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Soós Borbála

Reperformansz — a megosztott 
tér és idő élménye a MOMA-ban

Marina Abramović: The Artist is Present 

• MoMA, New York

• 2010. március 14 — május 31.

• Marina Abramović két és fél hónapos életműkiállítása alatt folyamato-
san jelen van a MoMÁ-ban, vagyis heti hat napon át, napi hét órában (pénte-
kenként késő estig), összesen mintegy hétszáz órán keresztül. Élete eddigi 
leghosszabb performanszára vállalkozva egy egyszerű, üres asztal egyik 
oldalán foglal helyet, míg a vele szemben lévő szék a látogatóknak van fenn-
tartva. A néma performansz során egy szemkontaktus erejéig találkozhatnak 
a nézők a művésszel és részesévé válhatnak a műnek, amelyet folyamatosan 
három kamera rögzít, és élő stream formájában látható az interneten is.1 
Abramović kiállítása a performanszművészet praxisának átörökítésére tett 
kísérlet. Mérföldkő lehet a műfaj múzeumi bemutatása szempontjából, mivel 
nem csupán fényképek és videódokumentáció segítségével vezeti be a láto-
gatókat alkotásainak és előadásainak mintegy négy évtizedes történetébe, 
hanem élő performanszokat is láthat a közönség. Abramović maga tanította 
be azt a harminckilenc előadót, akik egymást váltva újra előadják öt művét. 
Az úgynevezett „reenactment”-nek fontos szerepe van Abramović művé-
szetében, már csak amiatt is, mivel a saját életművének fennmaradását is 
így próbálja biztosítani. A reenactment tükörfordításban azt jelenti: újra elő-
adás. (Mivel ezen kifejezés magyar nyelvi megfelelője nem honosodott meg, 
a szó szerinti fordítást használom, azzal a különbséggel, hogy egybeírom a 
két tagot.)

1  http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/marinaabramovic/index.html

Long durational performance
Marina Abramović 1946-ban született Belgrádban, a volt Jugoszlávia terü-
letén, ahol először festészetet tanult, majd 1971-től a performansz felé for-
dult az érdeklődése. 1975-ben Hollandiába költözött, ahol találkozott Ulayjal 
(Frank Uwe Laysiepennel), aki társa lett a művészetben és az életben is. 
Az Abramović által a Museum of Modern Artban bemutatott The Artist 
is Present című mű a Nightsea Crossing (1981-87) címmel előadott 22 
performanszra épül, amely során Ulay és Abramović teljesen szótlanul, lehető-
leg mozdulatlanul ültek egymással szemben, egy asztal két oldalán. A művé-
szek közösen adták elő performanszaikat egészen 1988-ig, amikor az utolsó 
közös művük keretében végigsétáltak a Kínai Nagy Fal mentén, hogy középen 
találkozva lezárják kapcsolatukat. Abramović ezután szólóperformanszokat 
adott elő, amelyek fokozatosan egyre hosszabbakká váltak, míg végül ez az 
úgynevezett „long durational performance” lett a művész kedvenc műfaja. 
Ennek a folyamatnak a csúcspontja a mostani, több mint hétszáz órás darab. 
1997-ben a Velencei Biennálén elnyerte az Arany Oroszlánt a Balkan Baroque 
című előadásáért, melynek során napi négy órában egy óriási csonthalmon  
ülve marhalábszárakat tisztogatott egy kefével (ez az installáció is látható  
a MoMÁ-ban). 2002-ben New Yorkban, a Sean Kelly Galériában mutatta be a 
House with the Ocean View című tizenkét napos performanszát. Az elmúlt tíz 
évben Amszterdamban és New Yorkban élt, majd 2007-ben végleg felszámolta 
hollandiai otthonát és Amerikába költözött, ahol megalapította a Marina 
Abramović Instute-ot,2 illetve a Marina Abramović Foundation for Preservation 
of Performance Artot,3 amely kifejezetten a hosszú időtartamú előadásokat, 
illetve a performansz oktatását és megőrzését támogatja. 2007-ben vásárolta 
meg a New Yorktól másfél órányira fekvő Hudsonban azt az 1933-ben épült 
régi színházat, amely az alapítvány központi épülete lett. 
A RoseLee Goldberg által szervezett első performansz biennálé, a 2005-ös 
PERFORMA054 ideje alatt a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeum-
ban mutatta be Abramović Seven Easy Pieces című performansz-sorozatát. 

