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Stefka Mihaylova

Kié a perforMansz? 
az előadott kritika mint

feMinista stratégia

1975-ben Carolee Schneemann a Long Island-beli East Hampton egyik templomában tar-
tott Women Here and Now feminista fesztiválon előadta Interior Scroll [Belső Tekercs] 

című performanszát. A közönséggel szembenállva Schneemann körbefestette meztelen testét, 
majd az asztalra mászott, és rajzórai modellként pózolva olvasott fel Cezanne, She was a Great 
Painter [Cezanne egy remek festőnő volt] című könyvéből. Utána a könyvet félretéve, szétvetett 
lábakkal egy papírtekercset kezdett kigöngyölíteni a vaginájából. A tekercsen szereplő szöveg 
azokat a nehézségeket írta le, amelyekkel a női művészek egy maszkulin részrehajlású művészi 
világban szembesülnek. „Légy felkészülve rá”, olvasta Schneemann, „hogy... szándékaidat eltor-
zítják / a gondolataid közötti legegyszerűbb kapcsolatot kifordítják... / ha nő vagy... / szinte so-
sem fogják elhinni, hogy valóban te csináltad... / megtagadják a szexualitásod vagy a munkád.”1

Schneemann újra előadta a performanszt az 1977-es coloradói Telluride Filmfesztiválon. Egy 
kis előszínpadon állva sárral húzta meg teste körvonalait. Ezúttal a tekercs két filmes, egy nő 
és egy férfi közötti párbeszédet tartalmazott. Ebben a férfi filmes arra kéri a női filmest, hogy 
ne kényszerítsen férfiakat a filmjei megnézésére. A férfiak nem bírják elviselni a nők munkáiban 
„a személyes fecsegést / az érzelmek konokságát / ... a festői összevisszaságot / ... a primitív 
technikát”. A nő filmkészítő válasza erre: „Láttam, hogy kudarcaim méltók / az elutasításra, hogy 
élve leszek / eltemetve munkáim elvesznek...”2

Több mint húsz évvel Schneemann performanszai után a Guerrilla Girls feminista aktivista 
csoportosulás, amely a nők művészetben történő diszkriminációja ellen szervez akciókat, ellá-
togatott olyan New York-i színházak illemhelyeire, ahol az 1997–98-as évadban nem játszottak 
egyetlen nők által írt darabot sem. A csoport férfi támogatók segítségével feliratos matricákat 
ragasztott a vécékre: „Ebben a színházban fénykép és felvétel készítése, illetve nők által írt szín-
darabok előadása szigorúan tilos.” Az akcióról beszámoló számos interjúban a Guerrilla Girls 
tagjai az azonosítást elkerülendő, mára híressé vált gorillamaszkokat hordtak, illetve múltbeli mű-
vésznők neveit vették föl (pl. Aphra Behn, Georgia Douglas Johnson, Gertrude Stein és mások).3

1 Carolee Schneemann: Imaging her Erotics: Essays, Interviews, Projects. MIT Press, Cambridge, MA, 2002. 
156–157.

2 Uo., 159–160.
3 ‘Guerrilla Girls on Tour’, interview by Raphie Frank and Mindy Bond. Gothamist, 17 March 2005,
 <www.gothamist.com/archives/2005/03/17/guerrilla_girls_on_tour.php> (Utolsó letöltés: 2007. január 

27.); The Guerrilla Girls, ‘Parody and Parity’, interview by Alisa Solomon. Theater, XXIX, No. 2 (1999), 
45–55.; The Guerrilla Girls, ‘Guerrilla Girls Make “Gorilla” Warfare on the Local New York Theatre Scene’, 
interview by Simi Horowitz. Backstage, 5 March 1999. 5–7.
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Öt évvel később a Fund for Women Artists felkérésére a nők egyesült államokbeli színhá-
zi helyzetéről írt kutatás felfedte, hogy a 2001–2002-es évadban előadott darabok csupán 17 
százalékának szerzője volt nő. A kis százalék és az 1990-es évek végén a női színházi mű-
vészeket illető jelentős kritikai visszhang közötti diszkrepancia megmagyarázása érdekében a 
Fund, valamint a kutatást végző Susan Jonas és Suzanne Bennett szociológusok egy színházi 
szakemberekből álló panelt szerveztek. A női szerzők amerikai színpadokon való ritka jelenléte 
egyik fő okának az bizonyult, hogy a kritikusok és a producerek rendszerint férfiakat részesítettek 
előnyben, valamint a mentorálás hiánya és a huszadik század előtti női drámaírás hagyományáról 
való elégtelen tudás is közrejátszott ebben.4

A szöveg mint elme, az előadás mint test

Schneemann és a Guerrilla Girls performanszai nemcsak ezzel a történetileg kitartó részrehaj-
lással foglalkoznak, hanem annak episztemológiai hagyományával is: a modern nyugat objektív 
tudáseszményével, amely meghaladja a testi létezés lehetőségeit. Azáltal, hogy a tiltakozás a 
színházi illemhelyekben zajlott, a Guerrilla Girls arra kényszerítette a célközönségét, hogy szín-
re vigye azt a feminista állítást, mely szerint a tudás aktusait – különböző mértékben – mindig 
meghatározza az, ahogyan a társadalmi szereplők konkrét nemi normákat testesítenek meg, 
következésképp a tudás szituacionált [situated knowledge], nem pedig objektív.

A műkritikus szövegének és a művész testének egymás mellé helyezése az Interior Scrollban 
ezt a kritikát mélyítette azáltal, hogy felhívta a figyelmet egy másik, szintén a modernista episz-
temológiából következő előítéletre: arra a felfogásra, ami szerint az előadás mint testet öltött 
forma a szöveghez képest a tudásnak egy alacsonyabb rendű médiuma.5 Sidonie Smith és 
Julia Watson szerint a szöveg elmével, illetve az előadás testtel való összekapcsolása az előbbit 
maszkulin, az utóbbit női médiumként bélyegezte meg.6

A nők által létrehozott művészet értéke melletti érveléssel és a művészi érdem meghatározá-
sának kritériumai elleni fellépéssel Schneemann és a Guerrilla Girls azon nők sorához csatlakoz-
nak, akik színházi és művészeti újságírókként vagy egyéb minőségükben egy olyan korszakban 
bírálták a művészetet és a társadalmi problémákat, amikor mind a művészeti, mind pedig a tár-
sadalmi kritika a férfiak területeinek számítottak. Jelen tanulmány Schneemann-nak és a Guerrilla 
Girlsnek a női kritika hagyományához való hozzájárulását – mint fontos gazdasági és episztemo-
lógiai implikációval járó gyakorlatot – vizsgálja úgy, hogy kritikai stratégiáikat a brit és az amerikai 
színházi és művészeti újságírás történetében helyezi el. 

Bár nincs egyenes kapcsolat a recenzálás és az egyéni néző értékelése között, a bírálatok 
szerre befolyásolják a színházi igazgatók döntését egy adott produkció időtartamát illetően, a 
kritikát a művészi kiválóság mutatójaként felhasználó támogatói szervezeteket, és a bírálatokat a 
recepció bizonyítékául használó színházi történészek munkáját.7 A recenzálás történetének kö-

4 Susan Jonas and Suzanne Bennett: Report on the Status of Women: a Limited Engagement? In The Fund-
for Women Artists, January 2002. <www.womenarts.org/advocacy/WomenCountNYSCAReport.htm> 
(Utolsó letöltés: 2007. január 22). A vizsgált színházak mind a Theatre Communications Group tagjai voltak, 
az évadok műsorát az American Theatre tartalmazta.

5 Shannon Jackson a (színházi) előadással szembeni nyugati részrehajlás 20. századi megnyilvánulásait és 
e részrehajlás történeti gyökereit tárgyalja – Shannon Jackson: Professing Performance: Theatre in the 
Academy from Philology to Performativity. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

6 Sidonie Smith and Julia Watson, ed.: Interfaces: Women, Autobiography, Image, Performance. University 
of Michigan Press, Ann Arbor, 2002. 1–5.

7 A recenzálás színházi produkcióra tett hatásáról lásd Robert Brustein: Himalaya Criticism: a Speech to the 
American Theatre Critics Association. Theatre, XXXII, No. 1 (2002), 77.; Chris Coleman: Low Expectations. 
Theatre, XXXII, No. 1 (2002), 82–83.; David Roberts: Shakespeare, Theatre Criticism, and the Acting Tradi-
tion. Shakespeare Quarterly, LIII, No. 3 (2002), 360.
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rültekintő szemügyre vétele során ez is olyan gyakorlatként mutatkozik meg, amely által a masz-
kulinitás és a feminitás liberális kategóriái performatívan (újra)termelődtek. A recenzálás hagyo-
mánya implicit módon hozzájárult ahhoz, hogy a maszkulinitást az intellektuális pártatlansággal 
és reprezentativitással asszociáljuk, a feminitás pedig összekapcsolódott azzal a feltételezéssel, 
hogy a nők képtelenek a testi létezés korlátait meghaladni. Schneemann és a Guerrilla Girls fő 
hozadéka ebben a történetben véleményem szerint az az állítás, hogy a hússzerű [fleshy] és nemi 
[gendered] test nem a kritikai gondolkodástól való elrettentő, hanem a kritikai gondolkodást lehe-
tővé tevő feltétel, illetve hogy a performansz önmagában helytálló kritikai diskurzus. 

Bár az Interior Scroll és a Guerrilla Girls illemhelyi akciói az amerikai női művészekkel szem-
beni attitűdökről szólnak, az ezek mögött rejlő eszmetörténet Nagy-Britanniában kezdődik. Olyan 
kiemelkedő kritikusok munkássága, mint Richard Steele, Joseph Addison és később William 
Hazlitt követendő mintát teremtett több amerikai és brit kritikusgeneráció számára, akik a „felvilá-
gosult közönséghez” való szólás és az ízlésnormák feljavításának elkötelezettjeivé váltak.8

Nagy-Britanniában a dráma- és előadás-kritika tágabb tevékenységétől különböző színházi 
újságírás eredete általában az 1700-as évekre vezethető vissza, amikor Steele és Addison elő-
ször kezdett irodalmi bírálatokat közölni a The Tatler és a The Spectator nevű lapokban.9 David 
Robert szerint azonban a recenzálás ideológiai gyökereit még messzebbre, „az 1660-as évek 
nyelvpolitikájára kell visszavezetni, minélfogva a (hivatalos) nyelv lineárissá, racionálissá vált, és 
képessé arra, hogy a tanult individuális elme észleléseit közvetítse.”10

A recenzálás genderszempontú politikája 

A recenzálás politikája a kezdetektől fogva részrehajló volt a nemi szempontot illetően. Szá-
mos nő írt különféle irodalmi műfajokban a The Spectator megjelenése idején, de Addison és 
Steele a nők műveit és a női olvasóik specifikus érdekeit egyaránt elhanyagolták. Bár a női olva-
sók a két szerkesztőt kifejezetten a nekik szóló olvasmányok ajánlására kérték, kéréseiket sosem 
vették tudomásul.11 Körülbelül egy évszázaddal később a befolyásos kritikus, William Hazlitt így 
írt: „Nagy csodálója vagyok napjaink női múzsáinak... Mrs. Hannah More egy újabb ünnepelt 
modern költőnő... Sok művet írt, amelyek közül én egyet sem olvastam.”12 A „tanult individuális 
elme” maszkulinként való felfogását erősítette, hogy a nők részvételi szándékát a hivatalos kritikai 
párbeszédben – íróként vagy olvasóként – rendszerint figyelmen kívül hagyták.

A nők nem hiányoztak teljesen a 18. és 19. század kritikai színpadáról, ennek ellenére nehéz 
fölbecsülni a létszámukat. Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az újságírónők gyakran 
névtelenül írtak, mivel tudták, hogy véleményüket elutasíthatják, ha valódi neveiket használják.13 
Ráadásul a nők és férfiak egyaránt férfi vagy női álneveket használtak, a célközönség és a hite-
lességet szabályozó kulturális konvenciók függvényében. Az 1700-as évek elején az Addisonnal 

8 A brit színházi újságírás amerikai kritikusokra tett formáló hatásáról lásd Tice L. Miller: Bohemians and 
Critics: American Theatre Criticism in the Nineteenth Century. Scarecrow Press, Metuchen, NJ & London, 
1981. 2–4.

9 Irving Wardle: Theatre Criticism. Routledge, London & New York, 1992. 13–14.
10 Roberts, i. m., 350.
11 Eve Tavor Bannet: Haywood’s Spectator and the Female World. In: Lynn Marie Wright and Donald J. 

