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és portréfényképeket készít magáról, melyeken a szemei köré fénycsillanásokat retusáltat. (Öltözék: 
fekete nyúlszőr bunda, öltöny, csokornyakkendő, fekete, hegyes orrú lakkcipő.) A performansz a Vár 
Klub nagyszínpadán zajlik. A háttérben a budapesti Nirvána Bár tánckara táncol, a színpad előtt a 180-as 
csoport tagjai zenei improvizációkat szolgáltatnak. A zene alapmotívumai: Lady Carneval; Ó, mesebeli 
Afrika. A színpad közepén Szirtes vad ugrálással, koordinálatlanul és figyelmen kívül hagyva a zenei 
ritmust, táncol. Résztvevők: 180-as csoport, táncosnők.

Sztár II. – Hoho-Hoho-Hosimin!, Iparművészeti Főiskola, Budapest
Szirtes Afrika-kutatónak öltözik (bermudanadrág, zöld szafariing, távcső a nyakban, dugós puska 

vállra vetve, zöld zokni, bakancs, nád szafarikalap). Háttérben a Nirvána sztriptízbár táncosnői fekete 
kukászsákból szabott ruhákban táncolnak. A színpad két szélén helyezkedik el a zenekar, amely a későbbi 
Bizottság, Trabant, Európa Kiadó zenekarok tagjaiból áll össze. Kevés hangszer van, ezért a zenészek 
lábasokkal és egyéb ritmuskeltő eszközökkel is muzsikálnak. A zeneszám szövege, melyet a performansz 
alatt ordítva, ismételve énekelnek a zenészek: „HO – HOO – HOOÓ – Hosimin!”

Zenére húzódik szét a függöny, és akkor lesz látható a vadul, emberfeletti magasságokba ugráló Szirtes, 
a tánckar és a zenészek. A függönyt kezelő Böröcz Andrással meg volt beszélve, hogy a függöny kb. 30 
másodpercig lesz nyitva, és a függöny zárásával megszűnik a zene is. Böröcz akarva, vagy akaratlanul 
ezt elfelejtette, és így a nyitott függönyön keresztül a performansz hosszú és kínos percekig folyt.

A performansz előtti közvetlen történetek, amelyek befolyásolták az akciót:
Szirtes a próbán beleevett egy termosznyi banánkrémbe, és nem tudta, hogy abba kábító hatású haj-

nalkamagot turmixoltak. Rosszul lett, és a vécén egy piszoárba hányt, teljes Afrika-kutató öltözékben. 
Hányás közben a vécébe nyitott egy református lelkész, aki mit sem sejtve és örömmel kérdezte Szirtest: 
„Ön az a fiatalember, akinél a lányom lakik?” Szirtes a csempés falnak támaszkodva, hányás közben 
vigyorogva tekintett a lelkészre. Ebből a történetből később Szirtes Vető Jánossal, Horváth Putyival és 
Járai Alfréddal egy filmet készített, amely elveszett.

Résztvevők: a Nirvána bár táncosnői, a későbbi Bizottság, Trabant és Európa Kiadó zenekarok tagjai 
(nem teljes létszámban), Waszlavik Gazember.

1981

Múló rosszullét, Kertészeti Egyetem, Budapest
A Kertészeti Egyetemen Szirtes kiállítást rendez a grafikáiból, melyet Beke László nyit meg. Szirtes 

a megnyitó alatt nagy szakállal, farmerben van. A megnyitó után szünet következik, a közönség helyet 
foglal az egyetem nagytermében. A közönséget az alábbi installáció fogadja: a terem egyik fala sötét 
drapériával van takarva, melynek közepén nagyméretű vörös, villámszerű ábra látható. A nagy villám 
mellett teniszbírói szék áll, alatta ferdén elhelyezett, kb. 2,5×2 m-es dobogó, mellette műanyagvödrökben 
homok, lapát, gereblyék, piros spray, zöld szúnyogháló. A ferde dobogót követi egy szintén ferdén installált 
pingpongasztal. Mindezek előtt egy vízszintes dobogóra helyezett téglákon 3,5×2,5 m-es, fehérre festett 

 SZIRTES JÁNOS 
Performanszleírások, 1976–1988

1976

Kis Virág
Szirtes egy vasúti sín mellett közvetlenül a földbe van ásva mellkasig. Fején, mint egy kalap, nagy 

virágszirmok vannak erősítve. Így áll a földben pár órán keresztül, miközben vonatok húznak el mellette. 
Az akcióról film is készült, de elveszett.