2  http://marinaabramovicinstitute.org/
3  Marina Abramović Foundation for Preservation of Performance Art. Lásd: http://
www.nytimes.com/2008/04/06/nyregion/nyregionspecial2/06artswe.html?fta=y 
http://www.artinfo.com/news/story/26359/marina-abramovic-on-preserving-
performance/
4  Erdősi Anikó: PERFORMA 05. Első Képzőművészeti Performansz Biennálé, New York, 
2005. november 3–21. Balkon, 2005/10., 30-35. 

Marina Abramović
Balkan Baroque, 2010, installáció, Museum of Modern Art, 2010; © fotó: Jason 
Mandella © 2010 Marina Abramović. A művész és a Sean Kelly Gallery/Artists Rights 
Society (ARS), New York jóvoltából.
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2005. november 9. és 16. között hét egymást követő estén, egyenként hét 
óra terjedelemben, este öttől éjfélig, minden nap egy másik darabot adott 
elő a művész.5 Az első hat napon a hatvanas és hetvenes évek előadása-
iból láthatott válogatást a közönség, a hetedik estén pedig egy új művet 
mutatott be Abramović. Sorrendben a következő darabok voltak látha-
tók: az első este Bruce Naumantól a Body Pressure6, ezután következett 
Vito Acconcitól a Seedbed,7 majd VALIE EXPORTtól az Action Pants: Genital 
Panic,8 Gina Panetől a The Conditioning, First Action of Self-portrait(s)9 és 
Joseph Beuystól a How to Explain Pictures to a Dead Hare.10 A hatodik estén 
Abramović saját művét, a Lips of Thomast láthatta a közönség,11 a hete-
dik munka szintén a sajátja volt, Entering the Other Side címen.12 Abramović 

— a „performansz-művészet nagymamája”, ahogy ő nevezi magát — egy-
fajta küldetést teljesített a Seven Easy Pieces című sorozattal. Generáció-
jának egyik utolsó, még mindig aktív művészként, mintegy rendbe tette a 
performansz-történetet,13 és saját eszközével, tehát konkrét művek előadá-
sán keresztül tett fel kérdéseket a műfaj jövőjével kapcsolatban. Itt is, akár-
csak életműkiállítása kapcsán, kulcsfontosságú kérdés, hogy miként lehet a 
műveket megőrizni, hozzáférhetővé tenni, s ugyanakkor átélhető élmény-
ként prezentálni a fiatalabb közönség, illetve azok számára, akik az eredeti 
előadást nem látták — vagy esetleg látták és újra át akarják élni.14 Lehetsé-
ges-e egy performanszot újraelőadni („reenactment”), vagy az szükségsze-
rűen egy másik mű lesz, ha térben és időben máshol és máskor, esetleg egy 
másik és más nemű művész közreműködésével mutatják be? 

