dehumanizáció 
és a humanizáció mozgásainak egymást kölcsönösen feltételező játékterében valósul meg, mégpedig úgy, 
hogy a performanszművész a testére felvitt élettelen agyagot – mint a faggatózás közegeként használatba 
vett hús extenzióját30 – a méltóság átadásával humanizálja, ezzel egyidejűleg pedig önmagát az agyag-
rétegek egymásra halmozásával egyre inkább dehumanizálja. Vagyis paradox módon úgy bontja le és 
teszi olvashatatlanná önmagát, önmagán keresztül pedig az antropomorphé kódjait, hogy az agyaggal egy-
re inkább eltakarja arcvonásait. A méltóság ilyen kontextusban történő megemlítése első ránézésre talán 
azt a látszatot keltheti, hogy a humanizmus értékvilága visszaíródik ebbe a diskurzusba is, azonban ha 
jobban megnézzük, a méltóság értékkategóriája egy kvázi poszthumanista átértékelésen megy keresztül, 
amennyiben az említett értékorientációt a radikális decentralizálás jelenti. Vagyis a színrevitel képessé-
geként felfogott méltóság, mely jelen esetben egyszerre jelent erényt és hátrányt, nem járul hozzá az élővi-
lágból való szuprematív kikülönüléshez, nem biztosít hierarchikus kiváltságot, felsőbbrendűséget a külön-
böző életformákkal szemben, ugyanis megemlítése egy olyan nem-esszencialista antropológia jegyében 
történik, mely rámutat, hogy az ember „nem rendelkezik sem a marionettbábuk korlátlan pontosságával, 
ill. az állatok ösztönbiztonságával, sem a tévedhetetlen megvalósítás teljes eredetiségével.”31 Mindebből 
az is látható, hogy az ember egy olyan megtestesült elme (Leib), mely sosem rendelkezhet önmaga felett, 
mindig csak egy megkettőzöttségben birtokolhatja magát, mint korpuszt (Körper). Olivier de Sagazan 
performansza pontosan az önmagunktól való folytonos eltérést, poszthumanisztikus mássá-levést mutatja 
fel az anyaghasználat formajátékának egy hibridizációs esztétikai stratégia alkalmazásával. Lényeges 
azonban, hogy ez a mássá-levés itt egy olyan folyamatos metamorfózis (alakváltozás, formaváltozás) ese-
ményeként értelmezhető, mely nem teremti újra a konvencionális antropológiai struktúrákat, mivel nem 
is rögzíti végérvényesen azokat. 

A folytonos mássá-levésben a metamorfózis neutralitása mutatkozik meg, hiszen a különböző formák 
között nem képződik értékhierarchia. Ugyanakkor a metamorfózis nem volt mindig neutrális történés, 
hanem rendre az adott korszak ideológiájának kiszolgáltatva jelentkezett.32 Ez is igazolni látszik azt a már 

29 Uo., 55.

30 Maga Sagazan interpretálja így az általa használt agyagot, melyre választása elsődlegesen abból a funkcionális 

szempontból esett, hogy annak viszonylag gyorsan formálhatósága kedvez az életszerűség hathatós színrevitelé-
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32 Bényei Tamás említést tesz a metamorfózis úgynevezett pozitív, átlényegülésként vagy újjászületésként értett 
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negatív, degenerációként és büntetésként felfogott értelmezési irányáról is, melyet nemcsak a zsidó-keresztény 
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említett feltételezést, miszerint nem lehet pusztán egyfajta humanizmusról és ehhez kapcsolódó antropo-
centrizmusról beszélni, hanem azokra – a foucault-i intésnek eleget téve – mindig historikus differenciált-
ságukban érdemes tekintenünk. Példának okáért elég utalnunk Ovidius Metamorphoses című művére, 
melyben a lét nagy láncolatának – görög-latin hagyományhoz kapcsolódó – eszméjét vélhetjük felfedezni, 
amely ugyan egyfajta relacionizmus jegyében elismeri a különböző életformák közötti elválaszthatatlan 
kapcsolódási hálózatot, de mégis eltérő, alá-fölérendeltségi létrégiókba osztja azokat. Ovidius átváltozás-
történetei esetében a metamorfózis általában a hübrisz büntetéseként, az ontológiailag hierarchizált szintek 
közötti degradációban válik tetten érhetővé, így az emberek lételméleti zónájából a legtöbb esetben az az-
alatt elhelyezkedő állatiba való visszaesésként. Lényeges azonban, hogy ezzel szemben az objektum orien-
tált ontológia kontextusában (gondolok itt elsősorban a Bruno Latour által képviselt, ún. lapos ontológiára 
és cselekvő-hálózat elméletre) felszámolódnak ezek az alá- és fölérendeltségi különbségek, amennyiben 
a kiterjedt és szövevényes, egymásra hatást gyakorolni képes aktorok hálózatosságában, így koegziszten-
ciákként gondolja el a különböző életformákat. Ebből következően a metamorfózis is puszta neutralitá-
sában, az átváltozás eseményének tényében válik megragadhatóvá. 

Kultúrtörténeti beágyazottságukat, valamint etimológiájukat figyelembe véve a transzfiguráció ter-
mészetesen nem ekvivalens a metamorfózissal,33 ugyanakkor a metamorfózis aktusa szükségképpen 
antropológiai tétekkel bír, és mindig az önmagunktól való elmozdulásként fogható föl. A transzfiguráció 
és metamorfózis működésmódja talán annyiban mégis hasonlónak mondható, hogy mindkettőben kiemelt 
mozzanatként jelenik meg az átalakulás, amely biztosítja ezt a fajta meghaladást, a szubjektum elvesz-
tését, az ember antropológiai „alaptalanságának” feltárása és felmutatása érdekében. 