1978 

Haltorta, Iparművészeti Főiskola, Budapest
A performanszesten többen vettek részt „hal” témában. Szirtes piacon vásárolt kisméretű, de friss ha-

lakat fagyasztott vízbe, kerek formában. A tortaformát hajszárító segítségével felolvasztotta a perfor mansz 
folyamán.

1979 

Lady Carneval I., Vajda Lajos Stúdió Pincegaléria, Szentendre
A Vajda Lajos Stúdió zenéléssel is foglalkozó tagjaival, Roskó Gáborral, Nemesi Tivadarral és Böröcz 

Andrással közösen, zenei aláfestés kíséretében Szirtes elénekli szlovákul az Ó, mesebeli Afrika és a Lady 
Carneval című slágereket. Böröcz Andrással közösen szteppelnek egy téglákkal alátámasztott nagy fa-
rostlemezen. Közreműködnek: Böröcz András, Roskó Gábor, efZámbó István, feLugossy László, Wahorn 
András, Nemesi Tivadar.

Lady Carneval II., Eötvös Klub, Budapest
Szirtes Szemző Tibor zenei aláfestésével elénekli szlovákul Karel Gott Lady Carneval című slágerét.

1980

Sztár I., Vár Klub, Budapest
Szirtes az előadás előtt fodrászhoz megy és levágatja hosszú haját, befésülteti, lezselézteti. Az Okto-

gonon – akkor November 7. tér – egy maszek kozmetikussal kisminkelteti magát. Elmegy a Fotó Szipálhoz 
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falap található. A performansz kezdetekor a 180-as csoport zenészei a fent leírt térben faszékeken fog-
lalnak helyet. Elkezdődik az élő koncert, melynek alapja egy pingponglabda egyre lassuló pattogása és 
ennek folyamatos ismétlődése.

Bejön Bárdos Deák Ágnes és Vető János, akik a ferdén felállított dobogóra homokot szórnak, azt gereblyé-
vel egyengetik, majd piros sprayvel sportpályajelzéseket fújnak rá, ennek befejeztével a gereblyéjükre zöld 
szúnyoghálót tekernek, térfélelválasztó hálót feszítve az általuk alkotott ferde homok pálya felé.

Közvetlen Vetőék akciójának kezdete után jelenik meg Szirtes, most már szakáll nélkül, szmokingban, 
nagy, sötétre sminkelt foltokkal a szeme alatt. Pórázon két németjuhász kutyát vezet, miközben belekarol 
két, magas, barokk ruhába öltözött hölgy. Lassan körbejárják az objektumokat, miközben a zene egyre 
erősödik. Végül megállnak a nagy fehér dobogón, szembenéznek a közönséggel. Így állnak sokáig, miköz-
ben a zenészek és Bárdos Deák Ági, valamint Vető dolgoznak. Majd Szirtes átadja a kutyákat a barokk 
ruhás hölgyeknek, akik tovább állnak a dobogón. Szirtes lassan felmászik a teniszbírói székre, szembe-
néz a közönséggel, és többé nem mozdul. A zene egyre erősödik. Bárdos Deák Ágnes eltérve a bepróbált 
és megbeszélt történésektől, egy idő után egy késsel sebeket vág a karján.

A performansz sötéttel zár.

Előzmények: Szirtes rákos betegséget kap, többször műtik és kemoterápiát kap egy éven keresztül. 
A kórházban, ahol műtötték, az ablaka alatt egy teniszpálya áll, ahol egész nap teniszeznek az orvosok 
és a nővérek, akik bronzbarnára sülve, hófehér köpenyben, nevetgélve vizitelnek reggelenként. Az ope-
ráció következményeként Szirtes hasán ágyéktól a szegycsontjáig egy villám alakú seb keletkezik, ami 
behegedve is vörösen izzik. Ugyanaz a villámjel, amely a performansz hátterét borítja. Szirtesnek a be-
tegsége előtt és alatt egy Dani nevű németjuhász kutyája van. Az állat Szirtes kórházi tartózkodása 
alatt, valószínűsíthetően kilencórás operációja közben eltűnik.

Résztvevők: Bárdos Deák Ágnes, Beke László, Vető János, 180-as csoport. 