Reenactment
Míg 2005-ben a Guggenheimben ő maga volt a médium, aki bemutatta a régi 
performanszokat, a MoMÁ-ban már a tanítványok kezébe helyezi a felelőssé-
get. Abramović életében fontos szerepet játszik a tanítás, és ezzel összefüg-
gésben saját művészetének megőrzése és továbbörökítése.15 
Abramović elsősorban workshopjai révén tanít. A Cleaning the House című 
táborban egy hétig minden lakott területtől távol, beszéd és olvasás nélkül 
különböző feladatokat hajtanak végre a diákok. A The Artist is Present című 
kiállításra előadói is egy ilyen táborban készültek föl. Az éhezés és a csend 
kiélesíti az érzékeket, és hozzájárul ahhoz, hogy más mentális állapotba 
kerüljenek a résztvevők, a feladatok pedig a koncentrációképességét és a 
fizikai felkészülést segítik. Az Abramović által kidolgozott oktatási módszer 
megismerése közelebb vihet minket művészetének megértéséhez is. A reg-
geli jéghideg rituális fürdő a patakban vagy a tengerben; a fehér fal vagy a 
falra ragasztott színes mező szemlélése egy óra hosszáig; bekötött szem-
mel vagy egy tükör segítségével hátrafelé lépkedve hazatalálni egy erdőben — 
ezek mind páratlan akaraterőt és a test fölötti teljes kontrollt igénylő kihívá-
sok, és épp erre van szüksége egy performansz-művésznek is. A workshopok 
ideje alatt készült fotókat és néhány feladat leírását, valamint a tanítványok 
legjobb munkáiról készült dokumentációt Abramović a Student Body című 
könyvben gyűjtötte össze.16 A könyv formájában és vastagságában megegye-
zik az életművét különböző szempontból bemutató katalógusokkal, ez is 
jelzi, hogy milyen fontos helyen kezeli a tanári tevékenységét. 
A Biography, amelyet először 1993-ban adott elő Abramović, az egyik legfon-
tosabb lépés volt a Seven Easy Pieces, majd pedig a The Artist is Present felé. 
A Biography Remix (2005) gyakorlatilag egy színházi körülmények között elő-
adott performansz-sorozat volt, amely Abramović életének és művészeté-
nek a legfontosabb állomásait mutatta be. Az előadás törzsanyagát képező 
művek hosszukban lerövidítve szerepeltek egymás után, ezért rendkívüli 
koncentrációt kívánt a művészektől, hogy hasonló intenzitást érjenek el,  

5  A performansz sorozat honlapja: http://www.seveneasypieces.com/
6  Galerie Konrad Fischer, Düsseldorf, 1974
7  Sonnabend Gallery, New York, 1972
8  Augusta-Lichtspiele mozi, München, 1969
9  Galerie Stadler, Párizs, 1973
10  Galerie Schmela, Düsseldorf, 1965
11  Galerie Krinzinger, Innsbruck, 1975
12  Guggenheim Museum, New York, 2005
13  „I am doing them because I feel I am the only one of my generation who is still 
performing. And I feel that I want to set history straight...” Jörg Heiser: Do It Again. Frieze, 
94, October, 2005, 176.  

„After thirty years of performing I feel like it is my duty to retell the story of performance 
art in a way that respects the past and also leaves space for reinterpretation.” Marina 
Abramović: Reenactment. Introduction. In.: Marina Abramović: 7 Easy Pieces. Edizioni 
Charta, Milano, 2007, 10.
14  „Seven Easy Pieces examines the possibility of redoing and preserving an art form 
that is by nature ephemeral.” Részlet a New York-i Guggenheim Múzeum által kiadott 
ingyenes füzetből.
15  Ld. Nagytakarítás. (Cleaning the House). Marina Abramović-csal beszélget Olu Oguibe 
1-2. rész (fordította: Erdősi Anikó) Balkon, 2007/10., 13-19; 2007/11-12., 10-14.
16  Marina Abramović: Student Body. Edizioni Charta, Milano, 2003.