Ahogy a tanulmány elején már utaltam rá, az itt elemzett performansz címéből és az előadásban meg-
jelenő különböző krisztológiai allúziókból arra következtethetünk, hogy Sagazan a transzfiguráció mellett 
a kenózist is megidézi. Hans Urs von Balthasar elmélyült egzegetikai, valamint történetkritikai Biblia-
interpretációjában, mely figyelembe veszi a Filippi levél himnuszának passiológiai, szótériológiai (a meg-
testesülés célja eredendően a kereszten történő megváltás), szentháromságtani, valamint dogmatikai 
(a Szentírás egységét szem előtt tartó) beágyazottságát, a kenózist szintén az átmenet (az Ige két lét- és mű-
ködésmódja között) eseményeként értelmezi. Krisztus kenózisa lemondás az Istennel való egyenlőségről, 
vagyis a dicsőségformáról, ami ennek a dicsőségnek a birtoklását érinti. Ám pontosan ezáltal a meg-
alázkodás, önfeladás és önfeláldozás által érheti el legteljesebb dicsőségét, mely egy új, az abszolút sze-
retet köré szerveződő istenkép ígéretét hordozza.34 Ahogy Puskás Attila Balthasar életművének kenotikus 
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egy szobrász – megtapasztalhassa az eleven, tiszta élményként önmaga számára adódó kéz működését. 
Ezért is fosztja meg magát látásától, hogy alárendelődjön ennek a pathétikus önadódásnak, az élő test, 
vagyis a „képes vagyok” (Je peux)29 működésének, hogy dinamikusan színre vigye az említett distancia meg-
képződését, önmaga mássá-levését. Ez az esztétikai és egyben antropológiai színrevitel a dehumanizáció 
és a humanizáció mozgásainak egymást kölcsönösen feltételező játékterében valósul meg, mégpedig úgy, 
hogy a performanszművész a testére felvitt élettelen agyagot – mint a faggatózás közegeként használatba 
vett hús extenzióját30 – a méltóság átadásával humanizálja, ezzel egyidejűleg pedig önmagát az agyag-
rétegek egymásra halmozásával egyre inkább dehumanizálja. Vagyis paradox módon úgy bontja le és 
teszi olvashatatlanná önmagát, önmagán keresztül pedig az antropomorphé kódjait, hogy az agyaggal egy-
re inkább eltakarja arcvonásait. A méltóság ilyen kontextusban történő megemlítése első ránézésre talán 
azt a látszatot keltheti, hogy a humanizmus értékvilága visszaíródik ebbe a diskurzusba is, azonban ha 
jobban megnézzük, a méltóság értékkategóriája egy kvázi poszthumanista átértékelésen megy keresztül, 
amennyiben az említett értékorientációt a radikális decentralizálás jelenti. Vagyis a színrevitel képessé-
geként felfogott méltóság, mely jelen esetben egyszerre jelent erényt és hátrányt, nem járul hozzá az élővi-
lágból való szuprematív kikülönüléshez, nem biztosít hierarchikus kiváltságot, felsőbbrendűséget a külön-
böző életformákkal szemben, ugyanis megemlítése egy olyan nem-esszencialista antropológia jegyében 
történik, mely rámutat, hogy az ember „nem rendelkezik sem a marionettbábuk korlátlan pontosságával, 
ill. az állatok ösztönbiztonságával, sem a tévedhetetlen megvalósítás teljes eredetiségével.”31 Mindebből 
az is látható, hogy az ember egy olyan megtestesült elme (Leib), mely sosem rendelkezhet önmaga felett, 
mindig csak egy megkettőzöttségben birtokolhatja magát, mint korpuszt (Körper). Olivier de Sagazan 
performansza pontosan az önmagunktól való folytonos eltérést, poszthumanisztikus mássá-levést mutatja 
fel az anyaghasználat formajátékának egy hibridizációs esztétikai stratégia alkalmazásával. Lényeges 
azonban, hogy ez a mássá-levés itt egy olyan folyamatos metamorfózis (alakváltozás, formaváltozás) ese-
ményeként értelmezhető, mely nem teremti újra a konvencionális antropológiai struktúrákat, mivel nem 
is rögzíti végérvényesen azokat. 

A folytonos mássá-levésben a metamorfózis neutralitása mutatkozik meg, hiszen a különböző formák 
között nem képződik értékhierarchia. Ugyanakkor a metamorfózis nem volt mindig neutrális történés, 
hanem rendre az adott korszak ideológiájának kiszolgáltatva jelentkezett.32 Ez is igazolni látszik azt a már 
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szempontból esett, hogy annak viszonylag gyorsan formálhatósága kedvez az életszerűség hathatós színrevitelé-
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említett feltételezést, miszerint nem lehet pusztán egyfajta humanizmusról és ehhez kapcsolódó antropo-
centrizmusról beszélni, hanem azokra – a foucault-i intésnek eleget téve – mindig historikus differenciált-
ságukban érdemes tekintenünk. Példának okáért elég utalnunk Ovidius Metamorphoses című művére, 
melyben a lét nagy láncolatának – görög-latin hagyományhoz kapcsolódó – eszméjét vélhetjük felfedezni, 
amely ugyan egyfajta relacionizmus jegyében elismeri a különböző életformák közötti elválaszthatatlan 
kapcsolódási hálózatot, de mégis eltérő, alá-fölérendeltségi létrégiókba osztja azokat. Ovidius átváltozás-
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ködésmódja között) eseményeként értelmezi. Krisztus kenózisa lemondás az Istennel való egyenlőségről, 
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33 A Magyar Katolikus Lexikon leírása alapján a színeváltozás etimológiájának esetében a latin transfiguratio görög 
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vonatkozásait összegző tanulmányában megállapítja: „a kenózis olyan esemény, mely nem számolja fel 
az Ige istenségét (változatlanság), ugyanakkor nem külsődleges hozzáadása az emberi természetnek az 
istenihez, hanem magát az Igét érintő történés.”35 A preegzisztens Ige, vagy ahogy Michel Henry nevezi, 
az „eredeti Logosz” feltételezése rámutat arra, hogy az élet mint olyan nem kevesebb az embernél. Éppen 
ellenkezőleg, az élet maga az az immanens feltétel, mozgató vitalitás, amely bármifajta intencionalitást 
lehetővé tesz.36 Sagazan az átmenetiség eseményeinek és gyakorlatainak különböző tradícióit magába 
sűrítő akciója esetében az Én (Selbst) feloszlatásának nem az válik a céljává, hogy az Emberben lévő szent, 
változtathatatlan, isteni szubsztanciájú Másiknak átadja a helyét, hanem, hogy rajta keresztül az élet külön-
böző megjelenési formákban megmutatkozó, világra jövő impulzivitása láthatóvá váljon. A performansz 
zárt és lehatárolt temporalitásában valóban megtörténik a testnek (Körper) mint médiumnak az átadása, 
viszont ez jelen esetben a saját élő és eleven test felmutatására ad alkalmat. Sagazan mint performansz-
művész saját, különleges testének és az azon végrehajtott módosítások felmutatása révén idézi fel és viszi 
végbe a transzfigurációt, amely a Plessner által említett méltóságnak a megnyilatkozásaként is felfogható. 
A transzfiguráció megnyilvánulása így a saját test (Leib) által a saját korpusz (Körper) szabad antropológiai 
formálhatóságának lehetőségére irányítja a figyelmet. 

