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Juhász R. József kiállítása, 

2013. október 2–9. 

Távoli pontnak tűnhet Belfasttól elindulni Juhász József, 

vagy ahogy mindenki ismeri: Rokko kiállítása kapcsán, 

de a performansz műfaja talán megengedi ezt a nagy ívet 

is. 2006 őszén az északír parlament ülését egy parami li-

táris protestáns csoport korábban gyilkosságért is elítélt 

tagja, Michael Stone zavarta meg, aki két Sinn Fein-veze-

tőt akart megölni. 

Ezt az őt lefogó biztonságiaknak be is vallotta a tett-

helyen. Késeket, baltát, fegyvernek látszó tárgyat és 

szögbombát találtak nála. Később a belfasti bíróságon 

Stone ügyvédje azzal védekezett, hogy mindez védence 

művészetének része, az egész akció egy terrortámadás-

nak látszó performansz volt. Tulajdonképpen csak egy 

jelképes bombát akartak elhelyezni a politikusok „hát-

sójában”, a Stone-nál talált tárgyak pedig egy installáció 

elemei voltak. 

A szögek nem is a bomba részeiként voltak nála, 

csu pán az „igazságot” akarta ily módon leszögezni… 

effélék hangzottak el a bíróság előtt. Rövidesen művé-

szeti szakértőt kértek fel, aki úgy vélte, akár a bomba is 

a performaszműszet hatáskörébe tartozhat, de csak ad-

dig, amíg azt nem használják úgymond rendeltetéssze-

rűen, és senkinek nem esik bántódása. A szakértő ki-

emelte, hogy a performansz műfaja az I. világháború 

ideje óta egyre szélesebb területet ölel fel, és akár a poli-

tikai tiltakozással is összefüggésbe hozható, nézői pedig 

lehetnek véletlenszerű járókelők, akik nem szükség-

szerűen értenek egyet a látottakkal.

Lenyűgöző, amikor művészeti kérdések – mint pél-

dául a performasz definíciója – bírósági kontextusban 

merülnek fel. Bár Michael Stone-on ez sem segített, 12 év 

szabadságvesztésre ítélték. Úgy látszik az ártás – nem 

ártás kérdését választóvonalnak tekintő szakértő sem 

hatotta meg a bírókat. A definíció kérdésében az ártás 

– nem ártás kérése valószínüleg marginális, önveszélyes 

performanszot is sokat ismerünk, igaz, Juhász Rokko 

tudomásom szerint performanszai során még nem tett 

kárt magában, nem hardcore-ban utazik. No de akkor 

miben? 

Talán a fluxus szellemisége áll hozzá a leg kö ze lebb, 

a művészet és az élet határvonalának át tö ré sére tett 

kísérletek. Nem idegen tőle a humor sem, ami a mű-

vészetben nagyon ingoványos terület, kevesen találják 

meg az egyensúlyt. Nem csoda, mert könnyebb gegekkel 

előállni mint olyan esszenciális humorral, ami a nézők-

nek az arcára fagyasztja a nevetést vagy kényelmetlenül 

érzik magukat tőle. 

A legjobb humor talán az, ami komikus ugyan, 

mégsem lehet rajta jóízűen nevetni, talán még az is 

bizonytalan, hogy humoros akar-e lenni egyáltalán. Mint 

például Juhász paranormális városi sporttevékenységei. 