mint az eredeti művek. Abramović és Ulay közös performansza, a Rest 
Energy (az első előadás 1980-ban volt) szimbolikus értelmet nyert, ami-
kor a művésznő kilépett a performanszból, és a nyílvesszőt mint egy sta-
fétát átadta egy volt diákjának (Viola Yesiltac), hogy ő fejezze be a 
performanszot és így vigye tovább az örökséget. Az előadás során több dara-
bot is más, fiatal művészek adtak elő, miközben Abramović csupán mint ren-
dező vagy szemlélő volt jelen a színpadon. Ez a darab biztosítja a művész 
örökségének fennmaradását, hiszen az ő jelenléte nélkül is bármikor tovább 
folytatható az előadás.17 
Abramović 2010-es életműkiállításán több mint ötven mű látható, ezek 
közül ötöt jelenítenek meg élő művészek. Az Imponderabilia (1977) során 
egy meztelen férfi és egy nő áll egymással szemben egy ajtónyílásban, 
úgy, hogy a látogatónak legalább egyiküket súrolnia kell, ha át akar haladni 
közöttük; választásra kényszerül, hogy melyikük felé fordulva kívánja ezt 
megtenni. A mű eredetileg Abramović és Ulay közös performansza volt, 
akárcsak a Point of Contact (1980) vagy a Relation in Time (1977), ahol 
a művészek mintegy tizenhét órán keresztül ültek egymásnak háttal, a 
hajuknál összekötve. A Luminosity (1977) és a Nude with Skeleton (ame-
lyet Abramović 2002 és 2005 között többször is előadott) szintén szobor-
szerű, megfagyott performanszokat mutat be. A művészek olyan darabo-
kat adnak elő, amelyek egész nap, a nyitvatartási idő során mindig látha-
tóak és közben alig változnak. Az előadók számára ez rendkívül kimerítő 
feladat: szellemileg és főleg fizikailag megterhelő ugyanabban a testhely-
zetben maradni órákon át. Ezen a ponton ellentmondás mutatkozik a kiál-
lítás koncepciójában és megvalósításában, ugyanis az eredmény végül nem 
az intenzív jelenlétnek és a performansz élményének különleges helyhez 
és időhöz kötött megtapasztalása: a jelenlévő színészek inkább élő szob-
rok érzetét keltik. Az eredeti performanszok kockázata és nyitott vége sem 
érvényesül a „végtelenített” újraelőadás során. Az Abramović által bemu-
tatott eredeti mű viszont a megtapasztalás, a részvétel és az egyszeriség 
élményét nyújtja, amelyek mind fontos részei a performansz-művészetnek: 
a művész felkínálja a lehetőséget a nézők számára, hogy vele együtt, közö-
sen alkossanak meg egy darabot.

17  Marina Abramović interviewed by Nancy Spector. In: Marina Abramović: 7 Easy Pieces. 
Edizioni Charta, Milano, 2007, 20-24. 

Marina Abramović és Ulay
Rest Energy, 1980. augusztus, performansz, 16 mm ff film, 47'  
© 2010 Marina Abramović. A művész és a Sean Kelly Gallery/Artists Rights Society 
(ARS), New York jóvoltából.
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Dokumentáció
Abramović művészetével kapcsolatban a reenactmenten túl a dokumentáció a 
másik fontos kérdés. Francesco Bonami, a Chicagói Museum of Modern Art 
kurátora szerint ma az a performansz-művészet egyik legnagyobb problémája, 
hogy miközben tagadja a képek kultuszát, folyamatosan irigyli a képzőművészet 
egyéb ágainak azon tulajdonságait, amelyekkel ő nem rendelkezik: a festmény, 
és a szobor mivel tárgyként jelen van a világban, szemkápráztatóbb, könnyebben 
befogadható, s mivel ez kevesebb időt vesz igénybe, persze könnyebben elad-
ható is.18 A performansz egyetlen esélye, hogy hozzájuk hasonló természetűvé 
váljon az, amikor képeket, vagyis dokumentációt gyárt magáról. 
A sokat idézett, a performansz dokumentációjáról szóló viták során megke-
rülhetetlen Peggy Phelan Unmarked19 című könyve, melynek The Ontology 
of Performance: Representation Without Reproduction című fejezetében fejti 
ki a performansz reprodukálhatatlanságáról vallott nézeteit. Rendkívül hatá-
rozott, kicsit sem megengedő véleménye szerint a performanszot lehetetlen 
bármilyen módon is dokumentálni, nem alkalmas erre se a fotó, sem a film, 
de még írni sem lehet róla, mivel ezzel a műfaj elveszti jellemzőit. Amennyi-
ben leírást készítenek egy ilyen közösségi eseményről, azonnal az írás szabá-
lyi lépnek életbe, melyek megváltoztatják az eredeti művet. A performansz 
lényege és jelentősége abban áll, hogy nyom nélkül eltűnik, és csupán a 
benne résztvevő, korlátozott számú, a meghatározott időben és helyen 
összegyűlt személy rendelkezhet valódi minőségi élménnyel az eseményről.20 