Azért is beszélhetünk a zsidó-keresztény tradíció két meghatározó eseményének/szimbólumának, 
a színeváltozásnak mint Isten teofániájának és a kenózisnak mint a Megváltó önkiüresítésének termékeny 
dinamizálásáról, mert Sagazan nem egyszerűen úgy kíván az emberen túlihoz, az embert meghaladó álla-
pothoz jutni, hogy szimbolikusan vagy épp ikonikusan imitálja a forma Dei-ből a forma servi-be történő 
átmenetet. Nem valamiféle szakrális értelemben vett transzcendenciát helyez az ember megüresedett he-
lyére, hacsaknem abban a dialektikus értelemben, hogy a transzcendencia maga a transzcendencia hiánya 
lesz, presentia in absentia. Nem tölti fel a hiányzó jelenlétet, nem helyettesíti végérvényesen, csak felnyitja 
azt, hogy ebben a felnyílásban mutatkozzon meg az üres hely megannyi lehetőséget tartogató mozgástere, 
melyben az ember mindig önmaga kívüliségével, excentrikus pozicionalitásával (Plessner) szembesülhet, 
melyet az agyag „alantas materializmusának” felhasználásával ér el. 

Az agyagformálás által a jól körülhatárolható kontúrokkal rendelkező és ebből adódóan beazonosít-
ható emberi arcot láthatjuk profanizálódni, a rétegek arcra helyeződésén és deformációján keresztül 
elváltozni. Ha a transzfigurációt a gnosztikus hagyomány értelmében, Krisztus misztikus élményeként 
interpretáljuk, akkor látható, hogy az Én összetörésének ösvénye itt nem egy újra összeálló, homogeni-
zálódó átalakuláshoz vezet, hanem a törmelékesség heterogenitásához, mely örökmozgó karakterénél 
fogva a formák rögzíthetetlenségét szavatolja. Ebben egy kardinális poszthumanista gesztust ismer-
hetünk fel. A dehumanizáló színrevitel gyakorlatának egyik eszköze a bataille-i formátlanítás, melynek 
a legmeghatározóbb jellemzőjét Bényei Tamás így foglalja össze: „Nem a forma teljes tagadásáról van 
tehát szó, hanem inkább annak dinamizálásáról, az emberi forma bevonásáról nyugtalanító hasonlatos-
ságokba, amelyeknek váratlan feltárulása magát a formát mint állandó, nyugtalan formálási impulzust 

35 P U SK ÁS  Attila, Kenózis és változhatatlanság Hans Urs von Balthasar teológiájában, Teológia. Hittudományi 

Folyóirat 2015/1–2., 66.

36 MIC H E L , Az élő test, 67.

tárja fel.”37 A performanszdokumentáció, vagyis a mozgóképi médium ezért is szolgálhat a legmegfelelőbb 
közvetítőként ennek a formátlanodásnak a megmutatására, ugyanis ezt az alakulást átmenetiségében, 
a formálódás erejének impulzusait a mozgás folytonosságának illúziójában képes láttatni. 

EMBERTELENEDÉS, AGYAGGÁ VÁLÁS 

A 39 perces videón egy kvázi rögzített kameraállásból, frontális perspektívából követhetjük végig a per-
formansz bizonyos történéseit. A tér közepén eleinte halványan derengő, majd egyre inkább kifényesedő 
területet látunk, ahol az átalakulás képzőművészeti instrumentumai (egy agyagrakás, vízzel teli vödör, 
edények, festék, ecset) kaptak helyet. A centrális elhelyezés, valamint a fentről érkező megvilágítás is 
a tér középtájékára összpontosítják a tekintet fókuszát. Mindeközben Sagazan kocogás tempójú lépteinek 
egymásutánja, valamint viszonylag halk, monoton mormolása hallható. A kivehetetlen, konszenzuson 
alapuló nyelvhasználattól eltérő hangadás, vagy épp a történeti avantgárd fonikus költészeti gyakorlatát 
is megidéző halandzsa többszörösen visszatérő eleme a performansznak. Az ilyen értelemben felfogott 
nyelvvesztés, vagyis a konvencionális nyelvhasználattól való eltérés szintén interpretálható egy olyan 
dezidentifikációs eljárásként, amely a görög-római antikvitás, valamint a racionalizmus ideológiai konst-
rukciójának, a logosznak mint a nonhumán másiktól való elkülönböződés jegyének, annak hierarchikus 
kitüntetettségét biztosító eszméjét kezdi ki. Kis idő múltán az öltönyös performanszművész is feltűnik 

37 BÉ N Y E I , I. m., 179.
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a kivilágított színen, letérdel az anyagok és tárgyak elé, háta mögött egy fekete bádog lemezlap. Sagazan 
öltözéke, a ruhanemű elterjedtsége és viszonylag általános használata miatt, egyfelől megidézi azokat 
a már-már sztereotipikusnak tekinthető társadalmi-kulturális jelentéseket, melyeket az öltöny dressz-
kódja hordozhat, korrelációban a nyugati modernitás emberképének néhány karakterisztikájával. 