Newman, ed., Fair Philosopher: Eliza Haywood and The Female Spectator. Bucknell University Press, 
Lewisburg, 2006. 86.

12 William Hazlitt: Lectures on the English Poets. Ed. Catherine MacDonald MacLean, Dent, London, 1967. 
146–147., idézi Greg Kucich: Reviewing Women in British Romantic Theatre. In: Catherine Burroughs, ed.: 
Women in British Romantic Theatre: Drama, Performance,and Society, 1790–1840. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2000. 50–51.

13 Lásd például Meaghan Clarke: Critical Voices: Women and Art Criticism in Britain 1880–1905. Ashgate, 
Burlington, 2005. 124; és Gay Gibson Cima: Early American Women Critics: Performance, Religion, Race. 
Cambridge University Press, Cambridge & New York, 2006. 8–9.
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és Steele-lel kortárs férfi és női szerkesztők gyakran úgy valósították meg a politikai pártatlanság 
igényét, hogy női szerkesztői alteregókat hoztak létre maguknak. Mivel a nők nem vettek részt a 
pártpolitikában, a politikai pártatlanság női attribútumnak számított.14

Ros Ballaster szerint „azáltal, hogy a »csacsogás« [tattling] és »szemlélés« [spectate] sztereo-
tipikusan női tevékenységeit a férfi szféra kisajátította... Addison és Steele a pártatlanságot funk-
cionálisan férfi tulajdonságként értékeli újra.” Ballaster érvére építve Marcie Frank úgy gondolja, 
hogy a pártatlanság pozíciója tette lehetővé Addison és Steele számára, hogy az irodalmi-kritikai 
diskurzust a társadalmi és politikai napirendről leválasszák.15 A pártatlanság szűk értelmezése – 
az adott egyénnek az újságírói álláspontját elválasztani a pártpolitikától – tette lehetővé számuk-
ra, hogy az újságírót egyidejűleg jelenítsék meg pártatlanként és magánszemélyként. 

Az előadott szöveg alsóbbrendűsége

A pártatlanság igényén túl az újságíró helyzete maga után vonta annak a képességét is, 
hogy különbséget tehessen a drámai szöveg és az előadás között. Sokan úgy gondolták, hogy 
a színház esztétikai értéke főként a dráma szövegében rejlik, és hogy az előadás nemcsak hogy 
kudarcot vall ennek az értéknek a közvetítésében, hanem akár hátrányosan befolyásolhatja a 
kritikus független bírálatát.

Gondoljunk csak Hazlittre ennek kapcsán. A Table Talksban [Asztali beszélgetések] (1821–22) 
megjelent On Criticism [A kritikáról] című esszéjében írja, hogy a kritikus feladata a drámaszöveg 
lényegének megmagyarázása annak érdekében, hogy a dráma olvasója képes legyen az emberi 
élet szöveg által képviselt komplexitását méltányolni. Hazlitt attól tartott, hogy a színházi előadás 
leegyszerűsíti a szöveg összetettségét, a nézőt passzívvá teszi és konkrét, például a szerep-
osztással és a díszlettel kapcsolatos döntéseknek rendeli alá. Ezzel ellentétben az olvasó aktív 
képzelőereje időtől és helytől független.16

Egy írásait „Corinna” néven szignáló kritikus, akit a történészek Eliza Haywood íróval azo-
nosítanak, szintén arra figyelmeztetett, hogy a színészek tehetsége olyannyira felékesíthet egy 
darabot, hogy semmilyen bírálat nem tehető róla, mielőtt ne futna már valamilyen híre az olvasók 
körében.17 Elizabeth Inchbald kritikus szerint is olyan analitikus előnnyel rendelkezik a drámaolva-
só, amivel a néző nem rendelkezik.18

14 Lásd Tedra Ossel: Tattling Women in the Public Sphere: Rhetorical Femininity and the English Essay Peri-
odical. Eighteenth-Century Studies, XXXVIII, No. 2 (2005). 285, 283.

15 Ros Ballaster, Margaret Beetham, Elizabeth Frazer, and Sandra Hebron: Women’s Worlds: Ideology, Fe-
mininity, and the Woman’s Magazine. Macmillan, Basingstoke, 1991. 39–40. Idézi Marcie Frank: Gender, 
Theatre, and the Origins of Criticism: from Dryden to Manley. Cambridge University Press, Cambridge, 
2003. 12; Frank, i. m.

16 Janet Ruth Heller: Hazlitt’s Appeal to Readers in His Drama Criticism. In: Heller: Coleridge, Lamb, Hazlitt, 
and the Reader of Drama. University of Missouri Press, Columbia & London, 1990. 99–102.

17 Constance Clark: Critical Remarks on the Four Taking Plays of This Season by Corinna, a Country Parson’s 
Wife. In: Mary Anne Schofield and Cecilia Macheski, ed.: Curtain Calls: British and American Women and 
the Theatre. Ohio University Press, Athens, 1991. 297.

18 Inchbald írja: „Egy Mrs. Siddons és egy Mr. Kemble utánozhatatlan színjátéka által megtévesztett néző... 
a nővel együtt sír, a férfival együtt sóhajtozik; és a legszeretetreméltóbb, bár szerencsétlen párnak tartja 
őket. De az olvasó, az olvasás adta reflexió lehetőségével megáldva, a férjet nagyon ostoba férfinak, a 
feleséget pedig meggondolatlan nőnek nevezi; és mivel egy öntudatlan férfi és egy óvatosság nélküli asszony 
egyaránt lealacsonyítja a férfi és női karaktert, a szerző büntetése inkább türelmetlenül várt, mintsem 
szigorúnak tartott esemény.” Elizabeth Inchbald, ed.: The British Theatre; or, a Collection of Plays, which 
are Acted atthe Theatres Royal, Drury-Lane, Covent-Garden, and Haymarket. Vol. XIV, Longman, Hurts, 
and Rees, London, 1808. 3–4, idézi Marvin Carlson: Elizabeth Inchbald: a Romantic Critic in Her Theatrical 
Culture. In: Catherine Burroughs, ed.: Women in British Romantic Theatre, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2000. 219.
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A korszak amerikai kritikusai hasonlóképp alábecsülték az előadást; ez Tice Miller szerint a 
puritanizmus amerikai kultúrára tett hatásának tudható be. Még akkor is, ha a tehetséges szí-
nészeknek teljes mértékben sikerült is kifejezni a drámaíró érzéseit – írja a 19. századi újságíró, 
Stephen Fiske – az előadás, mulandósága miatt, alkalmatlan az esztétikai értékítéletre. Emellett 
Fiske úgy érezte, hogy a színészkedés „imitatív” és „ismétlődő” volta semmilyen módon sem 
összeegyeztethető az amerikai individualizmussal és szabadszelleműséggel.19

Nagy-Britanniában a szöveg és előadás közötti hierarchia gyakran jellegzetesen kereszte-
ződött a genderpolitikával. Greg Kucich hipotézise szerint a férfi bírálók előadással szembeni 
előítéletei szoros összefüggésben állhattak a színésznők 17. század végi megjelenésével. A szí-
nésznőkről mint erkölcstelen személyekről alkotott kép, sugallja Kucich, áttevődött a női dráma-
írókra is, talán amiatt, hogy sok női drámaíró egyben színésznő is volt.20 Eliza Haywood regényíró, 
drámaíró és a Female Spectator szerkesztője valóban színésznőként tevékenykedett, mielőtt írni 
kezdett volna.

Elizabeth Inchbald, Nagy-Britannia legismertebb 18. századi női színikritikusa drámaíró és 
színésznő volt. Naplóbejegyzéseiből kiderül, hogy rendszeresen figyelte a kulisszák mögül a 
nézők reakcióit, és felhasználta ezeket a visszajelzéseket a saját drámáinak írásakor. Bírálatai 
nemcsak a darabok irodalmi érdemeit vizsgálták, hanem azok hatásosságát is az előadás során. 
Mindig figyelembe vette, hogy a színészek tehetsége miként járul hozzá a darab sikeréhez.21 
Kucich kutatása azonban arra világít rá, hogy a férfi kritikusok nem tekintették előnynek a női 
drámaírók színészi tapasztalatait, ehelyett különösen aggódtak írásaik mind nyomtatásban, mind 
pedig a színpadon kifejtett erkölcsi hatásai miatt.22

A női drámaíró iránt tanúsított alkalmi pozitív hozzáállás vagy valamely női kritikus kiemel-
kedésének még ritkább esete inkább alátámasztja, mintsem ellentmond a The Tatler és a The 
Spectator által felállított tendenciának. Például a romantikában egyes férfi kritikusok valójában 
buzgón igyekeztek elismerni a nők irodalmi és színházi tehetségét. Az 1737-es Licensing Act 
[színházi engedélyezési törvény, cenzúra] következtében, amely a drámában kifejeződő nyíltan 
politikai tartalmakat szabályozta, ezek a kritikusok megnyugodhattak, hogy semmilyen expliciten 
politikai, s így „nőietlen” és „perverz”, nő által írt szöveg nem kerülheti el a cenzor szigorú ellen-
őrzését, és kerülhet nyomtatásra vagy színpadra. Azonban még a „biztonságos” női írások ese-
tében is a férfi bírálók dicséreteiket a vélt stilisztikai és szerkezeti – gyakran a drámaíró nemének 
tulajdonított – gyengeségekkel kapcsolatos zord kritikákkal mérsékelték.23

A női kritikusok tapasztalatai

A romantikus korszak kritikusai női szerzők iránti érdeklődésének másik oka az lehetett, hogy 
ebben a korban befolyásos színész-igazgatók, főként David Garrick pártfogása és mentorálása 
számos női drámaíróra (Hannah Cowley, Hannah More és mások) is kiterjedt.24 Az ilyen férfiak be-
folyása ugyanakkor szigorúan korlátozhatta a nők kritikai véleményének kinyilvánítását. 1756-ban 
Frances Brooke drámaíró, a provokatív című Old Maid, by Mary Singleton, Spinster [Vénlány, írta 
Mary Singleton, aggszűz] hetilap szerkesztője Garrick Lear király alakításáról írt kritikájával, mivel 

19 Miller, i. m., 4, 119.
20 Kucich, i. m., 56–58.
21 Ellen Donkin: Getting into the Act: Women Playwrights in London, 1776–1829. Routledge, New York, 

1995. 114; Carlson, i. m., 217.
22 Kucich, i. m., 59.
23 Uo., 50–51.
24 A női drámaírók színész-igazgatók általi pártfogoltságának hatásairól lásd Donkin: Getting into the Act.
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az nem tetszett a színésznek, egész drámaírói karrierjét veszélybe sodorta. Egyetlen jelentősebb 
londoni színház sem adta elő Brooke műveit egészen Garrick 1779-ben bekövetkezett haláláig.25

Mi több, az a felfogás, mely szerint eredendően téves megengedni a nőknek, hogy esztétikai 
értékelésüket kinyilvánítsák, nem csak a személyes konfrontációra és az egyéni írói képességre 
vonatkozott. 1805-ben Inchbald kritikusi szakvéleménye nyilvános elismertséget szerzett, ami-
kor Thomas Norton Longman kiadó arra kérte, hogy egy akkoriban népszerű 125 színdarabból 
álló gyűjteményhez előszót írjon. De Longman felkérése szokatlannak számított. Még Inchbald 
néhány férfi csodálója is rosszallta a projektet, úgy gondolva, hogy „nőietlen”, ha egy hölgy „az 
ítélő székébe helyezi magát.”26

A társadalmi konvenciók és a férfiak ingatag jóakaratától függő írónők változatos taktikákkal 
próbálták érvényesíteni a hangjukat. Minthogy a romantikusok legfőbb elfoglaltságát a moralitás 
és az udvariasság problematikái jelentették, a kor pedig mindkettőt női tulajdonságként kodifikál-
ta, a női újság- és drámaírók ebben a korszakban néha a saját nevüket vagy női álneveket hasz-
náltak. Az Old Maidben Frances Brooke a színpad erkölcsi reformját egy „kis női kritikusi bíróság” 
létrehozása által kívánta megvalósítani, amely ellenezne „mindenféle, a jóérzést és tisztességet 
kompromittáló színpadi sértést.”27 Inchbald azt írta, hogy a jó dráma erkölcsileg kifinomult, és azt 
tanácsolta a drámaíróknak, hogy kerüljék a „trágárságot”, valamint bármiféle „közönségességet” 
– a vulgáris szereplőket vagy a bohózatot.”28

A 18. századi amerikai női kritikusok és drámaírók szintén „erkölcsi leckékként” határozták 
meg saját szövegeiket.29 Olyan kontextusokban azonban, ahol egy férfi alkalmasabb volt arra, 
hogy a nyilvános szférában közbenjárjon, a nők a retorikai maszkulinitáshoz fordultak. Így a brit 
és amerikai női újságírók a polgári humanizmus és hazafiasság férfiasként címkézett retorikáját 
alkalmazták, hogy nyilvános ügyekben az ítélőképességük függetlenségét bizonyítsák. Ezáltal 
viszont megerősítették azt a képzetet, miszerint a hazafiasság és a humanizmus pártpolitika 
fölötti ideálok.30

Az ilyen retorikai eszközökkel az a gond, hogy performatív erejük könnyen fölülírja a haszná-
lóik szándékait. Az újságírónők nyomtatásban megjelenő konzervatív énjeit néha egybemosták a 
tényleges politikai nézeteikkel.31 Ráadásul azok a stratégiák, amelyeket a férfi és női újságírók egy 
apolitikus (s így reprezentatívnak tekintett) kritikai pozíció kialakítására dolgoztak ki, megerősítették 
azt az illúziót, mely szerint az apolitikus kritika lehetséges és versenyképes.