18  Franceso Bonami a Frieze Foundation által rendezett New Performativity című 
beszélgetésén fejtette ki véleményét. Lásd: http://www.friezefoundation.org/talks/
detail/new_performativity/
19  Peggy Phelan: Unmarked: The Politics of Performance. London and New York, 
Routledge, 1993.
20  „Performance’s only life is in the present. Performance cannot be saved, recorded, 
documented, or otherwise participate in the circulation of representations of 
representations: once it does so, it becomes something other than performance.” 

„Performance’s being, like the ontology of subjectivity proposed here, becomes itself 
through disappearance.” „Performance occurs over a time which will not be repeated. It 
can be performed again, but this repetition itself marks as ‚different’.” „To attempt to 
write about the undocumentable event of performance is to invoke the rules of the 
written document and thereby alter the event itself.” U.itt, 146-148.

Azt gondolnánk, hogy Phelan megközelítése csupán elméleti síkon „kivitelez-
hető”, ám Tino Sehgal lehet a bizonyítéka annak, hogy nagyon is alkalmaz-
ható a művészeti praxisban is. Sehgal, akinek kiállítása 2010 elején volt lát-
ható a New York-i Guggenheim Múzeumban21, híres arról, hogy megtagadja 
performanszainak anyagszerűvé tételét: nem lehet róluk fényképet, videót 
vagy leírást készíteni, képeik nem szerepelhetnek katalógusokban. Ám a 
művészeti piac ellen nincsen ellenvetése. Műveit meg lehet vásárolni, nincs 
kifogása a kiállítás, kölcsönadás és újbóli eladás ellen sem, amíg az számla 
nélkül történik (hiszen az már a mű tárgyiasulása lenne). Abban a pillanatban, 
hogy a művet valaki megveszi, az függetlenné válik az alkotótól, hiszen nem 
marad nála semmi más hozzá kötődő dokumentáció.22 
Abramović ezzel szemben a másolatot is alkalmasnak tartja arra bizonyos 
mértékben, hogy újabb és újabb közönséget inspiráljon.23 A Guggenheim 
Múzeum-beli Seven Easy Pieces című előadássorozat nem csupán a jelen-
lévők számára készült. A művész kísérlete arra, hogy megismertesse a 
performansz-művészet történetét és megőrizhetővé tegye a műveket, nem 
maradt csupán a hét nap és a múzeum terének keretei között. A katalógu-
son kívül Babette Mangolte egy dokumentumfilmet készített az esemény-
ről, aminek egy hét monitoros videóinstalláció változata látható a MoMÁ-ban 
is. A The Artist is Present című 2010-es performansz pedig, mint említettük, 
élő stream formájában is követhető az interneten a múzeum nyitvatartási 
ideje alatt.
Ha megpróbáljuk egy skálán elhelyezni Phelan és Abramović ellentétes véle-
ményét, akkor a megfelelő dokumentálás teljes képtelensége lenne az egyik 
végpont, ami nagyjából megegyezik Phelan véleményével, míg a másik szélső 
értéket a művész elgondolása jelentené. Abramović, Peggy Phelan és Tino 
Seghal azonban alapvetően mégiscsak egyetértenek a legfontosabb dolog-
ban: az itt és most fontosságában, a közösen megélt pillanat erejében. 

21  Tino Sehgal. Guggenheim Museum, New York, 2010. január 29 — március 10. 
22  Anne Midgette: You Can’t Hold It, but You Can Own It. The New York Times, November 
25, 2007. http://www.nytimes.com/2007/11/25/arts/design/25midg.html?_r=1
23  Theresa Smalec: Not What It Seems: The Politics of Re-Performing Vito Acconci’s 
Seedbed. PMC: Postmodern Culture, Volume 17, Number 1, September 2006.