Plessner az ember antropológiai szerepekben való tételezettsége kapcsán jegyzi meg, hogy: „A mezíte-
lenség miatt fellépő szégyenérzet mutat rá a ruha járulékos funkciójára, amely elsőként teszi az embert 
emberré, s oszt rá szerepet. Aki elveszíti a ruháját, az elveszíti az arcát, a méltóságát s énjét is.”38 Az elő-
adás folyamán nadrágja kivételével Sagazan az összes ruhaneműjétől megszabadul, ezzel a lemeztele-
nedéssel is szimbolizálva azt a fajta konvencióktól való elszakadást, amelyek eddig feltételezhetőleg egy 
urbánus, euroatlanti szociokulturális közeg tagjaként szituálták. Ugyanakkor ez a vállalt elszakadás, 
a ruházattól mint szerep- és identitáskonstitúciós jelhordozótól való megszabadulás pont ebből adódóan 
felfogható egyfajta arcvesztésként is. Ez a momentum nemcsak az arcvesztés, hanem ezzel szimultán 
a méltóságról való fokozatos lemondás első gesztusa is, mely egyszerre felszabadulás és megnyílás, köze-
ledés a mindenkori másikhoz. Azonban Plessner felhívja a figyelmet ennek a magatartásnak a szerep-
szerűségére: „még a világtól elforduló ember, a szerzetes, a remete, a magánzó is szerepet játszik, amely 
éppen az a magatartás, amely kerüli a társadalmat és tagadja a ruhaviseletet.”39 A szerepek és állandó 
színrevitelek immanenciájából nincs kitörési lehetőség, így az azt megtagadó, vagy attól elhatárolódni 
kívánó próbálkozások is visszaírják magukat a szerepszerűség feltételrendszerébe.

Miután Sagazan térdeire ereszkedve helyet foglal, fejét az égnek szegezi, szemeit behunyja, magas 
énekhangot ad ki, megemelkedik, miközben a kezével porfelhőt hint maga köré, majd lassú, folytonos 
mozgással visszatér a térdelő pozícióba. Az ujjaival finoman megérinti a vödörben található vizet, abból 
magára is csap valamennyit, majd hosszasan kezet mos, aztán az előtte található agyagkupachoz nyúl, 
többször végigsimítja, megnedvesíti azt, összedörzsöli a tenyerei közt, megannyiszor megszagolja. A víz 
megérintése jelen esetben sokkalta szignifikánsabb, mint az első látásra tűnhet, hiszen az – fluid jellegé-
ből adódóan – valaminek a közvetítő közegeként tételezhető, vagyis egy olyan médiumként, amely az élő 
és élettelen kapcsolódásait, az identitásdekonstrukciós cserefolyamatokat egyáltalában lehetővé teszi. 
A performansz ezen mozzanatai értelmezhetők akár egyfajta ritualisztikusságot mímelő előkészületként 
is, melyek által ez egyfajta szakrális atmoszférát nyer, ami majd teret ad a transzfiguráció lezajlásának. 
Világos, hogy a performanszművész már az agyagrétegek felkerülése előtt lemond a látás érzékéről, hiszen 
csukva van a szeme.40 Az anyagok végigtapogatása által az is hangsúlyossá válik, hogy itt a haptikus 
recepciónak lesz fokozott jelentősége. Az említett ritualisztikus-mitikus jelentésréteget affirmálhatja 

38 PL ESSN E R , I. m., 29.

39 Uo.
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még az agyag matériája, amennyiben azt mitopoétikus kontextusában értelmezzük, ugyanis a zsidó-
keresztény teremtéstörténet egyik változatában Isten a föld porából formálja meg Ádámot, majd életet 
lehel az orrába.41 Jelen esetben viszont nem teremtő és teremtett alárendelésen nyugvó viszonyáról van 
szó, hanem egy olyan szintézisről, mely a body-art műfaji hagyományába tagozódva, a saját testet mint 
élő „vásznat” teszi egyszerre a történések tárgyává és azt szimultán alakító eszközévé, tehát átírható, 
megváltoztatható jelentések médiumaként veszi használatba azt, felforgatva és megszüntetve szubjektum 
(aktív) és objektum (passzív) bináris oppozícióját. A tárgy itt maga is alakítja az azt használót, vagyis 
egy olyan materiális ágenciaként tételezhető, mely sajátos használati lehetőségfeltételei révén járul hozzá 
a közös változáshoz, az agyag anyagiságán keresztüli önformáláshoz. 

