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SCHULLER GABRIELLA

Túlélni a Documenta 14-et
Az alábbiakban a MERSZ KLUBban 2018. febru ár 9-én tart ott  Túlélni a 
Documenta 14-et című estről írok, a perf ormansztört énet, -elmélet és a gender 
stu dies elméleti megfontolásait fi gyelembe véve. Az est elsődleges célja és ap-
ropója Ladik Katalin Documentán való részvételének közvetítése, ismert etése 
volt a szélesebb közönség számára. Az esemény a perf ormansz dokumentációja 
és a dokumentáció perf ormansza között i különbség játékaként is ért elmezhe-
tő.1 A Túlélni a Documenta 14-et fókuszában a Documentán kiállított  három 
műegyütt es, illetve egy perf ormansz állt, ezeket kiállításuk időrendjében mu-
tatt a be Ladik Katalin.

A Documenta edukációs programjához készült multimediális Transitions 
sorozat kiindulópontja az It’s time című 2014-es mű. Ez kézzel vászonra írt  1 
és 0 számok sorozatából áll, melyek közé Ladik – saját szavaival élve – „ví-
ru sként” három 6-ost és a 666-ot is becsempészte. Később ezt az objektet par-
titúraként használva leénekelte (külön ügyelve a víru sok mint hibák helyeire), 
majd az erről készült felvétel nyomán elkészített e a Damaged time (2017), utób-
bi énekelt „verziója” nyomán pedig az Embroidered time (2017) című alkotá-
sait.2 Az Embroidered time hímzéssel készült, anyaga egy kiégetett  (roncsolt) 
ru hazsebkendő. Ennek nem csupán színét, de visszáját is kott aként használ-
ta. Ladik saját ért elmezése, kommentárja szerint így nem csupán az elkészült 
mű, de annak visszája, az alkotó érzései, a teremtés folyamata, a fi zikalitás is 
beépült a művekbe. Ez a kett ősség (mely a kiinduló mű akusztikus és vizuá-
lis láncolatban tört ént kétszeres elcsúsztatásában is tett en érhető) jól illeszke-
dik az androgün mítoszhoz, mely az életművön belül visszatérő motívum, és 
használatának személyes gyökerei is vannak.3 Művészett ört éneti előzményként 
és párhuzamként a varrás, hímzés nőművészetben tört énő újraért elmezéseire 
hivatkozhatu nk. Emellett  a hopi indiánok világképe szerint egy Pókasszony 
nevű nőalak (egy Földanya) segített e a szövést, aki bele is bújik a művekbe az 
alkotás során; ezért  minden munkában hibát kellett  ejteni, hogy az istennő ki 
is léphessen.4

Az 1, 0, 6, a bináris kód és a víru s vagy hiba becsempészése a 
cyberf eminizmust mint interpretációs keretet is felkínálja kontextu sként. 

1 A különbségtételt Philip Auslander és Sandra Umathum szövegei nyomán használom. 
Philip Auslander: The Perf ormativity  of Perf ormance Documentation, PAJ: A Journal of Perf or-
mance and Art  Vol. 28, No. 3 (2006), pp. 1-10. és Sandra Umathum: Seven Easy Pieces avagy gon-
dolatok a Perf ormance Art  tört énetírásának művészetéről (ford. Kiss Gabriella), Theatron 2013/2., pp. 
3-12.

2 A vizuális kollázsok, illetve művek part itúraként használata a hetvenes évek elejétől 
jelen van Ladik Katalin költészeti gyakorlatában. Tört éneti és elméleti kontextu sához lásd. Emese 
Kürt i: Screaming Hole: Pœ try  Sound and Action as Intermedia Practice in the Work of Katalin 
Ladik, acb ResearchLab, Budapest, 2017, pp. 93-102.   

3 „Csak radikálisan lehet.” Mikola Gyöngyi és Ladányi István beszélgetése Ladik Katalin-
nal, Ex Symposion 72 (2010), pp. 1-12.