Marina Abramović
The Artist Is Present, 2010, performansz, Museum of Modern Art; © fotó: Scott Rudd  
© 2010 Marina Abramović. A művész és a Sean Kelly Gallery/Artists Rights Society 
(ARS), New York jóvoltából.
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Abramović felfogása valójában csupán Phelan szövegének fényében 
tűnik radikálisnak. Philip Auslander tanulmánya új szempontok segít-
ségével békíti össze a két oldalt. The Performativity of Performance 
Documentation24 című 2006-os tanulmányában Auslander két kategó-
riát állít föl a performansz dokumentációjával kapcsolatban: az egyik a 

„dokumentarista”, a másik pedig a „színpadias” vagy „teátrális”. Az előbbi 
azokra a rögzítési módokra vonatkozik, amelyek segítik a művek rekonst-
ruálását és bizonyítékként szolgálnak arra, hogy az esemény valóban meg-
történt. A teátrális csoport ezzel szemben olyan alkotásokat foglal magá-
ban, amelyeket csak a fénykép vagy a film kedvéért állítottak be, eze-
ket másként performatív videónak, vagy performatív fényképnek is neve-
zik. Néhány példa talán jobban megvilágítja a kategóriát. Cindy Sherman 
és Matthew Barney fotói és videói performanszokat rögzítenek, ám az 
eseményeknek nem voltak nézői, illetve indifferens, hogy voltak-e valódi 
szemtanúi, hiszen a lenyomatot tekintjük műnek és nem az akciót. Máskép-
pen fogalmazva: ezen a ponton mű és dokumentáció összeér, egy és ugyan-
azon fénykép jelenti mindkettőt.
Auslander a csoportok felállítása után amellett érvel, hogy valójában a 
dokumentarista kategóriára is hasonló jellemzők érvényesek, mint a teátrá-
lisra. Gina Pane és Vito Acconci művein keresztül arra mutat rá, hogy már az 
eredeti performanszok létrehozásakor, előadásakor is legalább annyira fontos 
volt dokumentálás igénye, mint az, hogy a közönség láthassa őket. (Pane  
például bevallja, hogy a fotós sokszor kitakarta a látványt a közönség elől.)
Abramović nyilatkozata összevág ezekkel a példákkal. Nagyjából fél évvel  
a Seven Easy Pieces bemutatója előtt mondta egy interjúban, hogy a művész 
felelőssége óriási a dokumentálással kapcsolatban. A mű nem csak abból áll, 
hogy megszületik egy gondolat, hanem abból is, hogy ezt az ötletet a lehető 
legjobb helyen és időben mutassa be. Ugyanilyen fontos, hogy módot talál-
jon arra, hogy a dokumentáción keresztül is tovább éljen a gondolat. Még a 
folyamat legelején dönteni kell arról, hogy milyen legyen a lenyomat: vajon  
a fotó, a videó, az installáció vagy a különböző elemek keveréke reprezen-
tálja a legjobban, hiszen ez lesz a végső mű, amelyet a közönség elé tár 
majd.25 Ezek szerint Abramović nem rendeli alá a dokumentációt az eredeti 
műnek, legalábbis tisztában van vele, hogy azt jóval többen fogják látni, mint 
a közösségi eseményt.
Auslander még egy lépéssel tovább megy a mű és a dokumentáció kapcso-
latának vizsgálatában, amikor így idézi Amelia Jonest a tanulmányában: 