20. századi kritikusi tendenciák

A viktoriánus korszakban széles körben elfogadottnak számított a nézet, miszerint az újság-
írói tevékenység a nők erkölcsiségének kárára van. Mégis, az 1880-as és 1890-es évekre meg-

25 Uo., 41–56.
26 Katharine M. Rogers: Britain’s First Woman Drama Critic: Elizabeth Inchbald. In: Mary Anne Schofield and 

Cecilia Macheski, ed.: Curtain Calls: British and America Women and the Theatre. Ohio University Press, 
Athens, 1991. 288.

27 K. J. H. Berland: Frances Brooke and David Garrick. Studies in Eighteenth-Century Culture, No. 20 (1990). 
218–219.

28 Rogers, i. m., 284.
29 Cima: Early American Women Critics, 116–117.
30 Min Wild: “Prodigious Wisdom”: Civic Humanism in Frances Brooke’s Old Maid, Women’s Writing, V, No. 

3 (1998), 423; Cima: Early American Women Critics, 4–6.
31 Kathryn King szerint például az Eliza Haywood által a The Female Spectatorban használt konzervatív re-

torika arra vezette a kutatókat, hogy alábecsüljék Haywood hozzájárulását a női újságírás történetéhez. 
Haywood egyéb írásaiból kiindulva King úgy véli, hogy Haywood valódi politikai nézetei kevésbé voltak 
konzervatívak. Lásd Kathryn R. King: Patriot or Opportunist? Eliza Haywood and the Politics of The Female 
Spectator. In: Lynn Marie Wright and Donald J. Newman, ed.: Fair Philosopher: Eliza Haywoodand The 
Female Spectator, Bucknell University Press, Lewisburg, 108.
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nőtt a nőknek szánt periodikák száma, és sok főáramlatba tartozó lap vezetett be ún. „hölgyek 
rovatát”, új rést teremtve a női újságírók számára Nagy-Britanniában. Akkoriban több nő kezdett 
el művészeti kiállításokról írni, de nagyon kevés női színházi újságíró volt.32 Míg a kiállítások nap-
közben voltak látogathatók, a 19. században a színházi előadások este kezdődtek és késő éjjel 
értek véget. A színházi kritikusok rögtön ezután fogalmazták meg szövegeiket, „amikor a rendes 
asszonyok aludni szoktak.”33

Gay Gibson Cima szerint azon kevés nők, akik talán részben ellensúlyozni tudták a hírnevü-
ket fenyegető veszélyt, szocialista sajtónak dolgozó újságírók, illetve az előkelőségek voltak. A 
mainstream sajtóval ellentétben, amelyet egyre inkább a profitelvűség dominált, a radikális sajtót, 
úgy tűnik, erkölcsi indítékok vezérelték. Emellett, írja Cima, a szocialista nőktől „elvárták, hogy 
bírálják a mainstream kulturális megnyilvánulásokat, a női előkelőségektől pedig azt várták el, 
hogy képesek legyenek intelligens megjegyzéseket tenni a művészetekre.”34

Kevesebbet tudunk a késő 19. századi amerikai színházi újságírónőkről, de a néhány pub-
likált vizsgálat arra utal, hogy a mainstream sajtóhoz való hozzáférésüket ugyancsak befolyá-
solták a társadalmi előítéletek. Például Cima szerint több nő írt színházi bírálatot az Egyesült 
Államokban, mint Nagy-Britanniában, ahol a társadalmi témákról és művészetekről – beleértve a 
színházról – szóló beszámolókat jellemzően „gyakorlatlan” újságírókra bízták.35 Tice Miller a kor-
szak egyik New York-i kritikusi csoportjáról szóló kutatásában csak egyetlen nő esetét tárgyalja 
részletesebben, ez pedig Ada Clare, akinek feminista gondolatai és a nemi konvenciókat ellenző 
magatartása megbotránkoztatta a társadalmat.36 Akárcsak a brit szocialista női írók esetében, 
Clare az alapító Henry Clapp szocialista ideáljainak köszönhetően lehetett jelen a New York-i 
csoportban: Clapp szorgalmazta a burzsoá normák elleni lázadást, és mindenféle szenvedély 
szabad kifejezését támogatta.37

Nem született még teljes vizsgálat a 20. század első felében tevékenykedő női színházi vagy 
művészeti kritikusokról, de az általam talált kevés információ arra utal, hogy a férfi kritikusok szá-
ma továbbra is mérhetetlenül felülmúlta a nőkét. Meaghan Clarke művészettörténész megjegyzi, 
hogy miközben a művészeti írás egyre megalapozottabbá és professzionalizálttá vált a 20. század 
fordulóján, a női műkritikusok egyre kevésbé tűntek ki.38 A II. világháború utáni brit színházról 
szóló tanulmányában Dominic Shellard úgy jellemzi Penelope Gilliattnak az Observer számára írt 
1960-as évekbeli színházi és filmkritikáit, mint jelentős áttörést egy férfiak által dominált szakmá-
ban.39 Egy, a színházi újságírás 20. századi New York-i tendenciáit felvázoló tanulmányban Rachel 
Shteir nem említ egyetlen női kritikust sem a II. világháború előtti korszakból, és csak négyet sorol 
fel az 1950-es és 1960-as évekből: Mary McCarthyt, Susan Sontagot, Elizabeth Hardwicket és 
Erika Munkot. Shteir megjegyzi, hogy jelenlétük ritka kivétel a szakma genderpolitikájában.40

32 Clarke, i. m., 14–15.
33 Uo., 18; Gay Gibson Cima: “To Be Public as a Genius and Private as a Woman”: the Critical Framing of 

Nineteenth-Century British Women Playwrights. In: Tracy C. Davis and Ellen Donkin, eds.: Women and 
Playwriting in Nineteenth-Century Britain, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 42–43.

34 Cima: “To Be Public as a Genius and Private as a Woman”, 40.
35 Uo., 45.
36 Miller, i. m., 27.
37 Clapp filozófiájáról lásd Miller, i. m., 19–21. 
38 Clarke, i. m., 15, 159.
39 Dominic Shellard: British Theatre Since the War. Yale University Press, New Haven, 1999. 144; Gilliatt re-

cenzióinak gyűjteménye: Penelope Gilliatt: Unholy Fools: Wits, Comics, Disturbers of the Peace: Film and 
Theatre. Viking Press, New York, 1973.

40 Rachel Shteir: Notes on New York Theatre Criticism. Theater , XXXV, No. 3 (2005), 79, 84.



62

HATALOM

Az objektivitás mítoszának kibillentése

A recenzálás módjainak férfiak által dominált történetét meghatározó alapvető feltételezés, 
mely szerint lehetséges az apolitikus és ekképp reprezentatív és objektív pozíció, a 20. század 
fordulóján továbbra is sok színházi újságíró gyakorlatának szolgált alapul, és nem csak a main-
stream periodikák számára írók esetében. 

Egy 2002-es írásában Jonathan Kalb, aki mainstream és szaktudományos lapok számára 
– beleértve a Village Voice, New York Times, Theater és Theatre Journal című periodikákat – 
egyaránt írt recenziókat és kritikát, azt állította, provokatív szándékkal, hogy „a kritika tehetség... 
vagy kritikus valaki, vagy nem”. A színházi újságírást olyan tevékenységként határozta meg, 
amely azáltal, hogy „objektív és tájékozott kommentárt” nyújt, „ismeretlen gondolatokat közvetít 
a nagyközönségnek, összehozza az igényes művészetet a vonakodó közönséggel”.41

A színházi kritikáról szóló 1992-es könyvében a londoni Irving Wardle, aki rendszeresen írt a 
The Times, az Independent és az Evening Standard című lapokba, hasonlóképpen reprezentatív 
szószólóként jellemezte a színházi újságírót, aki megvilágítja a gondolatokat a nagyközönség 
számára. „Amikor a bírálónak sikerül megtalálnia a megfelelő szavakat valamire, ami homályosan 
ott lebegett a közvéleményben, az mindenkit elégedettséggel tölt el.”42

Wardle arra figyelmeztet, hogy a kritikusi függetlenség megőrzése érdekében a recenzáló-
nak ajánlatos nem résztvenni a próbákon. A művészek, írja, „talán nem mondanak semmi olyat, 
ami a véleményünket befolyásolja, de az ezekkel a szeretetreméltó emberekkel eltöltött pár hét 
után elképzelhetetlen visszatérni magányos szobánkba, és 500 csípős szóval ledorongolni az 
erőfeszítéseiket.”43 Wardle figyelmeztetése azt a humanista feltevést közvetíti, amely szerint a 
reprezentációnak egy külső pozícióból való értékelése nemcsak lehetséges, hanem kívánatos is. 
Az derül ki, hogy – paradox módon – a színházi és kritikai esztétikai diskurzusban való részvétel 
növelése érdekében a színházi újságírónak egy kritikusi magányhelyzetben kell maradnia.

A nők alkalomadtán a 20. század előtt is elítélték a recenzálás genderszempontból részrehaj-
ló politikáját,44 de az 1980-as évektől fogva az ellenszegülés szisztematikussá vált, amint a női 
drámaírók számának növekedése, a női színházi közösségek és a maszkulin tudásparadigmák 
felülvizsgálatát célzó feminista szakmai projektek előtérbe helyezték egy specifikusan feminis-
ta színházi újságírás szükségességét. E kritikák során magának a recenzálásnak a premisszái 
kérdőjeleződtek meg. Egy egyszerre független és a nagyközönséget képviselő beszélő retorikai 
pozíciója nemcsak hogy történetileg megközelíthetetlen volt a nők számára, hanem ugyancsak 
ellentmond a feminista kritikusi gyakorlatnak.

Feminista önmeghatározásuk által ezek az újságírók azt állították, hogy a recenzáló tevékeny-
ségük nem apolitikus. Ráadásul sok feminista recenzens szoros kapcsolatba került nők színházi 
csoportosulásaival, és fő feladatként a művésznők munkájának konstruktív kritikáját tekintették. 
Ennélfogva szakítottak Wardle előírásával, amely a bevonódástól óvta a kritikust, és amelynek a 
kritikusi függetlenséget kellett volna biztosítania, és elutasították az „objektivitást” mint kívánatos 
kritikusi pozíciót.

Az egyik jelentős kihívás, amellyel a feminista újságíróknak szembesülniük kellett, kétirányú fe-
lelősségeikből származott, hiszen egyfelől felelősek voltak a feminista színházi közösségért, illetve 

41 Jonathan Kalb: The Death (and Life) of American Theatre Criticism: Advice to the Young Critic. Theater, 
XXXIII, No. 1 (2002), 51, 55, 46.

42 Irving Wardle: Theatre Criticism. 9.
43 Wardle, i. m., 9–10.
44 Harriet Martineau feminista újságíró úgy jellemezte a színházi újságírókat, mint „egy kis megállapodott 

testület[et], amelynek tagjai arra vállalkoznak, hogy olyan művekről nyilatkozzanak, amelyek tekintetében 
a recenzens valószínűleg kevésbé kompetens a szerzőnél... Ennek észre nem vétele tette a nagyszerű 
Reviewt igazságtalan ítéletek gyűjtő edényévé.” Idézi Cima: “To be Public as a Genius and Private as a 
Woman”, 42.
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azért a nagyobb csoportért, amelynek tagjai vagy osztották nézeteiket, vagy sem. Jill Dolan femi-
nista kutató erről a kihívásról írt az 1988-as The Feminist Spectator as Critic című tanulmányában:

„A bizonytalan életű feminista színházi és előadói csoportosulásoknak szükségük van a mun-
kájuk kedvező dokumentációjára annak érdekében, hogy a finanszírozó szervezeteket és a kö-
zönséget meggyőzzék arról, hogy érdemes őket tovább támogatniuk. A feminista kritikus, aki 
őszintén ír egy feminista produkció problémáiról, bizonyos mértékben a kreatív közösségből való 
száműzetést kockáztatja. A fejlődés szellemében azonban szükségesnek tűnik rámutatni akár a 
legjobb szándékú feminista munka korlátaira is... és megalapozni egy olyan dialógust, amely az 
elszigetelt feminista közösség határain túl is rezonál.”45

Az 1981-es Carry on, Understudies című könyvében a brit feminista tudós és drámaíró, 
Michelene Wandor, aki a sajtóban kritikát is publikál, ugyanezt a dilemmát fejezte ki.46 Ez a dilem-
ma állandóan emlékezteti a feminista kritikust a saját szituacionált pozíciójára és azokra a követ-
kezményekre, amelyeket saját kritikusi gesztusai vonnak maguk után, megelőzve a humanista 
objektivitás bármilyen illúzióját.