1982

Erőss Jánoss I., Bercsényi Kollégium, 
Budapest

A teremben két szakadt hálójú focikapu 
áll egymással szemben, rajtuk egy nagy létra 
fekszik. A létráról gyűrűhinta lóg. A gyűrű-
hinta alatt nagy paplan, alatta Vető János 
fekszik bebábozódott állapotban. Szirtes há-
tához hatalmas és színes lepkeszárny van 
erősítve. Szirtes beül a gyűrűhintába, és egy 
kézi dobbal elkezd monotonul dobolni. Vető 
lassan kicsúszik a paplan alól. Vető a falhoz 
áll, Szirtes az álló alak köré egy lepkeszár-
nyat fest spray segítségével.

A lepkeszárnyat készítette Szíj Kamilla és 
Szirtes János, közreműködött Vető János.

Erőss Jánoss II., Budai Művelődési Köz-
pont, Budapest

Az Erőss Jánoss II. lényegében meg-
egyezik az Erőss János I.-gyel. A különbség 
a színpadképben van, mivel Szirtes sok 
szobanövényt installál, és a gyűrűhinta is 
hiányzik.

Szirtes a lepkeszárnyakkal végig táncol 
a performansz alatt, miközben Vető kicsúszik a dunyha alól, és ugyanúgy a falhoz áll, mint az előző 
változatban. Szirtes ismét lepkeszárnyakat fest a falra, az álló Vető köré.

A lepkeszárnyat készítette Szíj Kamilla és Szirtes János, közreműködött Vető János.
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OGIDNI – az INDIGÓ Csoport asztali akciója, Postás Klub, Budapest
Az INDIGÓ Csoport tagjai nagy, fehér terítővel letakart asztal körül ülnek. Mindenki saját akciót 

hajt végre.
Szirtes ragasztószalaggal a fejére kötöz egy műanyag emberi koponyát, és így dohányzik. Az előtte 

lévő tányért összetöri, majd fekete ragasztószalaggal a törött tányér darabjait és más tárgyakat, evőesz-
közöket, öngyújtót, hamutartót stb. az asztalhoz rögzíti. Később már összevissza ragasztja az asztalt 
maga körül.

1983

Az INDIGÓ Csoport kalapács akciója a Bécs–Budapest–Berlin telefonkoncerten, Artpool Stúdió, Budapest
A telefonkoncert a három város között jött létre, s mindhárom helyszínen kihangosított telefonokon 

folyt a kommunikáció. Az INDIGÓ Csoport különböző akciókat tervezett, melyeknek fő motívuma és 
témája a kalapács volt. Szirtes a két lábfejéhez kötözött két kalapácsot és az akció-koncert alatt így jár-
kált fel és alá. Ennek következtében folyamatos kopogást hozott létre.

Avanti, Bercsényi Kollégium, Budapest
A falon hatalmas fekete vászon lóg. Közvet-

lenül előtte fadobogó áll, amelyre gerendákból 
állványzat épült. Az állványon három 50 kg-os 
meszeszsák lóg. A zsákok alatt a földön építke-
zési nádszőnyegek feküsznek.

Szemző Tibor a dobogó mellett két üstdo-
bon játszik. A dobolást szalagos magnó rögzíti, 
a felvett hangot egy másik magnó játssza vissza. 
A két magnó egyre több felvételt halmoz egy-
másra, így a performansz során egyre gazda-
gabb zenemű születik élőben.

Szirtes fején indonéz rituális maszk van, 
melynek textil köpenye a mellkasát is takarja. 
Amúgy félmeztelen, és bugyiszerű rövid gatyá-
ja párducmintás műszőrből készült. Bal csuk-
lójához bozótvágó kést rögzített ragasztósza-
laggal.

Szirtes a dobszólóra táncol, és hatalmas 
vágásokat ejt a meszeszsákokon. A zsákokból 
a folyékony mész ráspriccel a fekete vászonra 
és a táncosra.

Egy idő után feljön a színpadra egy hatalmas, 2 méter magas, fekete ruhás hölgy. A hölgy is elkezd 
táncolni, de mivel túl szűkre szabta a nadrágját, ezért az kiszakad a fenekén. 

A ritmikusan pulzáló fehér rés intenzíven jelen van az előadás alatt. A mészfröcskölés lassacskán 
dinamikus gesztusképet hoz létre a fekete vásznon.