„The body art event needs the photograph to confirm its having happened; 
the photograph needs the body art event as an ontological ‚anchor’ of its 
indexicality.”26 Az idézet állítása, hogy a performansz és a dokumentáció köl-
csönösen függenek egymástól, hiszen az esemény létezését csak a fényké-
pek és az egyéb dokumentáció bizonyítja, a kép pedig szintén értelmetlen az 
eredeti történés nélkül. Ez a kijelentés egyben azt is alátámasztja, hogy fotó 
belépést biztosít az eredeti performansz világába.
Nehéz Peggy Phelan állításával vitatkozni, mivel a dokumentáció valójá-
ban soha nem lehet azonos az eredeti művel. Vagy mégis? Phelan értelme-
zésében Cindy Sherman fotói, Matthew Barney videói, sőt Vito Acconci egy-
személyes, saját maga által rögzített és csupán videó formájában létező 
performanszai is a műfaj határain kívül esnek. RoseLee Goldberg az egyik 
legnagyobb szaktekintély a performansz történetének kutatói között.  
A Performance Art, From Futurism to the Present27 című könyvének (1979), 
2001-ben kiadott, bővített változata címlapján Matthew Barney egyik vide-
ójának egy kimerevített képe látható. Ha ilyen kitüntetett helyen, mintegy a 
művészeti ág definíciójaként használ egy ilyen típusú művet Goldberg, akkor 
nyilvánvalóan más nézeteket vall, mint Phelan. 
Éles különbség látszik kirajzolódni az elméleti és a gyakorlati hozzáállás 
között: minél közelebb kerül valaki a gyakorlathoz, annál világosabban érzi, 
hogy praktikus okokból mennyire elkerülhetetlen a dokumentáció.  
A művészettörténész szintén nem tekinthet el a dokumentációtól, nélküle 
aligha tudná űzni hivatását. Goldberg és Abramović gyakorlati megoldáso-
kat kínálnak a problémára, s ezt talán ebben vitában talán a legcélraveze-
tőbb álláspont.

24  Philip Auslander: The Performativity of Performance Documentation. PAJ (A Journal of 
Performance and Art), 2006. 1-10.
25  Chris Thompson, Katarina Weslien: Pure Raw. Performance, Pedagogy and (Re)
presentation. Interview with Marina Abramović. PAJ (A Journal of Performance and Art) 82, 
January 2006, 46.
26  Amelia Jones: Presence’ in Absentia: Experiencing Performance as Documentation. Art 
Journal, 56, 4 (1997), 98. idézi: Philip Auslander: The Performativity of Performance 
Documentation. PAJ (A Journal of Performance and Art), 2006. 2.
27  RoseLee Goldberg: Performance Art. From Futurism to the Present. Thames and 
Hudson, London, 1979. (2001.)

RoseLee Goldberg az egyik legmegengedőbb a dokumentációval kapcsolatban. 
Bár évek óta ő a PERFORMA szervezője, továbbá ő a performansz történetéről 
írott egyik leghíresebb könyv szerzője, bevallja, hogy ő sem látta — hiszen senki 
sem — a művek nagy részét eredetiben. Kutatóként nem azt a lehetetlen kihí-
vást tekinti a feladatának, hogy minden eseményen ott legyen, hanem azt, hogy 
megtanulja olvasni a dokumentációt. Az máris nagy eredmény, ha vannak fény-
képek vagy videók az eseményekről, mégha rossz minőségűek is, és nem csu-
pán leírásokból, esetleg újságcikkekből kell következtetni az előadásokra (mint 
például a futurista és dadaista akciók legtöbbje esetében). A művészettörténé-
szeknek meg kell tanulniuk olvasni a dokumentumokat, ugyanúgy, ahogy meg-
tanulták a festményeknél az ikonográfiát, mert a fényképek szintén rengeteg 
információ rejtenek. Ezen kívül figyelembe kell venni, hogy a dokumentációnak 
is megvan a saját esztétikája. A hetvenes évek mindenféle felesleges glamourt 
nélkülöző fekete-fehér fotográfiái és a mai színes, éles, és óriási mennyiségű fel-
vételből (adatból) kiválogatva a legsikerültebbeket prezentáló képek között óri-
ási különbségek vannak.28