Az előkészületek után kezdetét veszi a „szertartás”, a metamorfózis „ceremóniája”. Sagazan egy vé-
konyabb réteg agyagot ken fel az egész arcára, beleértve lehunyt szemhéjait is, amelyekre két fekete 
pontszemet fest. Az önvakítás ezen momentuma, mely ugyanakkor metaforikusan az ezzel szimultán 
végbemenő befelé látásnak enged teret, egy kifejezetten jelentős és jelentéses történése az egész előadás-
nak, ugyanis a látás kulturálisan is fölényben részesített érzéke helyett egy teljesen más érzékelési és 
észlelési dimenzióba, a haptikus percepció territóriumába való átlépést jelenít meg. A haptikus észlelés 
fenomenológiai kitüntetettségét az biztosítja, hogy az embernek általa lehetősége van a nagymértékű ön-
affekcióra, mely elbizonytalanítja a már említett szubjektum-objektum kettősséget. A továbbiakban az 
egész arc agyaggal történő befedését követhetjük végig, melyre az előadó újabb és újabb fekete pont-
szemeket, illetve élénkpirossal meghúzott szájvonalakat fest. Az egyre vastagodó agyagrétegek eltörlik 
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a kivilágított színen, letérdel az anyagok és tárgyak elé, háta mögött egy fekete bádog lemezlap. Sagazan 
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kódja hordozhat, korrelációban a nyugati modernitás emberképének néhány karakterisztikájával. 
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ből adódóan – valaminek a közvetítő közegeként tételezhető, vagyis egy olyan médiumként, amely az élő 
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Világos, hogy a performanszművész már az agyagrétegek felkerülése előtt lemond a látás érzékéről, hiszen 
csukva van a szeme.40 Az anyagok végigtapogatása által az is hangsúlyossá válik, hogy itt a haptikus 
recepciónak lesz fokozott jelentősége. Az említett ritualisztikus-mitikus jelentésréteget affirmálhatja 
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az arc vonásait, és egy merev fejszerű képződménnyé állnak össze. Ez a történés egészen meghökkentő, 
nemcsak a látvány idegenséget, vagy éppen kísértetiességet árasztó monstruozitása miatt, hanem amiatt 
is, mert az agyagfej rétegei alól ki-kiszűrődő, eltompuló hangok azt sejtetik, hogy Sagazan egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon nehezen jut levegőhöz.42 Ebben tekintetben Sagazan előadása abba a színház- és per-
formansztörténeti hagyományba is betagozódik, melynek gyökerei az Antonin Artaud-féle „kegyetlenség 
színházában” lelhetők fel. Ezt a tradíciót azok a performanszok örökítik tovább, melyek a saját test sa-
nyargatásával, bántalmazásával igyekeznek önnön határaik feltérképezésére és azok meghaladására. 
Természetesen Sagazan akciója elsődlegesen nem ebben érdekelt, hiszen a légzéstől való alkalmankénti 
megfosztottság, valamint a test és a fej esetenkénti bádoglemezekhez csapása mellett nem fedezhetünk fel 
olyan eseményeket, melyek konkrét fizikai fájdalommal járnának. Az ilyen mozzanatokban is láthatjuk 
azt, hogy az azonos idejűséget kiiktató mediatizáltság ellenére is tartogathat némi érzéki feszültséget 
az előadás. 

Visszatérve az arc fiziognómiai vonásainak agyag általi eltüntetésére, meg kell jegyeznünk, hogy ezt 
egyfelől egy olyan destruktív gyakorlatként értékelhetjük, mely olvashatatlanná teszi a személyiséget, 
másrészt előidézi az észrevétlenné válás lehetőségét. Ahogy Horváth Márk írja: „Az arctalanná válásban 
mindvégig ott rejtőzik, halványan és alig észrevehetően ott bujkál az észrevétlenné válás lehetősége.”43