A performansz csúcspontján a fekete ruhás hölgy leguggol, és a machetás, maszkos Szirtes a nya-
kába ül, leveszi a maszkot, melyet aztán a késsel győzelmi zászlóként a feje felett lenget.

Résztvevők: Harangi Rita, Szemző Tibor.

Nőnapi köszöntő, Fészek Klub, Budapest
A háttérben az Avanti performanszon készült nagy fekete vászon lóg, rajta a mészfröcskölésekkel, 

melyeket Szirtes később továbbfestett, megörökítve az Avanti emlékképeit. Az előtérben egy állványza-
ton meszeszsák lóg, alatta fából készült malteros láda, amelyben afrikai maszkok helyezkednek el.

Oldalt Dr. Horváth Putyi és Antall István Juszuf dobolnak fecskenadrágban, fejükön afrikai maszkokkal.
A hatalmas, kétméteres fekete hölgy, Harangi Rita – fején indonéz rituális maszkkal – a meszeszsáknál 

áll, vele szemben pedig Szirtes, fején afrikai maszkkal, félmeztelenül, műszőr bugyiban, testére festett 
misztikus jelekkel. A két performanszművészt a lógó meszeszsák választja el.
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Kozma György konferanszié felolvassa nőnapi köszöntőjét, majd egy-egy bokszkesztyűt húz a hölgy 
és Szirtes kezére. Kozma meglengeti a meszeszsákot, és így a küzdő felek elkezdhetnek bokszolni. A két 
fecskenadrágos intenzív dobolásba fog. Kozma György egy síp segítségével hamar lefújja a meccset, 
a fényeket leoltják, a hátsó fekete vászon leomlik. Alóla fehér, színesen festett vászon kerül elő. A fekete 
ruhás hölgy is leveszi a ruháját. Elkezdenek táncolni a sötétben, de közben UV-lámpák gyulladnak, fel és 
így a vásznon és a két előadó testén lévő festések elkezdenek sugárzóan fényleni. Egyre vadabb a tánc, 
és a kisnövésű Szirtes igyekszik a hatalmas hölgy nyakába ugrani.

Smink: Szíj Kamilla. Résztvevők: Harangi Rita, Kozma György, Antall István Juszuf, Dr. Horváth Putyi.

feLugossy László: Inkaszámtan, Bercsényi Kollégium, Budapest
Szirtes önálló akcióval lép fel feLugossy előadásában. 
feLuggossy zenei alapú, nagyszabású, sokszereplős performanszot hoz létre, amelyben Szirtes általa 

készített, színes, kúpformájú maszkban egy adott pillanatban létrára áll, és hangosan, raccsolva énekelni 
kezdi: „Én egy Hakéta vagyok, ha leesek felhhobbanok!” Ezt ismételgeti hosszú perceken keresztül.

Növény, Bercsényi Kollégium, Budapest
A dobogókból álló többszintes építmény alsó szintjén két pórázra kötött németjuhász kutya fekszik. 

Egy szinttel feljebb rekeszben kis szobrocskák sorakoznak, továbbá emberi koponya látható. Az afrikai 
embert ábrázoló szobrocskán, a nyújtózkodó Buddhán, a kínai figurán, valamint a letört fejű keresztény 
szentszobron kis horgolt kalapocskák helyezkednek el. Az emberi koponya szemüregében üveggolyók 
állnak, fején fekete szőrme.

A legfelső szinten vízzel teli kék, műanyag felfújható gyerekmedencében olajoshordó áll, púposan 
földdel megrakva. A földkupacból sárga gégecső lóg ki, amelyhez mikrofon van rögzítve. 

Beke László a pulpitus tetején, a hordónak támaszkodva olvassa fel erre az alkalomra írt szövegét.
A felolvasás után a hordóból lélegzés tör fel, amely hörgéssé fajul.
A gégecsőből kijövő hangok a mikrofonon keresztül Szemző Tibor analóg úton összekötött magne-

tofonjaihoz jutnak el, melyek rögzítik a hangot. A hörgésekből és az énekszerű sikolyokból ritmikus 
zenemű áll össze. A kutyák ez alatt egyre izgatottabban sípolnak, vonyítanak. A hörgő, később tülkölő 
hangözön egyre intenzívebbé válik. A közönség soraiból egy lány spontán a pulpitusra pattan, és elkez-
di kiásni Szirtest, aki mindeddig a föld alatt lapult a hordóban. Beke is felrohan és kirángatja Szirtest, 
közben a kutyák ugatni kezdenek.