Abramović mindig nagyon alaposan dokumentálta a műveit, de a Seven Easy 
Pieces esetében például a négy vagy öt kamerával rögzített 49 órányi elő-
adás, vagy a The Artist is Present három kamerával és egy fotográfus segít-
ségével dokumentált várhatóan több mint 700 órája és a több ezer részt-
vevő portréja egy új korszakot jeleznek. Kihasználva a 21. század adottsá-
gait, Abramović képözönnel dokumentálja nagy fellépései minden egyes moz-
zanatát. Általában a videódokumentációt preferálja a fotóval szemben, így 
a kiállításon bemutatott munkák nagy része is videó. Arra kívánja felhívni a 
figyelmet, hogy miközben sok művészettörténész kritizálja a dokumentá-
ciókat azzal, hogy ezek mennyire hiányosak vagy megtévesztők az eredeti-
hez képest, épp ezek a szakemberek azok, akik többnyire csak diákat, megfa-
gyott pillanatokat használnak fel. Az ilyesfajta reprezentáció valóban hamis 
képet festhet. A mozgókép, mely folyamatában mutatja az eseményeket, és 
amelynek hangja is van, szerinte minden esetben — még ha csak filmrész-
let, akkor is — sokkal közelebb áll a valósághoz, mint akár a legjobb fénykép. 
A film magért beszél: nem enged teret a hibás interpretációknak, amelyek a 
fotókat oly sokszor kísérik.29

A The Artist is Present című kiállítás egyfajta megoldást kínál arra, hogy 
miként lehet az efemer performanszokat a dokumentáción kívül (vagy mellett) 

„reenactment”-ek segítségével is életre hívni. Habár az itt „újrabemutatott” 
performanszok kockázatmentesnek és Abramović jelenléte híján sokszor csu-
pán kihűlt replikának tűnnek, valószínűleg még mindig közelebb állnak az ere-
deti előadásokhoz, mint a fényképek. Azonban a Seven Easy Pieces, akárcsak 
az újabb The Artist is Present leginkább a kivételes személyiséggel és hírnév-
vel rendelkező művész jelenléte miatt fontos. Bár a Seven Easy Pieces során öt 
darab esetében Abramović is „reenactment”-eket mutatott be, valójában az az 
érdekes, hogy milyen módon fogalmazta át, tette őket a saját művészetének 
részévé. Az újraelőadás esetében is a művész személye kell, hogy legyen  
a performansz legfontosabb eleme, ezt azonban nehéz kontrollálni.  
Ha a későbbiekben más előadók lépnek majd Abramović helyébe, félő, hogy bár-
milyen pontosan is követik az instrukcióit és akármilyen hitelesen adják tovább a 
művek szellemiségét, a személyiség varázsát nem tudják majd pótolni.
Abramović performanszainak kanonizációja már jó ideje elkezdődött. Csu-
pán az elmúlt évben legalább öt új könyv jelent meg róla, de ezen túl maga 
is sokat tesz életművének fennmaradásáért: saját szabályrendszert alakí-
tott ki a performanszainak újraelőadásához, és instrukciókat (kottát) ír min-
den művéhez, amely alapján azokat újra lehet játszani. Megfontoltan keresi, 
hogy miként adhatná tovább a művészeti örökségét a legjobb, a legteljesebb 
módon — az oktatás, dokumentálás és intézményesülés útján. Saját alapít-
ványt hozott létre a performansz-művészet támogatására, és kiállításainak 
keretében is a művészeti ág bemutatási lehetőségeinek új útjait keresi.  
A jelen sodrában egy olyan pillanatot érhetünk tetten, amikor a performansz-
művészet története második virágkorába, s ezzel egy új stádiumába lép. 
Most rögzülnek azok a formák, amelyek segíteni fogják a művek olvasását 
a jövőben. Az intézményesülés, a nagy életműkiállítások, illetve várhatóan az 
újraelődás lesznek e folyamat állomásai. 

28  You Didn’t Have To Be There: Photography, Performance and Contemporary Art, New 
School. A beszélgetés résztvevői RoseLee Goldberg, Babette Mangolte, Vanessa Beecroft 
és Marina Abramović voltak. http://fora.tv/2007/11/14/Photography_and_
Contemporary_Performance_Art#chapter_00
29  Not for Sale, Artist’s View. RoseLee Goldberg, Marina Abramović, Tania Bruguera, 
Klaus Ottman és Debra Singer előadása. Lásd: http://performa-arts.org/not-for-sale/
public-events/