A női drámaíró száműzetése

Míg a feminista kritika megjelenése nem törölte el egyik napról a másikra a női művészekkel 
szembeni előítéleteket, a feminista kritikusi hangok jelenléte a mainstream és a kisebb olvasókör-
rel rendelkező lapokban ellensúlyozta a genderproblémákra kevésbé érzékeny kritikusokat, és a 
recenzenseket, létrehozókat és a közönséget egy, a művészeti és genderpolitika kereszteződé-
seit firtató párbeszédre invitálta.

Például 1994-ben Sarah Daniels The Madness of Esme and Shaz [Esme és Shaz őrülete] 
című, a konzervatív kereszténységtől eltávolodott Esme és zavarodott leszbikus unokahúga, 
Shaz találkozásáról szóló darabjának kritikai visszhangja szemmel láthatóan megoszlott a nemek 
mentén, újraélesztve a brit színházi újságírás politikáiról szóló vitát. A darabot, amely erőteljesen 
érvel amellett, hogy a nők szociális helyzete nem fog megjavulni, hacsak nem támogatják tuda-
tosan egymást, Nicholas de Jongh azzal az elutasító kritikával illette az Evening Standardben, 
hogy „szép és szellemes, de a lényeget nem érinti.”47 A Financial Times kritikusa, Andrew St. 
George szerint – akit a darab ugyancsak nem hatott meg – az előadás olyan, mint egy „jó tál 
étel, amely túl sokáig marad az asztalon; az elején forró, aztán kihűl.”48 Benedict Nightingale a 
The Timestól és Neil Smith a What’s Ontól arról panaszkodott, hogy a darab semmit sem nyújt 
a férfiak számára.49 Mindeközben a darab a nézői igényeknek köszönhetően hosszú ideig futott, 
és kasszasikerré vált.50 Ehhez az eredményhez vélhetőleg hozzájárult Daniels korábbi műveinek 
ismertsége, a Royal Court Theatre előfizetőinek száma és a női újságírók által írt pozitív kritikák.

A Daniels-darab sajtórecepciójában érvényesülő nemi alapú megosztottság visszatérő mintá-
zata,51 valamint a tény, hogy az Esme and Shaz előadásai egybeestek Caryl Churchill The Skriker 
[A sikongó] című darabjának bemutatásával a Cottesloe-ban (a National Theatre stúdióterme 

45 Jill Dolan: The Feminist Spectator as Critic. UMI Research Press, Ann Arbor & London, 1988. 120.
46 Michelene Wandor: Carry on, Understudies: Theatre and Sexual Politics. 2nd ed., Routledge, London & 

New York,1986. 119.
47 Idézi David Benedict: Notices, review of The Madness of Esme and Shaz, by Sarah Daniels, Independent, 

2 March 1994, 27. Benedict egyike azon kevés férfi újságíróknak, akik a darabbal szembeni maszkulin 
részrehajlásról beszélnek. 

48 Andrew St George, review of The Madness of Esme and Shaz, by Sarah Daniels, Financial Times, 23 
February 1994. 19.

49 Idézi Benedict: Notices.
50 Uo.
51 Lásd Elaine Aston: Daniels in the Lion’s Den: Sarah Daniels and the British Backlash. Theatre Journal, XLVII, 

No. 3 (1995), 393–403.
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[ma Dorfman Theatre – ford. megj.]), arra késztette a feminista színházi újságírókat, hogy felér-
tékeljék a női színház helyzetét a két évtizednyi feminista aktivizmus és tudományosság után. 
Claire Armitstead a Guardiannak írt cikkében úgy vélekedett, hogy az 1990-es évek „hidegrázó 
konzervativizmusa” továbbra is korlátozza a női színházi alkotókat.

A nők által írt és létrehozott darabok1970-es, illetve 1980-as évekbeli fogadtatása azt sugall-
ta, hogy az 1990-es években a női színház a mainstream színpadokon is sikereket fog aratni. De 
amint Churchill és Daniels darabjai is bizonyítják, a női színház 1994-ben még mindig a kisebb 
stúdiószínházakba volt száműzve.52 A periférikus helyszíneken való megjelenés előnytelenül be-
folyásolhatta a produkció fogadtatását. Thomas Winship, a Boston Globe szerkesztője szerint 
kevés újságíró szán méltó terjedelmet a kisebb helyszíneken előadott darabokra.53

Carole Woddis, a kortárs londoni színpad talán legbefolyásosabb feminista színházi újság-
írója Daniels művének recepcióját szimptomatikusnak látja a színházi zsurnalizmus konvenci-
onális előfeltevéseinek és gyakorlatának tekintetében. Woddis számára a színházi kritikának a 
következőket kell tükröznie:„szélsőségesen változó befolyások gyűjteményét – fogékonyságot a 
kisebbségi hangok megbecsülésére... hely és idő, fáradtság, személyes aggodalmak, politikai és 
osztálybeli hovatartozás iránti érzékenységet, nem beszélve a nemi hovatartozásról”.

Legtöbbször azonban a férfi és női újságírók egyaránt figyelmen kívül hagyják a recenzálás 
bizonytalan körülményeit, és omnipotens hangot felvéve írnak kimondatlan konvenciók szerint, 
amelyek „régóta szilárdnak bizonyulnak a logika, ráció és objektivitás férfiúi szabályai szerint.”54 
Hasonlóképpen a New Statesman and Societyben Betty Caplan megerősítette, hogy a leszbikus 
színháznak támogató kritikai hangokra van szüksége, amelyek „jelentőségteljesen és szemé-
lyesen” képesek annak kezdeményezéseire válaszolni.55 Caplan számára ezek a gondoskodó 
kritikusok bizonyára nem esnek egybe a színházi újságírók nagy részével, akiket máshol így jel-
lemzett: „egy eléggé homogén társaság: fehér, férfi, Oxbridge, középosztálybeli.”56

Az Egyesült Államokban Jonas és Bennett megállapították, hogy a női drámaírók (főként ha faji 
kisebbségek képviselői) darabjait kevesebbet játsszák a férfi drámaírók műveinél, még akkor is, ha 
előbbiek realista darabokat írnak arisztotelészi cselekménnyel, nem feminista szempontból, és nem 
akarva magukat női drámaírókként kategorizálni. A Jonas és Bennett kutatási eredményeit köve-
tő, a férfi és női drámaírók közötti egyenlőtlenségek orvoslásának lehetséges módjairól szóló viták 
szintén azt hangsúlyozták, hogy milyen fontos az újságírók pártfogása a női drámaírók számára.57

Összeegyeztethető a humanizmus és a feminizmus?

Mire Jonas és Bennett eredményei nyilvánosságra kerültek az Egyesült Államokban, a recen-
zálás feminista kritikája eléggé nagy láthatóságra tett szert ahhoz, hogy még azok a kritikusok 
is komolyan vegyék, akik továbbra is fenntartani kívánták a humanista álláspontot. Tulajdonkép-
pen a humanista recenzálás legbefolyásosabb gyakorlói közül néhányan akkor is ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a humanizmus progresszív értékeket képvisel, ha elismerik, hogy a drámaírásban 
érvényesülő nemi egyenlőtlenségek fennállásában a mainstream zsurnalizmus is ludas, illetve 
annak ellenére, hogy ismerik a posztstrukturalista episztemológiai érveit.

Ezért szükséges az álláspontjuk figyelmes átgondolása. Közülük Kalb humanizmusvédel-
mezése különösen érdekes. A saját recenzensi gyakorlatára és az NYU Performance Studies 

52 Claire Armitstead: Nostalgia for the Future: Can Women’s Theatre Regain the High-Ground it Once Occu-
pied? Guardian, 22 February 1994. 6.

53 ‘Theatre – the Media’, Critics and the Arts, panel discussion. Nieman Reports, XLVI, No. 3 (1992), 21.
54 Carole Woddis: Feminism and the Theatre Critic. Women: a Cultural Review, V, No. 2 (1994), 195.
55 Betty Caplan: Shocking Men in the Stalls. New Statesman and Society, 29 April 1994. 34.
56 Betty Caplan: Speaking in Tongues. New Statesman and Society, 4 June 1993. 32.
57 Jonas and Bennett, i. m., 4, 6.
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tanszékén szerzett tapasztalatára egyaránt alapozva, humanista álláspontját ő a színház tanul-
mányozásának és az arról való írás tágabb diskurzusában képzeli el.

Kalb azt állítja, hogy a humanista kritikus elitista álláspontja nem arroganciára vall, hanem 
tudatos ellenállás a művészetek hírnevének csorbításával és a tömegmédia által ösztönzött po-
litikai passzivitással szemben. „A televízió és a videó korszakában”, írja, „a színház büszke az 
elitizmusára.” Elitizmusa csak akkor fejlődik vissza arroganciává, amikor tájékozatlan kritikusok 
mindentudói pozícióból írnak a drámáról; és az ilyen esetek, vallja be Kalb, sajnos számosak.58

Kalb második érve a posztstrukturalista elméletek színháztudományokra gyakorolt hatását 
érinti, amely elméletek szerinte arra késztették a tudósokat, hogy elhamarkodottan nekilássanak 
a kánon lebontásának anélkül, hogy számolnának annak vonzerejével. Kalb különösképp kritikus 
a posztstrukturalizmus általánosítástilalmával szemben. Nézetei szerint ez a tilalom retorikailag 
gyenge, szenvedélytelen írásokat eredményez. A feministáknak is általánosítaniuk kell, ha meg-
győző recenziókat akarnak írni.59 Egy színikritikus-hallgatóknak címzett beszédében Kalb a kö-
vetkezőket tanácsolja a jövendőbeli kritikusoknak: „Legyetek nők, legalább néha... Ez nyilvánva-
lóan könnyebben fog menni közületek azoknak, akik történetesen nők, de nem nőnek lenni nem 
kifogás arra, hogy ebbe bele se gondoljunk... Több nőnek kell részt vennie e területen, és több 
férfinak kell utat engednie elfojtott női együttérzésének... Azt gyanítom, hogy a férfi kritikusaink... 
nem mindig értették meg teljes mértékben az innovatív női művészek munkáit.”60

Kalb arra való felszólítása, hogy „legyetek nők” feltűnő hasonlóságot mutat az újságírás hu-
manista tradíciójának egyik alapító pillanatával: a pártatlanság maszkulin sajátosságként való 
rögzítésével Addison és Steele nyomán. Az ironikus hasonlóság ellenére Kalb próbálkozását, 
hogy azáltal vonjon párhuzamot elitizmus és feminista kritika között, hogy mindkettőt a politikai 
passzivitással szembeszálló kritikai pozícióként mutatja fel, úgy tűnik, a nők munkásságát támo-
gatni kívánó őszinte vágy motiválja. Mégis, minthogy képtelen annak a felismerésére, ahogyan a 
kánon vonzereje, a mainstream kritikusok elitizmusa, illetve az „innovatív női művészeket” illető 
félreértése összekapcsolódik, a nők színdarabjainak értékelését egyszerűen a jóindulattól függő-
nek tételezi.

Arról sem szól, ahogyan az univerzalitás illúziójának fenntartása által a kánonba nők által 
írt darabok is bekerülhetnek. A feminista kritikusok szerint ez az illúzió a háttere a mainstream 
újságírás azon tendenciájának, hogy kis jelentőséget tulajdonítson a feminista témáknak olyan 
elismert, nők által írt darabokban, mint a Pulitzer-díjas ’Night, Mother [Jóéjt, anya] (1983) és a 
Wit [Elmésség] (1999), illetve hogy úgy mutassa be ezeket a műveket, mint amelyek általános 
emberi problémákat érintenek annak dacára, hogy női szereplőkre és nők közötti viszonyokra 
összpontosítanak.61 Ráadásul Kalb felszólítása a feminista szerzők felé, hogy írjanak általánosan, 
ellentmond a feminizmuson belül a plurális pozíciók elvének és a materialista feministák által 
hangsúlyozott történetiségnek.