Az észrevétlenség nem jár együtt az észlelhetetlenséggel, mozgása és így nem az egyértelmű elrejtőzés 
felé tart, az olvashatatlanság idegenségtapasztalatával szembesít, hogy ami előttünk áll, az hozzáférhetet-
len. Ugyanakkor azáltal, hogy Sagazan agyagfejei önmagukon kívül nem utalnak semmire és folytonosan 
eltörlik eredetük illúzióját, mégsem nevezhetők teljesen homogénnek, hiszen a rájuk applikált festéksze-
mek, festékszájak, a bemetszések, az agyag által megképzett orrszerű képződmények mind-mind egy 
arc nyomaiként funkcionálnak. Itt tehát az agyag képlékeny formagazdagságának egyfajta ellenállásáról, 
vagyis olvashatatlanságról van szó, amely nemcsak a látás primátusára irányítja rá a figyelmet, hanem 
arra is, hogy az arc milyen pregnáns szerepet tölt be a vizuális kommunikációban, elválaszthatatlanul 
a textualitás hermeneutikai-értelemképző feltételeitől. Az arc említett kitüntetettsége és a conditio huma-
na korrelációja kapcsán jegyzi meg Hans Belting, hogy: „Egy affektusokkal és érzésekkel bíró lény külső 
megjelenítőjeként az arc a humánum tömörített képévé vált az európai kultúrtörténetben.”44 Az arc 
a humánum tömörített képe, vagyis itt is hangsúlyossá válik az ember képantropológiai, ikonikus elő-
feltételezettsége, tehát az, hogy az mindig is csak reprezentációként férhető hozzá, vagyis távollétében 
lehet csak jelen. Ebből következően ahhoz a belátáshoz is könnyedén eljuthatunk, hogy az eleven arc (mely 
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egyszerre kép és képek létrehozója is) önmaga és mások számára is mindig csak maszkká merevítve 
jelenhet meg. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az arc és maszk között radikális ellentét állna 
fenn, hanem ahogy Belting is fogalmaz: „Éppen a kettő határainak bizonytalansága az, ami az arc törté-
netéből egyszeriben bizonyossággá válik. A testet (Körper) csak az arc változtatja – a maszktól eltérő 
módon – képpé. Az arc és a gesztusok révén észleljük képként. Pillantásunkkal és beszédünkkel arcunk 
azonnal képpé élénkül. Németes kifejezéssel élve: arccal jelenünk meg a színen [mit dem Gesicht setzen 
wir uns Szene]. Arccal közöljük és jelenítjük meg magunkat. Az arc több egyszerű testrésznél, mert az 
egész test képviselőjeként vagy pars pro toto-jaként viselkedik.”45 Sagazan eleven maszkjai éppen ezzel 
a tapasztalattal szembesítenek bennünket: az agyag képlékenysége helyettesíti az eleven arc mimikus-
ságát, általa nyílik lehetőség új – az arc biológiailag rendelkezésre álló kifejező eszköztárán túli – formák 
létrehívására, melyek ugyanakkor változatlanul csak képként jelenhetnek meg számunkra, vagyis az arc 
hiányában. Kocziszky Éva Az arc olvasása című, a fiziognómikus gondolkodás és vizuális kommunikáció 
viszonyát akkurátusan áttekintő tanulmányában többek között azt a kérdést teszi fel „vajon mikortól 
azonosítják az egyedi arcot az individuummal, a személlyel?”46 Két válaszadási kísérletről tesz említést: 
az egyik az egyes római családok ún. „ősök galériájának” portréiban véli detektálhatónak ezt a megfelel-
tetést, a másik elképzelés ezzel szemben amellett érvel, hogy ennek genealógiáját a Krisztus-ábrázolások 
megjelenése jelenti. Ahogy írja: „Az imagines Christi vezette rá az európai szemlélőt arra, hogy az emberi 
arc nem valami általános, hanem természeténél fogva valami egészen egyedi és sajátos jelenség, a sze-
mély egyszeriségének kifejezője. Isten emberré válásával egy újfajta szenzibilitás jelent meg, megválto-
zott a »hús«, az anyag »spiritualitásának« érzékelése.”47 Ez pedig számunkra a performansz már említett 
krisztológiai kontextusai miatt válik relevánssá, ugyanis rámutat az arc, konkrétabban pedig annak vo-
násai és az egyéniség között fennálló kapcsolatra, továbbá arra, hogy ebben az esetben az arcnak mint 
az antropomorphé jelölőjének eltörlésével egyetemben, ennek a szent, krisztusi arcnak is mint teomor-
phénak az eltörlése megy végbe. Mindemellett analógia vonható Krisztus kettős (isteni-emberi) termé-
szete (condition) és az agyagemberség hibrid karakterisztikái között is. Ha az említett ábrázolástörténeti 
narratíva keretében értjük ennek a sajátosan krisztusi, individuális arcképnek a meghaladását, akkor 
érdemes utalnunk Beke László felvetésére is: „A másik »abberáns« vonása a személyiség kérdésével függ 
össze. (A veszély mozzanata itt sem mellékes.) Mivel a performance-t az esetek többségében maga a szerző 
hajtja végre, a németek »Selbstdarstellung«-nak (önbemutatásnak) is nevezik, s mint ilyen, az önarckép-
műfaj meghosszabbításának is tekinthető, annak minden eredendő exhibicionizmusával együtt.”48 Így 
olybá tűnik, hogy amennyiben az egyedi arc ábrázolására irányuló igény történetileg visszavezethető a 
Krisztus-ikonokra és portrékra, akkor Sagazan szakítani látszik ezen tradíciókkal is, hiszen saját arcát 
mint a folyamatban mindig másképp előálló portrét is felszámolja. Ugyanakkor nem szabad amellett 
elsiklani, hogy egy nem-esszencialista antropológia szempontjából az önbemutatásnak csak akkor lenne 
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egyszerre kép és képek létrehozója is) önmaga és mások számára is mindig csak maszkká merevítve 
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az egyik az egyes római családok ún. „ősök galériájának” portréiban véli detektálhatónak ezt a megfelel-
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értelme, ha az az „ön” már eleve adott lenne, hogy be lehessen mutatni azt. Tanulmányom pontosan amel-
lett kíván érvelni, hogy Sagazan performansza képes meghaladni ezt a fajta mögöttességet, az internális 
és változatlan Ént tételező gondolkodásmódot. Ahogy egy interjújában is beszél róla, célja az, hogy meg-
értse a bennünk rejlő „megnevezhetetlent”, azt, ami „nem-reprezentálható”, vagyis azt az „organikus 
káoszt”, mely nem rögzülhet végérvényesen egyetlen egy kizárólagos formában sem.49

Sagazan formálódó, a hibridizáció logikájának alávetett fejei esetén valami nagyon hasonlónak lehe-
tünk szemtanúi, mint amiről Deleuze ír Bacon festményeinek összefüggésében, vagyis a testet megkoro-
názó fej az alak anyaga, amely szöges ellentétben áll az azt borító arccal, ez utóbbi „strukturált térbeli 
szerveződés”.50 Ha a portrék esetében „Bacon a fejek festője”,51 akkor Sagazan kétségtelenül a fejek szob-
rásza. Annál is inkább, hiszen az önmagából eleven szobrokat formáló Sagazan performansza mintha 
a folytonosság és rögzítettség, mozgás és mozdulatlanság, vitalitás és merevség bináris oppozícióit, ezen 
keresztül pedig – ahogy arra már Johann Lothar Schröder nyomán utaltam – performansz és műtárgy 
egymást kizáró, műfajinak is nevezhető ellentétét bizonytalanítaná el. Deleuze a fej, a hús és a csontok 
hármas viszonyrendszerét tárgyalva azt is megállapítja, hogy Bacon a fejet kemény húsnak látta, a csontot 
az archoz rendelte: „A fej hús, s a maszk sem halotti maszk, hanem egy darab hús, amely leválik a cson-
tokról”.52 Mintha Sagazan is ezt a tradíciót követné, ugyanis agyagfejei ezeknek a strukturáló szervező-
déseknek a hiányát mutatják fel, akárha maguk is merev, tömör húsból lennének, formátlanul, mégis 
egybeállva. A látás, a beszéd, valamint a szaglás instanciái viszont itt nem a hétköznapi, anatómiailag 
megszokott pozíciójukban kerülnek fel az egyre vastagodó agyagrétegekre. 