Szirtes földesen, preparált rókafejjel a fején hosszasan áll a hordóban, miközben az általa kiadott 
hangok kezdenek eltűnni a magnószalagról. 

Kimászik a hordóból, megmossa a kezét és az arcát a gumimedencében lévő vízzel, megáll a hordó 
mellett, és először lassan kicsiket, majd egyre gyorsabban és nagyokat ugrik, monotonul ugrál. A ku-
tyák ugatása felveszi az ugráló ritmusát.

Közreműködik: Beke László, Szemző Tibor, ismeretlen lány.

1984

Gyorsúszás, Kossuth Klub, Budapest
A közönség előtti térben nagyméretű műanyag medence áll, teli vízzel, a medence pereméhez két 

kisdob van rögzítve. A színpadon két gepárdketrec, bennük egy-egy varrógép. Hangjukat Szemző Tibor 
rögzíti és keveri az analóg, de végtelenítetten összekötött két magnójával. A varrógépeket is Szemző ke-
zeli, hangzási-zenei szempontok figyelembevételével.

Először Szirtes lép a színpadra, fekete öltönyben és törökpapucsban. Megáll, meredten kémleli a kö-
zönséget. Egy lány ugrik a színpadra, és piros festékes kezével egy hatalmas pofont ad Szirtesnek. Evvel 
kezdődik a performansz. A varrógépek a ketrecekben elkezdenek működni, a ketrecek ajtajai felülről 
elkezdenek csapkodni a fel-lehúzás következtében.

Szirtes lassan bemászik a medencébe, lefekszik a vízbe, szájába veszi a gégecsövet, végén rejtett mik-
rofonnal, melyen keresztül Szemző végtelenítve, egymásra épülve veszi Szirtes hörgéseit, sikolyait. Szirtes 
a vízben próbál a két kezében lévő dobverőkkel dobolni, miközben igyekszik lemerülni a víz alá, és ez 
hörgéseket, sikolyokat idéz elő.
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Szirtes küzdelme közben a varrógépek hangjai, a ketrecajtók csapódásai összeadódnak az egyre több 
alkalommal a ketrecekre zuhanó üvegtáblák csattanásaival. Mindez egy gigantikus zenei hangzássá fajul, 
a vizuális összkép aláfestését szolgálja.

Szirtes befejezi a küzdelmét a vízben, lassan kiszáll, felmegy a színpadra, ahol elkezd táncolni, miköz-
ben a magnetofonokról lassan eltűnik az előzőek hangzása, új üveglap már nem hullik felülről a ketrecek-
re, a varrógépek is elcsendesednek. Szirtes némán ugrál még pár percig, majd behúzza a függönyt.

Közreműködik: Szemző Tibor, Szombathy Csilla.
A ketrecajtókat és az üveglapokat láthatatlanul, felülről kezelik: Böröcz András, Révész László.

Első Hymnus-koncert, Lágymányosi Művelődési Központ, Budapest
A Hymnus zenekar alapjában véve improvizatív, szabad zenélést megtestesítő, nem zenészekből álló 

csoport volt, amelyet Mankók elnevezéssel az alternatív zenei világból jövő zenészek egészítettek ki. Szirtes 
ösztönös, indulati énekléssel, hangkiadásokkal, valamint performanszelemekkel járult hozzá a közös 
produkciókhoz. A Hymnus zenei és performanszcsoport 1986-ig több tucat koncertet adott. 

Az együttes tagjai: Járai Alfréd, Dr. Horváth Putyi, Szirtes János, Vető János, valamint a Mankók: Kiss 
László, Magyar Péter, Másik János, Menyhárt Jenő, Méhes Lóránt, Galántai György.

Vikingek szelídek, Charlottenborg, Koppenhága, Dánia
A kiállítóhelység két végében lévő bejárati ajtóknál széna alatt fekszik a két előadó, Szirtes és Vető. 