Bár a humanizmus és azok a társadalmi különbségeket hangsúlyozó kritikai pozíciók, mint 
a feminizmusok, általában ellentétes célúak, a humanizmus mindent befogadó ígérete mégis 
különösen vonzónak tűnhet, amikor olyan elnagyolt megfigyelésekkel társul, amelyek azt céloz-

58 Jonathan Kalb: The Critic as Humanist. In: Kalb: Play by Play: Theater Essays and Reviews 1993–2002. 
Limelight Editions, New York, 2003. 34–35.

59 Uo., 36–37.
60 Uo., 56.
61 Lásd például Richard Walsh írását Marsha Noman ‘Night, Mother című művéről: Radical Theatre in the Six-

ties and Seventies, British Association for American Studies, Keele, 1993. 38; és Sam White kommentárját 
Margaret Edson Witjéről, melyben kifejezi meglepődését, hogy „bár a Wit egy nőről és egy nő problémáiról 
szólt, valójában az emberi léthelyzetről szól”, mintsem „siránkozó áldozatjátékról”, mint amire számított. 
Idézi Jonas and Bennett: Report on the Status of Women. A Jonas és Bennett vizsgálatát követő viták 
során Linda Winer feminista újságíró a Newsdaytől és Alisa Solomon feminista kritikus kommentálták ezt 
a tendenciát.
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zák, hogy hogyan kéne a művészetpolitikának számot adnia a társadalmi különbségekről. Ez 
történt a Robert Brustein kritikus és művészeti igazgató, illetve August Wilson drámaíró közötti, a 
művészeti szervezetek támogatáspolitikáját tárgyaló híres összecsapás esetében is. Kalbhoz ha-
sonlóan Brustein, aki elismerően ír Churchill, Suzan-Lori Parks és Susan Sontag színdarabjairól, 
a humanista pozíciót a diszkriminatív gyakorlatok alternatívájaként látja. Ugyanakkor elutasít bár-
milyen célzást, amely szerint a mainstream kritikusok képtelenek lennének megfelelően értékelni 
a gender- és fajspecifikus műveket.

Vita a támogatáspolitikákról

Az ilyen követelések, érvel, „lefaragják és szétválasztják az adott nemeket, rasszt és miegy-
mást az emberi fajtól.”62 Máshol azt sugallja, hogy a színháztudósok „divatos elméletei és politikai 
ideológiái” részesei ennek a szükségtelen diszkriminációnak.63 Brustein nem tagadja a társadalmi 
egyenlőtlenségek létezését; inkább az olyan művészeti finanszírozás ellen tiltakozik, amely szoci-
ális problémákat hangsúlyoz a művészi minőség rovására.64 Az álláspontja hátterében álló logika 
világosabbá válik Wilson hasonlóan polemikus, az 1996-os National Conference of the Theatre 
Communications Group alkalmából mondott beszédének kontextusában.

Beszédében Wilson azt nehezményezte, hogy a finanszírozó szervezetek a színvak [colour- 
blind] szereposztást és a fekete darabok mainstream helyeken való előadását támogatják. Wilson 
számára ezek a gyakorlatok asszimilációs és imperialista logikát követnek, és megszilárdítják a 
nyugati kánon esztétikai autoritását. Ehelyett pénzügyi és művészeti támogatást követelt erős 
afroamerikai színházak számára, amelyek folytatnák a Black Arts Movement kultúrpolitikáját.65 
Az afroamerikaiak elleni több évszázados erőszak, érvel Wilson, arra kényszerítette őket, hogy 
kifejlesszék saját egyedi kultúrájukat; ennélfogva megérdemlik, hogy saját színházaik legyenek.66

Ugyanebben a beszédében Wilson Brusteint mint kulturális imperialistát emeli ki, idézve kriti-
káját azokról a művészeti támogatásokról, amelyek a szociális kritériumokat részesítik előnyben 
az esztétikaiakkal szemben.67 A sajtóban, illetve egy New York-i önkormányzati gyűlésen élőben 
is válaszolva neki, Brustein felfedte Wilson érvelésének gyenge pontjait: Wilson saját ragaszkodá-
sa az arisztotelészi konvenciókhoz és a mainstream helyszínekhez ellentmond a külön afroameri-
kai színházakért és alapvető afroamerikai kulturális egyediségért való követeléseinek.68

A kulturális asszimiláció erőltetése helyett, folytatta Brustein, olyan afroamerikai művészek, 
mint Suzan-Lori Parks műveinek mainstream helyszíneken való bemutatása lehetőséget nyújtott 
arra, hogy saját kulturálisan elhelyezett szempontjukból a teljes emberi fajnak szóljanak. Végül 
pedig elutasította Wilson egységes fekete tapasztalatról alkotott fogalmát, és a feketeségen 
belüli vallási és etnikai különbözőségekről beszélt.69 Henry Louis Gates afroamerikai tudós ha-
sonlóképp elutasította Wilson afroamerikai művészeti és kulturális purizmusról alkotott fogalmát, 

62 ‘The Institutional Theater’, Critics and the Arts, panel discussion, 14.
63 Brustein: Himalaya Criticism, 73.
64 Robert Brustein: Culture by Coercion. New York Times, 29 November 1994, A25. Vegyük figyelembe az 

American Repertory Theatre-ről való leírását is, ahol művészeti igazgatóként dolgozott a Wilsonnal zajló 
konfliktusa idején: „egy teljesen integrált társulat... minőségi darabok elkötelezettje fajtól, nemtől vagy nem-
zeti hovatartozástól függetlenül (és nem ezek miatt)” (kiemelések az eredetiben). Robert Brustein: Letters: 
Exit the Critic. New York Times, 6 March 1994, SM8.

65 August Wilson: The Ground on which I Stand. Theatre Communications Group, New York, 2001. 29, 13.
66 Uo., 26.
67 Uo., 23–25.
68 Robert Brustein: Subsidized Separatism. New Republic, 19 August 1996, 40.
69 Uo., 40–41.
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arra a kényelmetlen tényre hivatkozva, hogy a Black Arts Movementet olyan erős szervezetek is 
finanszírozták, mint a Ford Foundation.70

Brustein kritikája a merev fekete–fehér dualizmusról kétségtelenül helyénvaló. Ennek ellenére, 
mert azt bizonygatja, hogy a művészetet ne „szociális kritériumok” alapján támogassák, figyel-
men kívül hagyja a nemi és fajalapú, a színházi világban történő hálózatépítési politikákat, amelye-
ket olyan kritikusok is kiemelnek, mint Jonas és Bennett.71 Továbbá Brustein, Kalbhoz hasonlóan, 
leértékeli annak mértékét, ahogyan a „szociológia” – vagyis a drámaírók bizonyos csoportjának 
a nemi és faji alapú történeti privilegizálása mások felett – meghatározza az esztétikai értékelés 
kritériumait. Ironikus módon a Suzan-Lori Parksra való hivatkozása épp a politikailag motivált 
együttműködés fontosságát példázza. Parks darabjainak esztétikai adottságai, bárhogyan defini-
álnánk ezeket, saját erőfeszítései és olyan ügynökségek közös teljesítménye, amelyek új színházi 
tehetségek fejlesztésébe fektettek be, mint például a Women’s Projects and Productions, Inc. 
feminista szervezet, amelynek a felkérésére született a Venus című darab.

Tágabb perspektívából a tény, hogy az olyan humanista kritikusok, mint Kalb és Brustein 
feminista érvekkel foglalatoskodnak, bizonyítja a feministák sikerét a humanista recenzáláshoz 
képest alternatív megközelítésmód megalapozásában. Kalb és Brustein kritikája a feminista és 
kritikai fajelméleti művészeti és kritikai gyakorlatokról azt eredményezi, hogy a humanizmus egy 
újabb szituacionált pozícióként lepleződik le, és a nemileg és fajilag meghatározott testek előtér-
be lépnek a humanista recenzálók szövegei mögül.

A szöveg-előadás binaritása

Kevesebb figyelmet kapott a színikritika történeti bűnrészessége a szöveg és előadás közötti 
hierarchia megerősítésében, annak ellenére, hogy az az előadással szembeni előítélet, miszerint 
az nem képes analitikai reflexiót előidézni vagy éppenséggel megakadályozza azt, a 20. századot 
is megérte. Shannon Jackson szerint ez az előítélet felelős azért a kínos pozícióért, amit a színház 
a 20. századi kritikai gondolkodásban betöltött. A késő modernizmusban, amikor a mű forma-
lista autonómiája volt a norma, a színház nem számított magas művészetnek, mivel a színházi 
előadás jelentéseit túlságosan függőnek tekintették a létrehozás és fogadtatás tágabb kontex-
tusától. Amikor pedig a nyelvi fordulat a nyitott jelentést emelte szabállyá, a színház élő testekre 
való támaszkodása túl korlátozónak tűnt. A tudományosságban a szöveg-előadás binaritása a 
színház tanulmányozásáról vallott nézeteket befolyásolta, és törést hozott létre a dráma mint az 
irodalom egyik területe és a színház mint szépművészeti ágazat között.72

Hasonlóképpen, ritkán kerültek tárgyalásra a színikritika mint az előadás médiumára adott 
szöveges válasznak a korlátai. Irving Wardle például elismeri, hogy a legtöbb jelenlegi színházi 
újságíró nem látja át a színész munkájának komplexitását. „Nem jut eszembe egyetlen elsőrangú 
angol kritikus sem,” írja, „aki színészként kereste kenyerét. Ezzel ellentétben többen vannak, akik 
sikeres darabokat írtak; és a hasonló állapot... segít, hogy valamennyire megvethessék lábukat a 
drámaíró világában. De nincs ilyen helyük egy színész világában.”

Számára ez nem igazán jelent hátrányt, mivel, állítja, annak ellenére, hogy a recenzálók nem 
tudják analizálni, amit a színészek tesznek, le tudják azt írni.73 Wardle nyilvánvalóan nem veszi 
figyelembe annak lehetőségét, hogy egy olyan kritikus, aki rendelkezik némi színészi tapaszta-
lattal, másképp írhatja le egy színész munkáját és értékelheti kreatív hozzájárulását, mint valaki, 

70 Henry Louis Gates Jr.: The Chitlin Circuit. In: Harry J. Elam, Jr. and David Krasner, ed.: African American 
Performance and Theatre History, Oxford University Press, Oxford, 137.

71 Lásd még Novid Parsi and Christopher Piatt: Color Bind. Time Out Chicago, 27 July–2 August 2006. 
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72 Jackson: Professing Performance, 116.
73 Wardle, i. m., 96–97.
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akinek ez nincs megadatva. Bármennyire meglepőnek tűnhet egy színházi ember vagy tudós 
számára Wardle állítása, ez a színházi újságírás az irodalomkritika melletti eredendő elkötelező-
désről tanúskodik, illetve arról a történetileg uralkodó felfogásról, mely szerint a színész munkája 
csak a drámaíró víziójának leszármaztatása.

A kritikai gondolkodás és a szöveges kifejezésmód kizárólagos asszociációjának korlátozó ha-
tásai élénken lepleződnek le Gay Gibson Cima Early American Women Critics című 2006-os köny-
vében. Ez az úttörő tanulmány bebizonyítja, hogy a szöveges kritika, beleértve az újságírást, a 17., 
18. és korai 19. századi Amerikában csak az egyik módja volt a kritikai kommentárnak, és az ún. 
testet öltött [embodied] médiumok, mint például az egyetemi előadások, prédikációk és a nem hi-
vatalos, városi utcákon és vásárokon történő nyilvános beszédek történeti fontossága mellett érvel.