Talán nem túlzás fitneszfasizmusnak nevezni azt a túl-

hajtott sportaktivitást, amit jó ideje társadalmi szinten 

már-már elvárásként tapasztalhatunk. Rokko – aki a 

sportokra mint potenciális veszélyforrásokra tekint, 

ezért elővigyázatosságból nem is él velük – jó érzékkel 

bővíti a lehetséges sporttevékenységek körét és igazítja 

azokat a városi élet paramétereihez, az eredménnyel pe-

dig nemcsak per for manszfesztiválok közönségét, hanem 

a gyanútlan városi járókelőket is konfrontálja.
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A paranormális sportokról Marina Abramović jut 

eszembe, aki egy interjúban elmondta, hogy fontos szá-

mára performanszai során a fizikai és szellemi tűrőké-

pességét a végletekig fokoznia. Ha a konyhában meg-

vágja magát, nehezen tűri a fájdalmat, közönség előtti 

helyzetben viszont jól bírja, mert ilyenkor mintha nem 

ő lenne jelen, hanem esszenciális, magasabb minőségű 

önmaga (ahogy ő nevezi: higher self).

 A csak művészeti kontextusban sportoló Rokko ta-

lán hasonló attitűddel van jelen munkáiban, melyek so-

rán nagyobb terhelésnek teszi ki magát, mint minden-

napjaiban.

Egy városi síelővel való váratlan találkozás akár fel-

szabadító is lehet. Ám amikor a jelenet hirtelen már 

nem is olyan vicces, amikor a komikum és a tragikum 

határán egyensúlyoz, amikor a látottakat magunkra ki-

vetítve el kell gondolkozzunk rajta, tulajdonképpen az 

a pillanat a performansz. A mosoly arcunkra fagyásá-

nak pillanata.

Jasper Jones szerint a szisztematikusan megren-

dezett konfúzió a kreativitás előmozdítója, és minden 

ellentmondásos helyzetből életenergia születik. Ilyen 

értelemben Juhász Rokko szívességet tesz perfor man-

szá val nézőinek, amennyiben azok kreatív énjével sike-

rül kommunikációba kerülnie.

Az utcai performansz sajátos műfaj. Egy dialógus 

kiprovokálása s a dialógus tárgya Rokko esetében lehet 

vallási szimbólum, művészeti előképei előtt lerótt tisz-

telet, vagy irányulhat egy város szövetének, történelmi 

rétegeinek kibontására, tudatosítására. 

Baudelaire Fla neurje, ez az utcákon látszólag cél-

talanul ténfergő figura a modernizmus szimbolikus 

alakja. Juhász Rokko őt elevenítette fel, amikor Urban 

Memories című sorozatának különböző helyszínein 

megfigyelt egy-egy várost, hang- és tárgyszuveníreket 

gyűjtött.

A performansz lényegéhez tartozik efemersége és 

az, hogy nem kézzelfogható, piacképes tárgyakban sűrű-

södik, hanem rövid ideig fennálló emberi relációkban. 

Ellenáll a dokumentációnak, ennek ellenére a legtöbb 

művész érthető erőfeszítéseket tesz a dokumentálásra, 

hogy aztán például egy ehhez hasonló kiállítás kereté-

ben elmondhassa: „na, ez az, ahol ott lett volna a he-

lyed”. Egyébként is, mint köztudott, ha bele vagyunk 

szövődve egy eseménybe, nehezebben látjuk meg az 

összefüggéseket, ismerjük fel annak jelentőségét, ily 

módon a performansz is gyakran visszatekintve nyer 

igazán értelmet. 

Ezen a kiállításon az utóbbi évtized per for man szai-

nak dokumentumaiból látható válogatás. Többnyire 

köztereken, előre megfontolt szándékkal és krea    tív in-

du latból elkövetett tettek tárgyi bizonyítékainak gyűj-

teménye ez. S kicsit olyan is, mintha valaki nagy felve-

zetéssel egy frenetikus sztorit kezdene mesélni, majd 

a csattanó előtt legyintve azt mondaná: ááá, semmi ér-

telme ennek, azt látnod kellett volna. Azért ne legyenek 

csalódottak. Míg az adott helyen jelenlévőknek meg-

adatott a bizonytalan kimenetelű performanszok köz-

vetlen megtapasztalása, számunkra a rálátás és Rokko 

munkáinak összefüggéseiben való vizsgálata adatik meg 

és ez nem kevés.
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