4  Az ő alakja ihlett e a Spiderwoman Theatre feminista színházi társulat elnevezését, 
melyet három indián lánytestvér alapított  az USA-ban, 1975-ben.
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Ez még erőteljesebben jelenik meg az ugyancsak az athéni EMST Natio-
nal Museum of Contemporary  Art ban kiállított  Teremtés (1975/2016) ciklus-
ban, valamint az Apocalypse (2016) és az Induction Cooker Aria (2016) című 
műegyütt esekben, melyek nyomatott  áramkörökből és ezek leénekléséből áll-
nak. A Teremtés ciklus darabjai a hetvenes évek közepéről származnak; Ladik 
az Újvidéki Rádióban megmentett e a kidobásra ítélt áramköröket, a lefotózott  
diáikat hangköltészeti perf ormanszok part itúrájaként használta, de az akko-
ri előadások technikai lehetőségek híján nem lett ek rögzítve. (Éppen ezért  a 
fotók athéni kiállításához „újra” leénekelte azokat). A 2016-ban készült mű-
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vekben egyebek mellett  egy indukciós főzőlap áramkörét és egy laptop alap-
lapját használja fel, illetve énekli le. Az apokaliptikus narratívát mint keretet 
a nyomtatott  áramkörök lehetőségeinek „végessége” és ennek szimbolikus ér-
telmezése adja: napjainkban már olyan sűrűn kell az áramköröket nyomtatni, 
hogy a technika eljutott  alkalmazhatósága határáig.

A kilencvenes évek elején formálódó cyberf eminizmus egyik ihletője Don-
na Haraway 1984-es A Manifesto for Cyborgs című szövege volt, mely (egye-
bek mellett ) a férf i-nő bináris kódon túllépő létezés lehetőségét látt a a cyborg 
alakjában. A manifesztu m számos vitát és kritikát váltott  ki, Haraway több 
kiegészítéssel és pontosítással élt, egyebek mellett  azt illetően, hogy az oppo-
zíciókon túllépést nem egy nemsemleges (postgender) pozíció elérésében látja, 
hanem új női szubjektu mpozíciók lehetőségeként. A cyberf eminizmus első hul-
láma (egyebek mellett ) búcsút intett  annak a tévképzetnek, mely a technikát, a 
számítástechnikát, a technológiát hagyományosan férf iterrénumnak tekintett e. 
A cyberf eminizmus második hullámának több képviselője – mintegy folytatva 
Haraway előrejelzését – a férf i/nő, valamint ember/gép kett ősségen való túllé-
pés alakzatait vizsgálja. A robotok, az automaták, a mesterséges teremtmé-
nyek évszázadokig a patriarchátu s szorongásainak és vágyainak kivetülései 
voltak, tört énelmük leképezi a társadalmi nemi szerepekre vonatkozó kódok és 
a termelés körülményeinek átalakulását. Napjainkban a nők, illetve a nőiség 
komplexebb reprezentációja felé elmozdulás fi gyelhető meg: a kort árs kultúra 
cyborgszerű nőalakjainak számos, korábban férf iasként konnotált tu lajdonsá-
guk van.5 Ladik Katalin technológiai eszközöket és testi vokalizációt integráló 
művei a bináris oppozíciókat technológiai keretben felforgató művek soroza-
tába illeszkednek.

Az est következő állomása Kassel volt: a Neue Galerieben 1969 és 1978 
között  született  vizuális költészeti művek voltak kiállítva, melyek például sza-
básmintákat, gobelinvázlatot, horgolási útmutatót, írógép használati utasítást 
épített ek be az alkotásokba. Ladik a hetvenes évek során – az  áramkörökhöz 
hasonlóan – part itúraként használta ezeket a műveket, és a kasseli kiállítás 
alkalmából újra leénekelte őket; a digitálisan rögzített  felvételek a kiállítás ré-
szét képezték.

A perf ormanszművészet születésekor az egyik fontos elv a rögzítés, a mű-
tárggyá válás és a kommercializálódás elleni lázadás volt, de a hátramaradt 
relikviák és dokumentu mok idővel mégis bekerültek a piaci körf orgásba.6 A 
perf omanszelméletekben 2001-től jelent meg az a gondolkodói irány, mely 
a perf ormanszokban már nem egyedi, tűnékeny eseményeket lát, hanem az 
emlékezés és archiválás egy alternatív móduszát.7 E perspektívaváltás főbb 
elemei:

5 Jennifer Parker-Starbuck: Cyborg Theatre. Corporeal/Technological Intersections in 
Multimedia Perf ormance, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, 2011, 22.; Leman 
Giresunlu: Cyborg Goddesses: the Mainframe Revisited in Francisco J. Ricardo (ed): Cybercultu re 
and New Media, pp. 157-188.