Ha elfogadjuk, hogy az ilyen testet öltött formák egyenrangúak a nyomtatott kommentárok-
kal, azáltal elismerjük azon nők intellektuális hozzájárulásait is, akik osztály- vagy fajbeli státuszuk 
miatt nem élhettek a szöveges megnyilatkozás lehetőségével. Ráadásul Cima kutatása olyan 
specifikusan testi stratégiákra világít rá, amelyek által a nők tiszteletet vívtak ki a maguk számára, 
illetve igazolták részvételüket a nyilvános vitákban. A hazafiassággal, vallásos kinyilatkoztatással 
és egyéb, adott történelmi pillanatokban domináns diskurzusokkal társított gesztusbeli és orális, 
valamint retorikai mintázatok kölcsönvétele által ezek a nők, írja Cima, legalább részben megha-
ladták a nőiesség korlátait és a fehér, vagyonos férfiak számára fenntartott liberális szubjektumlét 
absztrakt testiségére törekedtek.74

A változó elméleti álláspont

Schneemann és a Guerrilla Girls kritikájában, amely a recenzióban és produkcióban érvé-
nyesülő maszkulin részrehajlást [masculine bias] kifogásolja, radikálisan megkérdőjeleződik az 
absztrakt (maszkulin) test elfoglalásának szükségessége a kritikai diskurzushoz való hozzáférés 
érdekében. Az Interior Scroll különösképp jelentős a fentebb vázolt történeti sorban, mivel válto-
zó recepciója felfedi a feminista tudósok növekvő tudatosságát a szöveg-előadás binaritásának 
nemi meghatározottságú aspektusait illetően.

A radikális feminizmus szellemiségében Schneemann egy „vulvikus teret” keresett az Interi-
or Scrollban: egy, a nyugati művészet „hagyományosan »fallikus« szimbolizmusát” ellenpontozó 
reprezentációs megközelítést. Ennek a megközelítésnek a kifejlesztése érdekében Schneemann 
a vaginát úgy gondolta el, mint „szobrászati formát és építészeti referenst”, de ami ugyanakkor 
„a szent tudás forrása, extázis... transzformáció.”75 Akárcsak Judy Chicago a The Dinner Party [A 
vacsora parti] (1979) című installációjának vulvikus képi világa esetében,76 a vagina központi sze-
repe az Interior Scrollban annyira megbotránkoztató volt, hogy Schneemann materialista kritikája 
a gender művészeti gyakorlatra tett hatásáról nagymértékben figyelmen kívül maradt.

Amelia Jones magyarázata szerint az 1960-as és 1970-es években a formalizmus hatására 
az olyan művek, mint az Interior Scroll és a The Dinner Party azért részesültek elutasításban, mert 
az „igaz művészeten” kívülre, a társadalmi és a politikai szférába nyúltak át. A vezető művészeti 
kritikus, Clement Greenberg a modernista művészetet absztrakt, tehát nem figurális (reprezentá-
ciós) művészetként definiálta.77 A feminista művészek viszont a női tapasztalat (kulturális feminis-

74 Cima: Early American Women Critics, 4, 8.
75 Carolee Schneemann: More than Meat Joy. Ed. Bruce MacPherson, Documentext, New Paltz, NY, 1979. 

234.
76 Chicago installációja három nagy asztalból állt, amelyek együtt egyenlő oldalú háromszöget alkottak, mind-

egyik oldalon tizenhárom terítékkel. A vagina alakú tányérok bizonyultak az installáció legvitatottabb as-
pektusának.

77 Amelia Jones: The “Sexual Politics” of The Dinner Party: a Critical Context. In: Jones: Sexual Politics: Judy 
Chicago’s Dinner Party in Feminist Art History. UCLA at the Armand Hammer Museum of Artand Cultural 
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ta fogalom) ikonográfiájának megalkotási szándékával visszatértek a figurális reprezentációhoz. 
Ahogy a nyelvi fordulat autoritásra tett szert az 1980-as években, a posztstrukturalista feministák 
a közös női tapasztalat fogalmát, amely a nők közös biológiájából származik, esszencializmusa 
miatt kritizálták. Az 1970-es évek feminista vizuális és performanszművészetét, beleértve a The 
Dinner Partyt és az Interior Scrollt, mint ennek a koncepciónak a kifejezőjét utasították el. A mű-
vészeti létrehozás és fogadtatás materialista művészetkritikája Schneemann és Chicago munkái-
ban újból elkerülte a figyelmet.78

Az 1990-es években a feminista tudósok újragondolták a nyelvi fordulat nemi és szexuális 
implikációit, és ezzel párhuzamosan újraértékelődött az 1970-es évek feminista művészete is. 
Sue-Ellen Case szerint a nyelvi fordulat elősegítette a feminista tudósok próbálkozásait a női 
test és az esszencializmus közötti kapcsolat feloldására azáltal, hogy a hússzerű [fleshy] testet a 
szövegszerűsített [textualized], azaz jelként felfogott testtel helyettesítették. Case azt állítja, hogy 
ez majdnem megkülönböztethetetlenné vált az elmétől. Így a nyelvi fordulat tulajdonképp az ész 
kartéziánus elsőbbségét ismételte meg.79

A hús „textualizálása” mögött Case (Sagri Dhairyammal ellentétben) a női testtel kapcsolatos 
állandó maszkulin nyugtalanságot feltételezi: „a szagoknak, folyadékoknak és rejtett vaginális 
tereknek előidézése az irtózatosan feminizált test által.”80 Az, ami egykor a művészeti gyakorlatok 
materialista kritikájának és a női szexuális képi világ megterhelt kapcsolataként volt számon tart-
va Schneemann és Chicago műveiben, termékeny feszültségként értelmeződött újra, felfedve „a 
kritikai gondolkodást motiváló ideológiai feltevéseket.”81

Feminista kritika és a női test

Az Interior Scrollban a női kritikus testiségében lépett be újra a nyilvános szférába, hason-
lóképpen ahhoz, ahogyan a korai amerikai kritikusok Cima könyvében, akik vásáron, utcákon, 
irodalmi szalonokban és színpadon mondtak kritikát. Mégis, azoknak a kritikusoknak, akárcsak 
a korszak női újságíróinak, bonyolult taktikákat kellett kitalálniuk női testük kulturális hátrányainak 
ellensúlyozására. Schneemann viszont a kritikához való jogát nem női teste ellenére, hanem 
éppen annak okán bizonygatta, és performanszai során egy olyan női testet teoretizált, amely 
egyidejűleg lehet hússzerű és nonesszencialista.

A feminista kritika és a női test közötti explicit kapcsolat az Interior Scrollban Schneemann 
kritikai pozícióját esszencialistának tünteti fel. Ezt a benyomást erősíti az istennő mítoszának 
Schneemann általi felidézése. A kulturális feministák használták ezt a mítoszt a nők inherens 
kreativitásának bizonyítására. „Bár idősebb vagy nálam,” mondja a művésznő a férfi kritikusnak 
az Interior Scroll 2-ben, „általam világra hozott szörny vagy / a hatvanas évek túlzásaiból és 
életerejéből csúsztál ki...”82 Az istennőmítosz megidézése a mainstream művészeti és kritikai 
gyakorlat kritikája mellé rendelődik, amely által a nők művészetét elutasították és őket a művé-
szettörténetből kizárták:

Center, in association with the University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1996. 87; Amelia 
Jones: Body Art: Performing the Subject, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1998. 5.

78 Schneider Schneemann művének e reduktív nézetét tárgyalja, és kiemeli materialista aspektusait. Rebecca 
Schneider: The Explicit Body in Performance. Routledge, London & New York, 1997. 32–7. Schneemann 
művének férfi kritikai recepciójának tárgyalásához lásd Kathy O’Dell: Fluxus Femininus, TDR, XLI, No. 1 
(Spring 1997), 43–60. A The Dinner Party feminista és nem-feminista fogadtatásának részletes elemzését 
lásd Jones: The “Sexual Politics” of The Dinner Party.

79 Sue-Ellen Case: The Domain-Matrix: Performing Lesbian at the End of Print Culture. Indiana University 
Press, Bloomington & Indianapolis, 1996. 107.

80 Sagri Dhairyam, idézi Case, 37.
81 Jones: The “Sexual Politics” of The Dinner Party, 85.
82 Schneemann: Imaging her Erotics, 159.
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„(Nem fogadom meg olyan férfiak/ tanácsát, akik csak / önmagukhoz beszélnek) / FIGYELD 
A KRITIKUSI / ÉS A GYAKORLATI FILMNYELVET / CSAK EGYETLEN NEMBEN ÉS EGYETLEN 
NEM SZÁMÁRA / LÉTEZIK.” 

Ez a mellérendelés Rebecca Schneider szerint Schneemann feminista pozícióját materialis-
tává, nem pedig kulturális feministává teszi. Az Anyaistennőtől eltérő módon Schneemann teste 
kritikát, nem pedig szent életet szül.83

Schneemann pozícióját még ennél is összetettebbnek találom. A „természetesség”, „azonnali-
ság” [immediacy] és „férfiasság”84 fogalmai meghatározatlanul jelennek meg az esszéiben, és való-
ban azt vallja, hogy a nők kreativitása „inherens”.85 Ezért ha az Interior Scrollt Schneemann esszéinek 
kontextusában olvassuk, a saját szövegében általa alkotott női test az esszencializmus irányába mu-
tat. A test és szó közötti viszony a saját performanszában azonban dialektikusan viszonyul a testhez 
való materialista és radikális feminista megközelítésekhez, miközben egyiket sem részesíti előnyben.

Az Interior Scroll 2-ben a Schneemann teste és a vaginájából kiterülő tekercs közötti viszony 
kulturális feminista olvasatban a „valódi” női test fiktív, de normatív maszkulin test általi eltörlé-
seként értelmezhető; de nem ez az egyetlen lehetséges olvasat. Azáltal, hogy az Interior Scroll 
1-ben festékkel, az Interior Scroll 2-ben pedig sárral körvonalazza a testét, miközben egy művész 
modelljeként pózol, Schneemann azt illusztrálja, ahogyan a női test a férfi kisajátítás által, az akt 
művészi konvencióján keresztül konstruálódott.

Schneider szerint Schneemann korábbi művében, az 1963-as Eye/Bodyban [Szem/Test] a 
művész azáltal követeli vissza a maga számára az aktot, hogy egyaránt válik a saját művészi 
reprezentációja szerzőjévé és tárgyává.86 Az Interior Scrollban Schneemann ugyanezt a szerzői 
gesztust hajtja végre. A visszasajátítás feminista politikájára enged rávilágítani a francia Yves Klein 
Anthropometriák című sorozatával való összehasonlítás. Az 1960–62 között alkotott festmények 
majdnem kortársai az Eye/Bodynak, ráadásul Klein és Schneemann műveit a neoavantgárd per-
formanszművészettel való kapcsolatuk is összeköti.87

A test mint esszencia és mint reprezentáció

Klein Anthropometriák sorozata fej nélküli, általában kék női testet ábrázoló képeket tartal-
maz. Az 1950-es és 1960-as évek neoavantgárd mozgalmainak szellemében, amelyek a spon-
taneitás és azonnaliság gondolatával voltak elfoglalva, az Anthropometriák alkotási folyamata 
gyakran közönség előtt zajlott, néha élő zene kíséretében. Klein festékbe borította modelljeit a 
mellektől kezdve egészen térd fölöttig, ezután pedig a modellek a vászonba burkolózva vagy arra 
feküdve lenyomatot hagytak testükről. Ezekkel a lenyomatokkal Klein a reprezentációt mint valós 
jelenlétet kívánta megvalósítani, ellentétben az emberi alakok konvencionális lefestésével, amely 
Klein szerint általában a modell hiányát jelöli.88

83 Schneider, i. m., 131–132. Itt Schneider egy kritikai tanulmányra válaszol, melynek szerzője Elinor Fuch: 
Staging the Obscene Body, TDR, XXXIII, No. 1 (1989), 33–58. Írásában Fuch Schneemann Eye/Bodyját 
(1963) úgy idézi, mint a kulturális feminizmus esszencializmusának reprezentatív alkotását. 

84 Például olyan állításokat tesz, mint hogy „a megkülönböztetés szükségessége férfi részről végletesebb”. 
Schneemann: Imaging her Erotics, 193.

85 Schneemann: More than Meat Joy, 234.
86 Schneider, i. m., 29.
87 A művészettörténeti szakirodalomban Klein és Schneemann leginkább a Fluxus, egy olyan, az 1960-as 

és 1970-es évekbeli nemzetközi művészeti mozgalom tárgyalása során kapcsolódnak össze, amelynek 
képviselői diszciplínákon és művészeti médiumokon átívelve alkottak. Kleint a Fluxus előfutárának, Schne-
emannt egyik női képviselőjének tekintik. Lásd Thomas Schmit: ‘A Fluxus Farewell to Perfection’, interview 
with Günter Berghaus, TDR, XXXVIII, No. 1 (1994), 79; Kathy O’Dell, 43–60; and Ken Friedman, ed.: The 
Fluxus Reader, Academy Editions, Chichester, 1998. 84, 85, 184, 196.