A szénával teleszórt tér különböző pontján tévémonitorok vannak a földre helyezve, fekvő állapotban. 
A monitorokon a látogatók saját magukat látják a széna takarásában.  A terem közepén dobogókból épített, 
Vető János és Méhes Lóránt által dekorált pulpituson ül a harmadik performer, Méhes Lóránt, kezében 
íjjal. A közönség a két szalma alatt fekvő előadón keresztül jut be a teremben, rendszerint rálépve a fekvő 
testekre. Amikor bejutott mindenki, felállnak a fekvők, kezükben egy-egy kaszával. Méhes Lóránt a pul-
pituson csengőkkel, kis cintányérokkal és két varrógéppel zenél. Vető és Szirtes a szemközti falhoz 
mennek, és egymás nyakába ülve, kezükben a kaszákkal a falra egy óriási, mívesen kidolgozott és 
díszített szívet festenek. A festés közben két gégecsővön keresztül énekhangokat adnak ki, ami kiegé-
szíti Méhes zenéjét. Amikor elkészülnek, Méhes Lóránt nyílvesszőt repít a szívbe.

Variációk a Növény című performanszra, Fria Elfen pincegaléria, Breitenbrunn, Ausztria
A pince mélyén olajoshordó áll tele földel, kilóg belőle egy sárga gégecső, amelynek a végében mikro-

fon található. A hordó mellett két oldalt üveglapszendvicsek, az üveglapok között lepréselt mezei virágok 
helyezkednek el. A hordó mögött a falnak támasztva két kasza áll. Előtte üstben illatos virágok főnek 
gőzölögve.

A hordóból ritmikus hörgések, énekszerű sikolyok hallatszanak, melyeket a gégecsőhöz erősített mikro-
fonon keresztül Szemző Tibor rögzít végtelenített magnószalagjával és két magnetofonjával. Egyre heroi-
kusabb és teltebb lesz a pincében a hordóból kijövő hangözön. Bizonyos idő után Szirtes kitör a föld alól, 
a hangözön pedig lassan elhalkul. Kezébe veszi a két kaszát, és a nyelükkel összetöri a két oldalt található 
üvegoszlopokat, közöttük a mezei virágokkal. Kiszáll, és piros festékkel jelzésszerű szíveket fest a falra.

Közreműködik: Szemző Tibor.

Csodaszarvas, Honvéd sportuszoda, Budapest
A performanszra a Plánum Zenei Fesztivál keretében kerül sor Budapest akkori legnagyobb meden-

céjében. A népes közönséget katonai kordonok és őrizet között engedik be a honvédségi uszodába, mely-
nek vizén fekete lepellel leborított tutaj lebeg. Egy búvár folyamatosan köröz a víz alatt. A fekete lepelből 
lassan emberi karok emelkednek ki. A két emberhez tartozó kezek elkezdenek tapsolni, csettintgetni, 
először ritkábban, később intenzívebben. A közönség is felveszi a ritmust és ők is tapsolnak, kurjongat-
nak, együtt zenélnek az előadókkal. Menyhárt Jenő és Szirtes János lassan a lepel alatt a vízbe merül, 
szájukban két gégecsővel, melyeket jóval a víz fölé rögzítettek, hogy Szemző Tíbor fel tudja venni a le-
merülni próbáló performanszművészek lélegzeteit, hörgéseit. A vízbemerülés a nagy nyomáskülönbség 
miatt, melyet a magasra rögzített gégecső okoz, szinte lehetetlen. A levegővétel a tüdőkből spontán, sípoló, 
hörgő hangzásokat produkál. A felvett hangok analóg módon történő repetitív ismétlése és egymásra 
játszása egyre bonyolultabb és patetikusabb hangzást hoz létre.

A performansz végeztével az előadók visszamásznak a tutajra, mindvégig a fekete lepel takarásában, 
és kiszáradt szőlőtőkéket dobálnak a vízbe.

Közreműködik: Menyhárt Jenő, Szemző Tibor.
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Szirtes küzdelme közben a varrógépek hangjai, a ketrecajtók csapódásai összeadódnak az egyre több 
alkalommal a ketrecekre zuhanó üvegtáblák csattanásaival. Mindez egy gigantikus zenei hangzássá fajul, 
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re, a varrógépek is elcsendesednek. Szirtes némán ugrál még pár percig, majd behúzza a függönyt.