6 Eltérően vetődik fel a dokumentálás kérdése a szocialista országok művészei esetében, 
akik számára a dokumentálás a kort árs befogadás limitiált lehetőségei miatt  jóval evidensebb 
volt. Vö.: Amy Bry zgel: Performance Art in Eastern Europe since 1960, Manchester University  Press, 
2016, pp. 108-109.

7 Az itt  következő összegzésben Auslander idézett  művére és Rebecca Schneider (számos 
elméleti munkát átt ekintő) szövegére támaszkodom: Rebecca Schneider: In the meantime: perfor-
mance remains in Performing Remains. Art and War in Theatrical Reenactments, Routledge, London 
and New York, 2011, pp. 87-110.
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– a test egyéni és kollektív emlékeket hordozó archívumként ért elmezése 
(Foucault és Freud nyomán);

– a dokumentáció kérdése: a dokumentu m perf ormatív hatalommal bír, nem 
másodlagos és származtatott  a perf ormanszhoz képest, hanem egymás függvé-
nyében léteznek és nyernek ért elmet;

– a kommunikatív emlékezet, a szent szövegek recitálása, a ritu álék és a 
tört énelmi események (vagy perf ormanszok) újrajátszásai az emlékezés és tör-
ténelem továbbörökítésének adekvát eszközei, az írott  dokumentu mok előny-
ben részesítése konkrét tört énelmi helyzethez (a patriarchális és eurocentrikus 
görög kultúrához) köthető;

– az intézményes keret szerepének elemzése: a múzeum és a műkereske-
delem célja, hogy egyedi tűnékeny eseteknek állítsa be a perf ormanszokat, me-
lyek az általuk birt okolt materiális dokumentu mokon keresztül férhetők hozzá 
(szemben az imént vázolt perf ormatív gyakorlatokkal);

– 2006-tól a perf ormansz-újrajátszások boomja fi gyelhető meg, ami prakti-
kusan is aláássa a perf ormanszok tűnékenységére vonatkozó nézeteket.8

Visszatérve Ladik Katalin műveihez: a vizuális költemények és kollázsok 
perf ormanszpart itúraként ért elmezése, a műalkotások perf ormatív interpretáci-
óra utaltságának kidomborítása a hetvenes években a szövegalapú kultúrától 
a perf ormatív kultúra felé való átmenet elemeként ért elmezhető, és egybeesik a 
kort árs antropológia, nyelvészet, irodalomtu domány, illetve művészet hasonló 
fejleményeivel.9 Az elveszett  emléknyomok kipótlása mintegy húsz év múlva 
az újrajátszás vagy – sokkal inkább – az idézés révén,10 az így előállított  em-
léknyomok kiállítása Kasselban, majd a kiállítás multimediális est keretében 
tört énő bemutatása a MERSZben azt az élő és holt, art efaktu m és perf ormansz, 
előadás és emlékezés között i oda-vissza játékot viszi színre, melyet a kort árs 
perf ormanszelmélet is próbál megragadni.

A dokumentálás és az archívum kérdése összefügg a technikai médiumok 
lehetőségeivel: a rögzítés eszközeit és hozzáférhetőségét illetően nyilvánvalóan 
kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint a hetvenes években; a perf ormanszok 
kort árs újrajátszását a hiányzó vagy elégtelen dokumentu mok is inspirálják. 
Legyenek azonban bármennyire tökéletesek az így előállított  emléknyomok, 
konkrét térben és időben találkozunk a képekkel és a hangfelvételekkel, me-
lyeket ezen az estén Ladik Katalin személyes magyarázatai és kommentárjai, 
Lantos László Triceps mint házigazda keresetlen kiegészítései kereteznek. A 
dokumentu mokkal találkozásban mindig van egy kimeríthetetlen fi zikai több-
let, amit a dokumentáció vagy az archívum perf ormativitásának nevezhetünk.11

Ladik Katalin a Documenta 14-en való részvételének záró eleme az athéni 
Megaronban 2017. május 9-én bemutatott  Come with me to the mythology című 

8 Ez a jelenség már a hatvanas évektől jelen van a nyugati művészetben. Vö.: Amelia Jo-
nes: Timeline of Ideas: Live Art in (Art History) a Primarily European US-Based Trajectory of Debates 
and Exhibitions Relating to Performance Documentation and Re-Enactments. In: Amelia Jones – Ad-
rian Heathfi ed (eds.): Perform Repeat Record. Live Art in History, Intellect, Bristol–Chicago, pp. 
424-431.