88 Jean-Michel Ribettes: Yves Klein and the War of the Jealous Gods. In: Olivier Berggruen, Max Hollein, and 
Ingrid Pfeiffer, ed.: Yves Klein, Hatje Cantz, Ostfildern, 2004. 157.
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Annak ellenére, hogy a modell részvétele központi jelentőségű volt ezekben a performan-
szokban, Klein saját magát látta a lenyomatok egyetlen szerzőjeként. „Az ecseteim élőek és táv-
irányításúak voltak”, mondta a nők testéről.89 Azáltal, hogy szerinte a lenyomatok azonnalisága 
[immediacy] érzékenységgel „impregnálja” a nézőket, ahogy ő maga is „impregnálta” a vászon 
felületét,90 Klein egy jellegzetesen maszkulin pozícióból nyilatkoztatta ki szerzőségét. A „valós 
jelenlét”, amelyre törekedett, szerinte nem a női testé, hanem az ő „impregnálási” aktusáé.

Schneemann nem egy mediálatlan, „hiteles” testet ad elő. Inkább arról van szó, hogy amikor 
levetkőzik és festékkel vagy sárral körvonalazza a saját meztelen testét, majd elhelyezi azt a saját 
maga által felállított keret és a férfi kritikáról szóló szövegei között, feszültséget teremt a test mint 
esszencia és a test mint reprezentáció között. Ez a feszültség az Interior Scroll központi témájává vá-
lik. Annak érdekében, hogy a „valós jelenlét” szándékát beteljesítse, Kleinnak meg kell győznie a kö-
zönséget, hogy ne vegyék tudomásul a fellépő nő közreműködését, hanem csupán Klein eszköze-
ként tekintsék őt. Schneemann azonban a fellépő női testet a jelentés aktív mediátoraként szituálja.

Case a szöveg posztstrukturalista elsőbbségét érintő kritikája felől különösen érdekes, aho-
gyan Schneemann a szöveget kezeli az Interior Scroll 2-ben. Egyrészt a Schneemann által fel-
olvasott párbeszéd egy szöveg, de a férfi perspektíva még szövegként sem domináns, mivel 
ellenpontozza azt a női művész válasza. A szöveg azonban szintén egy tárgy, egy tekercs. Azál-
tal, hogy a szöveget konkrét tárgyként kezeli, Schneemann megtagadja a szöveg dicsőített, az 
univerzális tudás aktusaként értelmezett státuszát. A férfi kritika többé nem az igazság rögzítése, 
hanem színházi kellék, illúzióteremtésre használt eszköz. Tágabb értelemben, a szöveg tárgyiasítá-
sa által Schneemann megszakítja a szöveg és az absztrakt (maszkulin) elme közötti asszociációt.

Az Interior Scroll változó szaktudományos megítélése sokatmondó abban a tekintetben, hogy 
egy előadás jelentései milyen mértékben függnek a nézőközönség által hozzátett tudástól és at-
titűdöktől. Ennélfogva a Schneemann stratégiáiról szóló bármely értékelésnek számolnia kell az 
adott nézőközönsége összetételével és a tágabb előadási kontextusokkal. Schneemann mezte-
len teste más jelentéseket hordozott az Interior Scroll 1-ben, ahol egy nagyrészt női közönség előtt 
lépett fel egy feminista fesztiválon, mint a vegyes nemi összetételű közönség előtt egy kísérleti 
filmfesztiválon előadott Interior Scroll 2-ben. Utóbbi esetben potenciálisan nagyobb volt a veszélye 
annak, hogy Schneemann olyan nézőkbe ütközik, akik elutasítják a performanszát, mondva, hogy 
az nem más, mint feminista prédikáció, vagy éppen ingerlő látványossággá fokozzák le azt. 

Ez a kritikára és tárgyiasításra való kettős potenciál teszi Schneemann performanszát a látha-
tóság előnyeiről és csapdáiról szóló feminista viták illusztratív példájává. A feminizmus második 
hulláma, amely a művésznő 1970-es évekbeli munkáinak kontextusaként szolgált, nagyra tartot-
ta a láthatóságot mint stratégiát arra, hogy nagyobb részvételt követeljen a nők számára a nyilvá-
nos szférában. Az Interior Scroll óta eltelt három évtized alatt azonban a feministák egyre inkább 
felismerték, hogy a nők láthatósága, bár gyakran felszabadító, nem univerzálisan eredményes.

A performanszkutató Peggy Phelan szerint a fehér, vagyonos férfiak nemcsak a vizuális rep-
rezentációhoz való könnyebb hozzáférésük révén őrzik meg státuszukat, de azáltal is, hogy ké-
pesek a láthatóságot visszautasítani. Phelan szerint a láthatóság feltételeinek kontrollálása által 
a fehér férfiak megtarthatják az absztrakt, faji és nemi jegyektől mentes test kizárólagos privilé-
giumát,91 amint azt a humanista színházi újságíró textuális teste példázza. Schneemann elutasí-
totta ezt a textuális testet, és megkockáztatta a hússzerű kritikai testtel [fleshy critical body] való 
felcserélését. A Guerrilla Girls viszont egy absztrakt feminin test és egy specifikusan feminista 
láthatatlanság teoretizálása mellett döntött, amit szöveg és előadás által egyaránt gyakorolt.

89 Yves Klein, idézi Hans Pässler: An Encounter with Yves Klein’s Blue Universe. In: Yves Klein, 126.
90 Nicole Root: Precious Bodily Fluids, Yves Klein, 142.
91 Peggy Phelan: Unmarked: the Politics of Performance. Routledge, London & New York, 1993. 10. Lásd 

még Gay Gibson Cima: Black and Unmarked: PhyllisWheatley, Mercy Otis Warren, and the Limits of Stra-
tegic Anonymity, Theatre Journal, LII, No. 4 (Dec. 2000), 466–467.
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A konfrontációtól a konzumerizmusig

1985-ben, tíz évvel a Schneemann-féle Interior Scroll 1 után, a Guerrilla Girls, egy női művé-
szekből és művészeti galériákban és múzeumokban dolgozó nőkből álló csoportosulás a jelen-
tős művészeti galériákban kiállított férfi és női művészek arányát, valamint a művészettörténeti 
tankönyvekben szereplő nők számát vizsgálta. Eredményeik indirekt módon igazolták Schne-
emann érveit a nők műveivel szembeni maszkulin részrehajlásról. A liberális 1970-es évekkel 
szemben az 1980-as években egy konzervatív politikai visszahatás részeként többen a féktelen 
konzumerizmust ünnepelték; és ilyen körülmények között a női művészek súlyosan alulreprezen-
táltak maradtak.92 A Guerrilla Girls felismerte, hogy a korszak radikális közbelépéssel szembeni 
intoleranciája, valamint a prédikáló „femináci” akkoriban megjelenő sztereotípiája hatástalanná 
tette az 1970-es évek konfrontációs retorikáját. Ezért úgy döntöttek, hogy újra kitalálják „az f 
betűs szót” (feminizmus) és a diszkrimináció ellen „tényekkel, humorral és műszőrmével” har-
colnak.93A mimikri és a művészvilág női tagjai közti kapcsolatépítés vált a legfőbb taktikájukká.

Az 1980-as és az 1990-es években a Guerrilla Girls egy sor olyan akciót szervezett, amely a 
reklám konvencióit utánozta. 1985-ben, miután átvizsgálták a jelentős amerikai periodikák mű-
vészeti kritikai rovatait, képeslapokat küldtek azok szerkesztőinek és művészeti kritikusainak. A 
képeslapokon az állt, hogy: „Ezek a kritikusok nem írnak eleget a női művészekről”, majd listázták 
a vétkes kritikusok névsorát, a névsor mellett feltüntetve annak a százalékos arányát is, hogy 
1979 és 1985 között hány cikkük tárgyalta nők műveit az adott intervallumban összesen írt kriti-
káik számához viszonyítva.94

1989-ben a buszokon és hirdetőtáblákon „A busztársaságok felvilágosultabbak a New York-i 
galériáknál” feliratú plakátok jelentek meg. Ezek arról tájékoztatták a szemlélőket, hogy míg a 
buszsofőrök 49.2%-a nő, addig 33 New York-i galéria összes kiállított művének csak 16%-a volt 
nők alkotása. Ugyanabban az évben azon jelentős műgyűjtők számára, akiknek a gyűjteménye 
nem tartalmazta egyetlen fehér vagy nem fehér nő, illetve színes bőrű férfi művész alkotásait sem, 
képeslapokat címeztek a következő kérdéssel: „Ha már nem lesz divatos a rasszizmus és a 
szexizmus, mennyit fog érni az Ön műgyűjteménye?”95 1999-ben, a színházi illemhelyi akció-
jukat követően a Guerrilla Girls plakátokat küldött országszerte olyan művészeti igazgatóknak, 
akik nem mutattak be/tűztek műsorra nők által írt darabokat. A plakátok szerint „Tragédia volt a 
Broadwayn, és nem az Elektra volt az.”96 A Guerrilla Girls az anyagaikban idézett statisztikai ada-
tokat gyakran művészeti galériákban és múzeumokban dolgozó titkárnőktől és igazgatónőktől 
szerezte, akik közül néhányan a csoport tagjaivá váltak.97

A kollektív identitás fontossága

Szándéktalanul a 20. század előtti elődeik nyomdokaiba lépve, a Guerrilla Girls a kommen-
tárjait egy domináns diskurzusba burkolva prezentálta. Humoros soundbite-oknak és promóciós 
anyagoknak álcázott kritikai üzeneteik leleplezték a művészeti intézmények nemi szempontból 
részrehajló politikáját, ugyanakkor újrafogalmazták a reklám kommersz műfaját, kritikai taktikát 
gyártva a fogyasztásra ösztönző eszközből. Hasonlóan a Cima könyvében tárgyalt előadó-kri-

92 Lásd Henry Sayre: The Object of Performance: the American Avant-Garde since 1970. University of Chi-
cago Press, Chicago, 1989. 86–87.

93 Guerrilla Girls: Fighting Discrimination with Facts, Humor, and Fake Fir <www.guerrillagirls.com> (Utolsó 
letöltés: 2007. január 25.); Lásd még Anne Teresa Demo: The Guerrilla Girls’ Comic Politics of Subversion. 
Women’s Studies in Communication, XXIII, No. 2 (2000), 135.

94 Guerrilla Girls: Confessions of the Guerrilla Girls. Harpers Perennial, New York, 1995. 37.
95 www.guerrillagirls.com/posters/index.shtml (Utolsó letöltés: 2007. január 25.).
96 ‘Guerrilla Girls on Tour’, interview by Raphie Frank and Mindy Bond.
97 Guerrilla Girls: Confessions of the Guerrilla Girls, 22.
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tikusokhoz, a művészek az utca, a busz vagy az iroda hétköznapi tereiben szólították meg a 
közönséget, üzenetüket hozzáférhetővé téve mind a címzettek, mind a múzeumokat és szín-
házakat nem rendszeresen látogató emberek számára. Mindeközben a művészek névtelenek 
maradtak. Mégis, az anonimitásuk nyilvánvalóan a feminista politikából következett, nem egy 
egyetemes képviselet szándékának kifejeződése volt.

Döntő fontosságú, hogy a Guerrilla Girlsnek sikerült egy egyidejűleg láthatatlan és szituacio-
nált álláspontot megtartania nemcsak akkor, amikor – mint a fenti példák esetében – fizikailag hi-
ányoztak a kommentár terepéről, hanem akkor is, amikor fizikailag megtestesítették a kritikáikat. 
Az életnagyságú, gumiból készült gorillamaszkok és a fekete ruhák, amelyeket a Guerrilla Girls 
tagjai a nyilvános szerepléseikkor viselnek, védő álöltözetként szolgálnak,98 de ez csak egyike a 
kosztüm funkcióinak. Bizonyos alkalmakkor neccharisnyában és tűsarkú cipőben jelennek meg, 
ebben az esetben a maszk és a neccharisnya egymás mellé rendelése brechti módon leplezi le 
a nőiesség sztereotípiáit. Ráadásul a maszkok és múltbeli női alkotók neveinek használata által a 
Guerrilla Girls megpróbálja kibillenteni a celebkultuszt és a kollektív identitás lehetőségét hangsú-
lyozni.99 A jelmezek e két funkciója lehetővé teszi, hogy a Guerrilla Girls megalkossa a humanista 
kritikus absztrakt (maszkulin) testének feminista alternatíváját.

Egy szociális különbségeken túli kritikusi perspektíva humanista keresgélésével ellentétben 
– amely gyakran oda vezette a humanista kritikusokat, hogy figyelmen kívül hagyják a nemi és 
faji politikák, valamint a tudás metszéspontjait – a Guerrilla Girls kollektíven belakott teste játékos 
megidézés által veszi tudomásul ezeket a különbözőségeket, és felszólít azok következményei-
nek megvitatására. A neccharisnya és a tűsarkú a nőiesség sztereotípiáit idézi meg, a gorilla-
maszkok pedig azt a rasszista felfogást, hogy a nem fehér emberek kevésbé emberiek. Mégis, 
bármilyen nemű, szexualitású vagy fajú személy lehet az álarc mögött.