A megformálódó maszkok arcokra emlékeztető, nonhumanisztikus, torzult elhelyezkedésben jelen-
nek meg, elmozdítva az emberi testhatárok normatív vonásait. Ebből következhet az, hogy az egyes 
agyagfejek állatszerű, vagy épp a felismerhetetlenségig deformált formakonstellációkban adódnak. Ezek 
az animalizációk, masszásodások, szétszóródások és dehumanizációk mindenekelőtt rendelkeznek egy-
fajta monstruozitással, mely könnyedén magára vonja a figyelmet. Ahogy Nayar nyomán Horváth, Lovász 
és Nemes monografikus művükben megjegyzik: „a szörnyek történetileg a kulturális bizonytalanságot 
testesítették meg az ember és a természet nonhumán erői között, valamint az állat és az ember közötti 
– sokszor eldönthetetlen – határok diszkurzív kijelölésével.53 Az említett monstruozitás és a „huszadik 
századi metamorfózis-fantáziák ikonográfiájának (az élő anyag polimorfikussága és plasztikussága)” 
korrelációja kapcsán Bényei Tamás egy olyan Sagazan performanszára is minden további nélkül érvényes 
megállapítást tesz, mely a metamorfózist mint neutrális értékeseményt fogja fel. Ahogy írja: „A monstruo-
zitás itt már nem elsősorban hibridséget jelent, hanem a formátlan, abjekt anyag burjánzását: hátterében 
az a – korántsem új keletű – felismerés áll, hogy pontosan ugyanabból a folyamatosan változó anyagból 
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vagyunk gyúrva, mint minden más létező.”54 A szörny az, ami nem szorítható az antropomorfikus 
határok közé, ami úgy látszik a zártságon kívül reked, így Sagazan folytonos deformációnak kitett 
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agyagfejei is szörnyszerűek, mert a formák termelése mint formátlanodási aktus hatálytalanítja azokat 
a diszkurzív gyakorlatokat, melyek egyértelmű kategóriákba kívánnák préselni őket. A performansz to-
vábbi aktusaiban Sagazan fokozódó intenzitással és eruptív erőszakossággal hozza létre és (de)formálja 
a poszthumanitás hol egyre állatiasabb, hol egyre amorfabb jelleggel rendelkező agyagfejeit, melyet egyre 
harsányabb beszédszólamokkal kísér. Az agyaggal történő eggyé váláson keresztüli önteremtés, majd ön-
pusztítás szakadatlan folyamata ez. Néhol teljesen lerázza fejéről a maszkot, az agyagdarabokat, ezzel 
megjelenítve egyfajta disszeminatív eljárást, a részek megtermékenyítését és a teremtést ábrázoló szét-
szóródását. A szétszórt, lerázott cafatok az egész akció alatt a performanszművész mögött lévő bádog-
lemezekre csapódnak, akár a festék egy vászonra. Szétszór és maszatol azért, hogy rendre újrakezdhesse 
ezt a befejezhetetlennek tűnő transzfigurációs színrevitelt, melynek tétje nem is a hierarchikusan fel-
fogott önmeghaladásban, mint inkább a mindig Mássá levésben ragadható meg, az identitás kontingens 
burjánzásában. 

Sagazan „maszkpróbái” azt a „megalapozhatatlansági” tapasztalatot kívánják színre vinni, mely az 
„embernek lenni” kirekesztő és önmagára záruló humanista diskurzusával szemben a nem-emberin, az em-
beren túlin keresztül próbálja újra szituálni magát, megtalálni azokat a szökésvonalakat, melyeken végig-
haladva újraérthető az Ember. Az antropomorphé destrukcióját, vagyis az emberi alak és arc humaniz-
mus által rögzített vonásainak leépítését Sagazan a formátlanság esztétikai praxisán keresztül hajtja 
végre. Ugyanakkor Georges Bataille elképzelését követve érdemes figyelembe venni azt is, hogy „Az antro-
pomorfizmus Bataille gondolkodásában azokra a szubsztancialista metafizikai tendenciákra vonatkozik, 
melyek az emberi alak idealizálásával az emberből valami istenszerű létezőt próbálnak létrehozni. Az 
antropomorfizmus rejtett teomorfizmus, mely a keresztény hasonlóság hierarchikus modelljén nyug-

szik.”55 Ebből kiindulva látható, hogy Sagazan az arc agyag által történő formátlanítása révén nemcsak 
a reneszánsz humanizmus, a felvilágosodás, a racionalizmus, valamint a modernitás emberképének de-
centralizálását viszi végbe, hanem egyúttal azt a zsidó-keresztény hagyományban fellelhető hierarchiát 
is megingatja, amely az Embert egy transzcendens által szavatolt kikülönülés élvezőjévé teszi, és annak 
képmásaként gondolja el. Az „alantas materializmus”,56 a formák heterogén, elrettentő felsokszorozása 
és felhasználása által profanizálja az isteni hasonlóság ezen modelljét. 