9 Vö.: Határátlépés és cserekereskedelem: útban egy performatív kultúra felé. (ford. Kricsfalusi 
Beatrix), in: Magyar Műhely 200¾  -5., pp. 25-40.

10 Az improvizatív technika miatt  inkább idézetekről, mintsem újrajátszásokról beszélhe-
tünk. Ugyanakkor egyes ért elmezések szerint az újrajátszások is inkább idézetek, vö. Umathum, 
im. 

11 Hasonlóan érvel Rebecca Schneider: im. 108.
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perf ormansza volt. Az esemény során az előadó a csigavonalszerű, több emelet 
magas lépcsőn lefelé lépdelve egy 33 méter hosszú vörös anyagot bontott  ki, 
melyre előzetesen ő maga egy part itúrát hímzett , és ezt a perf ormansz során 
le is énekelte. Az esemény címe egyszerre utal Ladik korábbi előadásaira, és 
a helyszínből adódóan kitágítja az ért elmezés lehetőségét a görög hagyomány 
felé. Leginkább Perszephoné mítoszára asszociálhatu nk, az év felét az alvi-
lágban töltő lánygyermek istennőre. Az ő elrablásának tört énete köré épültek 
az eleusziszi misztériumok, melyeket a görögöknél megjelenő intézményesített  
színház elődjének tekint a színháztört énet, és amire a színházat a ritu ális és 
perf ormatív gyökerekhez visszatéríteni akaró szerzők, például Art aud, hivat-
koznak.12

Az athéni perf ormanszeseményt a MERSZben egy fotó reprezentálta. Ezt 
követően az előadó a pódiumon kiállított  vörös anyagot elkezdte legombolyíta-
ni, a résztvevők pedig kézről kézre adták a végét, az anyagkígyó hamarosan 
körbeért e a termet. Ladik Katalin biztatásának és felszólításának eleget téve 
mindazok, akiknek kedve (és mersze) volt hozzá, leénekelték az anyagra hím-
zett  part itúrát (vagy a visszáját), de aki nem adott  ki hangot, annak is lehető-
sége volt rá, hogy kézbe vegye az anyagot. Ez a kiterjesztés a perf ormanszot a 
részvételi művészet irányába tolja el, a MERSZben az athéni esemény delegált 
perf ormansz formájában él tovább, amit a résztvevők fi zikailag, materiálisan 
is megélhetnek, és ami ritu ális közösséget teremt között ük. A perf ormansz ily 
módon tört énő demokratizálása a pedagógiai funkció felé nyitja meg a helyze-
tet – a mindenkiben meglévő kreativitás felismerésére és előhívására használ-
va a part itúrát.13

Mindehhez természetesen az a személyes, oldott  légkör és közelség is szük-
séges, ami a MERSZ KLUB sajátja.

12 Sue Ellen Case értelmezése szerint a misztériumok helyébe lépő színház egy nagyobb kul-
turális és materiális átrendeződés, a matriarchátusból a patriarchátusba való átmenet része. A miszté-
riumokban – szemben a színházzal – nem voltak külön játszók és nézők, csak résztvevők, beavatandók 
és beavatottak. Továbbá férfi ak és nők is részt vehettek, míg a színházi előadásokat számos történész 
szerint kizárólag férfi ak látogatták. Vö. Sue-Ellen Case: Hagyományos történelem: feminizmus és 
dekonstrukció (ford. Schuller Gabriella), Theatron,  2003/2., pp. 3-15. 

13 A pedagógiai keret, illetve az intézménykritika fontos szerepet játszik a lectu re perf or-
mance műfajában és tört énetében is: Patricia Milder: Teaching as Art. The Contemporary Lecture-
Performance, PAJ: A Journal of Performance and Art, Vol. 33, No. 1 (2011) pp. 13-27.
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