Közreműködik: Szemző Tibor, Szombathy Csilla.
A ketrecajtókat és az üveglapokat láthatatlanul, felülről kezelik: Böröcz András, Révész László.
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testekre. Amikor bejutott mindenki, felállnak a fekvők, kezükben egy-egy kaszával. Méhes Lóránt a pul-
pituson csengőkkel, kis cintányérokkal és két varrógéppel zenél. Vető és Szirtes a szemközti falhoz 
mennek, és egymás nyakába ülve, kezükben a kaszákkal a falra egy óriási, mívesen kidolgozott és 
díszített szívet festenek. A festés közben két gégecsővön keresztül énekhangokat adnak ki, ami kiegé-
szíti Méhes zenéjét. Amikor elkészülnek, Méhes Lóránt nyílvesszőt repít a szívbe.
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céjében. A népes közönséget katonai kordonok és őrizet között engedik be a honvédségi uszodába, mely-
nek vizén fekete lepellel leborított tutaj lebeg. Egy búvár folyamatosan köröz a víz alatt. A fekete lepelből 
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merülni próbáló performanszművészek lélegzeteit, hörgéseit. A vízbemerülés a nagy nyomáskülönbség 
miatt, melyet a magasra rögzített gégecső okoz, szinte lehetetlen. A levegővétel a tüdőkből spontán, sípoló, 
hörgő hangzásokat produkál. A felvett hangok analóg módon történő repetitív ismétlése és egymásra 
játszása egyre bonyolultabb és patetikusabb hangzást hoz létre.

A performansz végeztével az előadók visszamásznak a tutajra, mindvégig a fekete lepel takarásában, 
és kiszáradt szőlőtőkéket dobálnak a vízbe.
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Szirtes elénekli a Lady Carnevalt a Kertészeti Egyetemen, tavasztündérnek öltözve
Szirtes szlovákul elénekli Karel Gott híres slágerét az Európa Kiadó zenekar közreműködésével. 

A fekete nyúlszőrbundába öltözött Szirtes az énekszám alatt ledobja a kabátot, így láthatóvá válik, hogy 
alatta orgonacsokrokba van öltözve, melyek befedik egész testét.

Közreműködik: Európa Kiadó zenekar.

Pénzmosás, az INDIGO Csoport akciója, Belvárosi Ifjúsági Ház, Budapest
Az INDIGO Csoport részt vesz a Lélegzet Csoport akciójában, melynek folyamán Hamvas Béla akkor 

még kiadatlan regényét, a Karnevált olvassák fel egyhuzamban. Az indigósok önálló akciója ezen belül 
a Pénzmosás volt, amelynek során pénzérmék tömegét tisztították egy asztalon, majd rongyokkal dör-
zsölték le a tisztítószeres szennyeződést. A pénzérmék visszanyerték tisztaságukat, hamvasságukat, 
szeplőtlen csillogásukat. 

Szirtes a csoport tagjaként részt vett a koncepció kialakításában és az akcióban.
Résztvevők. INDIGO Csoport.

1985

Visszhang, Műcsarnok, Budapest
A Műcsarnok magas belmagasságú termében a falnak támasztva két tükör áll. Szirtest felhúzzák csigán 

a tükrök magasságáig. Csupasz talpaihoz egy 100×150 cm-es üveglap van kötözve, kezében két medvemancs, 
nagy karmokkal, melyekkel a tükröket kapargatja. Wolfgang Ernst osztrák művész a Szirtest tartó kifeszített 



ADALÉKOK A MAGYAR MŰVÉSZI PERFORMANSZ TÖRTÉNETÉHEZ ADALÉKOK A MAGYAR MŰVÉSZI PERFORMANSZ TÖRTÉNETÉHEZ

38 39

Szirtes elénekli a Lady Carnevalt a Kertészeti Egyetemen, tavasztündérnek öltözve
Szirtes szlovákul elénekli Karel Gott híres slágerét az Európa Kiadó zenekar közreműködésével. 

A fekete nyúlszőrbundába öltözött Szirtes az énekszám alatt ledobja a kabátot, így láthatóvá válik, hogy 
alatta orgonacsokrokba van öltözve, melyek befedik egész testét.

Közreműködik: Európa Kiadó zenekar.

Pénzmosás, az INDIGO Csoport akciója, Belvárosi Ifjúsági Ház, Budapest
Az INDIGO Csoport részt vesz a Lélegzet Csoport akciójában, melynek folyamán Hamvas Béla akkor 
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kötél körül mozogva teljesen szabad zenei asszociációkat hegedül. Időnként nekidől a tartókötélnek, amitől 
Szirtes kimozdul az egyensúlyból. Szemző Tibor figyeli a hangzásokat, és rádión keresztül utasításokat ad 
a terem fala felé forduló hat Rajkó zenekarbeli cigányprímásnak, akik hegedű virtuózként válaszolnak a 
performanszzenére. A teremben legalább ötven fáklya ég, emiatt lassan betölt mindent a füst.