Az előadás egy másik kiemelkedő, a felvétel utolsó mozzanatainak számító pontja, amikor a testhatá-
rok újrarendezése azáltal történik meg, hogy az agyagból női melleket formál magának, majd virágokat 
és vattaszerű szövetet helyez a fejére. A nőiség ilyen attribútumainak alkalmazása is az „önmagaságra” 
való rákérdezés egyik potenciális variációjaként fogható fel, mely a nemiség kérdésén keresztül törekszik 
destabilizálni a berögzült fogalmiságot és értékképzeteket. Ennek a fajta „nem-változtatásnak” identitás-
politikai tétje is lehet, amennyiben Judith Butler performativitás és gender összefüggését tárgyaló kon-
cepcióját vesszük alapul, vagyis azt, hogy a különböző társadalmi performatív cselekvések az ismétlődő, 
iteratív jellegüknél fogva hozzák létre és stabilizálják, vagy épp destabilizálják a különböző identitás-
konstrukciókat, így a gendert is.57 A taglalt mozdulatsor végrehajtása közben Antonio Vivaldi Nisi Domus 
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végre. Ugyanakkor Georges Bataille elképzelését követve érdemes figyelembe venni azt is, hogy „Az antro-
pomorfizmus Bataille gondolkodásában azokra a szubsztancialista metafizikai tendenciákra vonatkozik, 
melyek az emberi alak idealizálásával az emberből valami istenszerű létezőt próbálnak létrehozni. Az 
antropomorfizmus rejtett teomorfizmus, mely a keresztény hasonlóság hierarchikus modelljén nyug-

szik.”55 Ebből kiindulva látható, hogy Sagazan az arc agyag által történő formátlanítása révén nemcsak 
a reneszánsz humanizmus, a felvilágosodás, a racionalizmus, valamint a modernitás emberképének de-
centralizálását viszi végbe, hanem egyúttal azt a zsidó-keresztény hagyományban fellelhető hierarchiát 
is megingatja, amely az Embert egy transzcendens által szavatolt kikülönülés élvezőjévé teszi, és annak 
képmásaként gondolja el. Az „alantas materializmus”,56 a formák heterogén, elrettentő felsokszorozása 
és felhasználása által profanizálja az isteni hasonlóság ezen modelljét. 

Az előadás egy másik kiemelkedő, a felvétel utolsó mozzanatainak számító pontja, amikor a testhatá-
rok újrarendezése azáltal történik meg, hogy az agyagból női melleket formál magának, majd virágokat 
és vattaszerű szövetet helyez a fejére. A nőiség ilyen attribútumainak alkalmazása is az „önmagaságra” 
való rákérdezés egyik potenciális variációjaként fogható fel, mely a nemiség kérdésén keresztül törekszik 
destabilizálni a berögzült fogalmiságot és értékképzeteket. Ennek a fajta „nem-változtatásnak” identitás-
politikai tétje is lehet, amennyiben Judith Butler performativitás és gender összefüggését tárgyaló kon-
cepcióját vesszük alapul, vagyis azt, hogy a különböző társadalmi performatív cselekvések az ismétlődő, 
iteratív jellegüknél fogva hozzák létre és stabilizálják, vagy épp destabilizálják a különböző identitás-
konstrukciókat, így a gendert is.57 A taglalt mozdulatsor végrehajtása közben Antonio Vivaldi Nisi Domus 

55 HORVÁTH–LOVÁSZ–NE M ES , I. m., 238–239.

56 Uo., 239. 
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Budapest, 2005, 23.
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(Cum dederit) című műve hallható, melynek szövege nemcsak krisztológiai kontextusba ágyazódik, de 
a Sagazan által színre vitt nőalak akár Szűz Máriaként is értelmezhető. Ez főként azért lényeges, mert 
a „Merces, fructus ventris” sor kinesztetikus-képi reprezentációja is megtörténik, amikor is Sagazan a kar-
jaiba veszi az agyagtömböt, és mint csecsemőt ringatja, ezzel megidézve a kisded Jézus alakját, vagyis 
azt, hogy Isten itt valóban testté lett, megtestesült. Viszont azáltal, hogy végül maga mögé hajítja ezt a töm-
böt, amely széttrancsírozódik a Sagazan háta mögötti bádogon, ahol már láthatóak a kereszt kontúrjai, 
mintegy összerántja a szálakat, és megidézi az üdvtörténetbe íródó predesztinációt is, vagyis azt, hogy 
Krisztus halála elkerülhetetlen és szükségszerű.58

A tér a transzfigurációk jelenetei alatt egyáltalán nem változik, azt az egy aspektusát leszámítva, hogy 
a háttérként szolgáló lemezlapokra felkerülnek a metamorfózishoz használt képzőművészeti anyagok, 
kirajzolva egyfajta festménynek is tekinthető formát. Az előadás bizonyos részei ilyen tekintetben ismét 
megidézik a transzfiguráció által előhívott biblikus referenciát, ugyanis a lemezekre felmázolt vonások, 
valamint Sagazan kéztartása a megfeszített Krisztust jelölik, mely interpretációt az is affirmálja, hogy 
a performansz végén Sagazan a használatba vett agyagot hozzátapasztja a lemezhez, majd négykézlábra 
ereszkedik, mintha kutyaként megalázkodna – erről árulkodik sajátos lihegése. Aztán ezt meghazudtolva 
hirtelen fejjel nekiront a lemezeknek, hogy aztán vörössel még markánsabbá rajzolja a kereszt kontúrjait. 

58 Ehhez lásd a már hivatkozott Balthasar művet, ahol is a szerző amellett érvel, hogy a megtestesülés eleve „pasz-

szionális” jelleggel ruházódik fel, vagyis a megtestesülés „csak a keresztre irányulóan, afelől értelmezhető”. VON

BA LTH ASA R , I. m., 20.
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Ezt követően sámánisztikus mantrázásba és a keresztet körbejárásába kezd, miközben az edényeket 
egymáshoz veri, ezzel alapritmust szolgáltatva a mantrának és a rítus zárójelenetének, így keretes szer-
kezetet ad a performansznak, utalva egyfajta ciklusszerűségre, egy olyanfajta cirkulációra, mely a transz-
figuráció színrevitelének, az agyag színeváltozásának dehumanizáló és perpetuális karakterét kihasználva 
megteremti azokat az önértelmezési stratégiákat, melyekben egy poszthumanista esztétika szétszórt, 
maradványszerű formái ismerhetőek fel.
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