Így, míg a művészek teste nyomatékosan viszi színre a nőiességet, nem nyújt „bizonyítékot” 
arra, hogy ez a színrevitel egybeesik az „igazi természettel”. Ennélfogva az élő akcióik a nőies-
séget egyidejűleg mint megtestesítettet és konstruáltat prezentálják, azt hirdetve, hogy míg a 
nőiesség nem kedvünk szerint felölthető és elvethető, addig nem redukálható a női húsra, és ha-
tása sem föltétlenül korlátozó. Ugyanakkor a Guerrilla Girls néhány plakátja meztelen női testeket 
ábrázol a gorillamaszkok alatt, megismételve a test schneemanni felfüggesztését, ami a hús és a 
művészeti konvenció közötti összefüggést illeti.

Cima azt írja, hogy a humanizmushoz és a patriotizmushoz hasonló normatív diskurzusok 
legitimizáló retorikájának és gesztusainak kikölcsönzésével a 18. századi női kritikusok „gazda-
testeket” alkottak: kritikai lehetőséget teremtve a „megtestesítés és absztrakció közötti zónák-
nak”, amelyek „kollektíven betölthetők”.100 Hasonlóképpen, a Guerrilla Girls által megalkotott test 
megidéző jellegű és kollektíven betöltött, de mégsem idéz egy normatív személylétet. A passzív 
ultrafeminitás és a faji alacsonyabbrendűség konvenciói, amiket ez a test színre visz, szexisták és 
rasszisták, és ilyenként is lepleződnek le. Ez egy posztmodern test, amely folyamatosan az általa 
megidézett gesztusok és retorikák politikai jelentőségére irányítja a figyelmet.

Továbbá a Guerrilla Girls tagjai a saját testeiket ajánlják fel gazdatestként. Miközben felveszik 
a művészi kánonok által mellőzött női művészek neveit, és azok munkásságát megismertetik az 
emberekkel, a Guerrilla Girls testei alternatív archívummá is válnak. Ezáltal a tudás testeivé vál-
nak, elismerést követelve mind az elődeik, mind a saját művészi teljesítményükért. 

A színházi illemhelyakcióik során a művészek még egyszer kiléptek a reflektorfényből, és 
izgalmas lehetőséget nyújtottak a közönségnek arra, hogy a Guerrilla Girls által teoretizált kritikai 

98 Joel Schechter: Jonathan Swift and the Guerrilla Girls. In: Schechter: Satiric Impersonations: from Aristo-
phanes to the Guerrilla Girls. Southern Illinois University Press, Carbondale, 1994. 21. www.netlibrary.com/
nlreader.dll?bookid=11591&filename=Page_21.html (Utolsó letöltés: 2007. január 25.).

99 ‘Guerrilla Girls on Tour’, interview by Raphie Frank and Mindy Bond.
100 Cima: Early American Women Critics. 4–6.
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perspektívát megtestesítsék. Kockázatos döntés volt, mivel a közönség figyelmét könnyen elke-
rülhették a fülkékre ragasztott matricák (akárcsak a közönség magatartási kódexének parodisz-
tikus kiforgatása azokban).

A szünet kritikai potenciálja

Az idő- és helyválasztás azonban segített felfedni azokat a konvenciókat, amelyek a nézőket 
a humanista álláspont felöltésére ösztönzik. Az elsötétített nézőtéren egy hagyományos realista 
előadás alatt a néző láthatatlan és mozdulatlan teste átmenetileg absztrakt, a nem és faj jegyeitől 
látszólag szabad testté válik. Ezzel szemben a nézők a matricákkal az illemhelyek kulturálisan 
beíródott tereiben szembesültek; a nézőket egyénként szólították meg, mintsem testetlen tö-
megként.

A néző nemének és a szó szerint szivárgó, fizikai testének hangsúlyozása egyidejűleg mu-
tatta meg a néző testét mint hússzerűt és konstruáltat, illetve késztette őt reflexióra arról, amit 
ennek a testnek a szociális helyzete – fehér vagy nem fehér, férfi vagy nő, mozgássérült vagy 
egészséges – a nézés és a tudás aktusában jelent. Egyszóval, a nézőket arra invitálták, hogy egy 
szituacionált álláspontot vegyenek fel.

A rövid időtartamok, amelyekben a színházbajárók az illemhelyre mehetnek és megláthatják 
a matricákat – rögtön az előadások előtt vagy után, és különösképpen a szünetekben – szintén 
hozzájárultak az akció kritikai hatásaihoz. Anne Ubersfeld színháztudós és rendező magyará-
zata szerint a szünet „arra kényszeríti a nézőt, hogy visszatérjen egy kettős realitásba”: a néző 
színházon kívüli életének, valamint az előadás referenciájaként szolgáló társadalmi, történelmi és 
kulturális események és jelenségek valóságába.101

A színpadon kibontakozó fiktív történet ezzel a kettős realitással kritikusan összehasonlítható 
a szünetben.102 Nem mellékes, hogy Strindberg, aki a színházi naturalizmust nyilvánvalóan a 
nézők érzékelése fölötti kontroll megszerzésével társította, a szünetek eltörlését javasolta.103 Az 
illemhelyi akció a szünet kritikai potenciálját használta ki, arra ösztönözve a nézőket, hogy vegyék 
tekintetbe, miként határozza meg a genderpolitika mind az általuk látott előadást, mind azokat a 
referenciapontokat, amelyekre a művész munkájának értékelését alapozzák.

Következmények és továbbra is fennálló problémák

Visszatekintve, a feministák azon erőfeszítései, hogy inkluzívabb művészeti intézményeket 
hozzanak létre, vegyes eredményekhez vezettek. A Guerrilla Girls által kritizált galériák elkezdtek 
gyakrabban kiállítani női munkákat. A művészeti kritikáikat ért támadások következtében jelentős 
New York-i kritikusok női művészekről írtak hasábjaikon. Közülük páran a Guerrilla Girls érdemé-
nek tudták be ezt.104 De a legfontosabb, hogy az eredeti Guerrilla Girls arra ihlette a nőket szerte 
az Egyesült Államokban és külföldön, hogy hozzák létre a saját Guerrilla Girls csoportosulásaikat, 
és helyben harcoljanak a diszkrimináció ellen.105

A színházi illemhelyakció után a New York-i Roundabout Theatre, amely egyike volt a Guerilla 
Girls célpontjainak, az 1998–99-es évadban műsorra tűzött egy nő által szerzett darabot, bár 

101 Anne Ubersfeld: Reading Theatre. Fordította Frank Collins, University of Toronto Press, Toronto, 1999. 14.
102 Saját színházlátogatói tapasztalatom alapján szólva, több alkalommal voltam tanúja ilyen analízisnek a 

női illemhelyen. Sorbanállás közben hallottam, amint a nők cselekménymozzanatokat pontosítanak, és 
a díszletelemek fontosságát beszélik meg a barátnőikkel. Amikor Suzan-Lori Parks Topdog/Underdogját 
láttam a chicagói Steppenwolf Theatre-ben 2003-ban, hallottam, amint egy nő megszólította a sorban 
álló nőket: „Nos, hölgyeim, mire véljük a fivérek, Booth és Lincoln neveit?”

103 August Strindberg: Miss Julie előszava. In: Strindberg: Miss Julie, Dover, New York, 1992, xiv.
104 Schechter, i. m., 22.
105 Uo., 32.
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ebből nem csinált rendszert az elkövetkező évadaiban.106 Jonas és Bennett eredményei is nagy 
figyelmet keltettek első publikálásukkor, és a jelentős színházak a következő évadban több nő 
által írt darabot tűztek műsorra. Mégis, 2007-re a nők által írt darabok száma 17%-ra, a nők által 
rendezett darabok száma pedig 16%-ra csökkent. A női drámaírók karrierjének fő akadályaként 
ismét a nők műveit a férfiakénál kisebb hatáskörűnek tartó részvétlen recenziók bizonyultak.107

A feminista újságírók és performanszkritikusok munkájának hatása azonban túlmutat ezeken 
a szerény, azonnali eredményeken. Minthogy ragaszkodtak a recenzens politikai és elméleti ál-
láspontjának tudatosításához, fontos alternatívát kínáltak arra a felfogásra, mely szerint a műkri-
tikus az ízlésbeli ügyek pártatlan döntőbírája lehet. Bár ez a hagyományos felfogás még mindig 
erőteljesen érvényesül, a recenzens mára egy specifikusan szituacionált „beszélgetésre invitáló 
személyként”108 is megjelenik.

Másfelől a recenzensnek mint a párbeszédet elősegítő, nem pedig az értékek egy privilegizált 
interpretálójaként való felfogása kiemeli a művészek, kritikusok és közönség együttműködését a 
színházi találkozásban, és felhívja a figyelmet a jelentésalkotásban való eltérő hozzájárulásaikra. 
Schneemann és a Guerrilla Girls azáltal segítették elő ennek az együttműködésnek a mélyebb 
megértését, hogy rávilágítottak a művészeknek és a hagyományos recenzenseknek a szöveg és 
az előadás médiumaiban való különböző jártasságaik közötti kapcsolatra, valamint az esztétikai 
érdemről való különböző felfogásukra.

Schneemann és a Guerrilla Girls performanszainak elméleti implikációi hasonlóan fontosak. 
Elfogadva a kihívást, hogy az élő női testet kritikai vita középpontjává tegyék, a gyakorlatban cá-
folták meg a hús és az esszencia elhamarkodott összemosását, amely a posztstrukturalista el-
méletek nagy részében uralkodó gondolat. Ehelyett bebizonyították, hogy az intuíció ellenére ez 
a test egyszerre lehet hússzerű és társadalmilag teleírt; hogy a sztereotipikus nőiességet képes 
színre vinni anélkül, hogy a húsban lakozó nőiesség garanciáját nyújtaná. Azaz megmutatták, 
hogy a performanszban részt vevő női test egyaránt lehet nyilvánosan jelenlévő és áshatja alá a 
láthatóság konvencionális szabályait, amelyeket a nők tárgyiasítása miatt ért kritika.

Továbbá, bár performanszaik megvilágítják egyrészt a humanista tudás és a szöveg, más-
részt a humanizmus materialista revíziói és az előadás közötti történeti kapcsolatokat, munkás-
ságuk azt is bizonyítja, hogy a szöveg és az előadás nem inherens módon humanista vagy 
materialista médiumok, és nem is inherensen genderspecifikusak, hanem a különböző módon 
való alkalmazásaik révén válnak ilyenekké.

Az ilyen, különféle binaritásokkal való foglalkozásuk során Schneemann és a Guerrilla Girls 
nemcsak hozzáadtak történelmi elődjeik gazdag kritikai repertoárjához, de egyszersmind elő-
revetítették az 1970-es és 1980-as években a nyelvi fordulatról és a láthatóságról szóló má-
sodik hullámbeli viták kritikáit, amelyeket olyan performanszkutatók, mint Case vagy Phelan az 
1990-es években dolgoztak ki. Azáltal, hogy ezeket az érveket performanszokban artikulálták, 
megelőzve a tudományos szövegekben való megfogalmazásukat, e művészek egyértelműen 
bebizonyították a performansz médiumának gazdag kritikai potenciálját.

Fordította: Codău Annamária

106 Lásd Roundabout Theatre Company <www. roundabouttheatre.org>.
107 Melissa Silverstein: Women’s Voices Missing from the Theatre: Does Anyone Care?, Women’s MediaCen-

ter, 7 February 2007 <www.womensmediacenter.com/ex/020707.html> (Utolsó letöltés: 2008. szeptem-
ber 25.); és Jill Dolan: Women Playwrights Foiled Again, Still... What About “The Scene?” The Feminist 
Spectator, 14 February 2007 <http://feministspectator.blogspot.com/2007_02_01_archive.html> (Utolsó 
letöltés: 2008. szeptember 25.).

108 Ezt az alternatív megfogalmazásmódot Ben Cameron találta ki, a Theatre Communications Group volt 
ügyvezető igazgatója, a NEA által szponzorizált Art Journalism Institute-ben (University of Southern Cali-
fornia) való 2005-ös részvétele következtében. Lásd Ben Cameron: The Eye of the Critic. American The-
atre, XXII, No. 6 (July–August 2005), 4. Cameron részt vett a Jonas és Bennett eredményeinek megjelené-
sét követő, a Fund for Women Artists által szervezett vitákban. Lásd Jonas és Bennett.