Közreműködik: Wolfgang Ernst, Szemző Tibor, hat Rajkó zenekarbeli cigányprímás.

Göbzi I., Performanszfesztivál, Poznań, Lengyelország
Az előadás elhagyatott iskolai tornateremben zajlik, amelynek padlóján rengeteg döglött lepke és 

néhány döglött és mumifikálódott fecsketetem fekszik, melyek haláluk előtt a hideg beálltával a törött 
üvegű ablakokon menekültek a terembe.

Szirtes a terem közepén, széken foglal helyet, meztelen talpához nagy üveglapot kötöztek. Két olda-
lán, a földön két ventilátor mozgatja a köréje gyűjtött lepke- és fecsketetemeket.

Szirtes mikrofonnal a testét dörzsöli a szíve tájékán, ami sercegő hangot idéz elő. Közben szabad, 
asszociatív énekhangokat ad ki magából. Lekötözi magáról az üveglapot, kiakasztja a törött üvegű ha-
talmas ablakokat a pántjukból, és kidobja az ablakszárnyakat, melyek nagy robajjal csapódnak a máso-
dik emeletről a földbe. 

Közreműködik: Révész László.

Hymnus-koncert, Almássy Téri Szabadidőközpont, Budapest
A nagyszabású koncert tartama alatt Szirtes a több méterre fellógatott pianínón játszik és közben 

énekel, lábán törökpapucsban.

Göbzi II., Third Eye Centre Studio Theatre, Glasgow, Nagy-Britannia
Szirtes, talpaihoz kötözött hatalmas üveglappal, a terem közepére csúszik. Felmászik egy székre és 

leül. Ekkor két szélgép (repülőgépmotor) bekapcsol Szirtes mindkét oldalán. A szélgépek a közönség felé 
fújnak, hangjuk dübörög a teremben. A háttérben nagy fellógatott fehér vászon lobog, melyet úgyszintén 
ventilátor mozgat. A fehér és lobogó lepel mögött emberi sziluett dereng fel, amikor az automatikusan 
mozgó lámpák rávilágítanak. Szirtes a széken ülve, túlharsogva a szélgépek robaját, énekel.

Közreműködik: Szíj Kamilla, Böröcz András.

Göbzi III., Petőfi Csarnok, Budapest
A terem közepén filmgyári szélgépek helyezkednek el, dübörögve kavarva a helyiség levegőjét. A szél-

gépek között két láda terül el teli üvegtörmelékkel. Az egész terület liszttel van felszórva, kivéve ott, ahol 
a szélgépek már elfújták. A háttérben terebélyes vászon. Bejön Szirtes kezében hatalmas üveglappal, 
amelybe köteleket fontak. Leül az egyik üvegtörmelékes ládára, és a talpaihoz erősíti az üveglapot. Énekel-
ni kezd az előtte lévő mikrofonba, majd nagy nehézségek árán lemászik a földre, miközben az üveglap 
összetörik (a továbbiakban az összefonott, törött üvegdarabokat cipeli). Mászás közben bekapcsolja a hát-
térben lévő függöny mögötti világítást és a függönyt befelé fújó ventilátorokat. A háttérben nagy fényerejű, 
sorba kötött szinkronvakuk villannak periodikusan, majd meztelen női sziluett bontakozik ki, aki a rá-
fújt textíliával küzdve táncol. Egy videokamera hátulról veszi a táncolót, de a képet egy projektor elölről 
vetíti vissza a vászonra. Így jól látható, hogy a meztelen testre absztrakt jelek vannak felfestve. A vászon 
kétféle lobogása – a valós befelé fújás és a vetített kifelé fújás – térileg felfoghatatlan helyzetet hoz létre. 
Szirtes továbbcsúszik a másik ládához, felmászik rá és leül az üvegtörmelékre. Az ott lévő mikrofonba 
folytatja előző, szabadon asszociatív éneklését. Az énekhangokat a BP Service Zenekar rögzíti és keveri 
egymásra: az elhangzott hangokra újabbak rétegződnek. A szélgépek dübörgését kiegészíti az egyre in-
tenzívebb énekhang. Szirtes néhányszor még megváltoztatja helyzetét a két üvegtörmelékes láda között.

Közreműködik: Bánki Gabriella, BP Service.

Göbzi IV., Künstlerhaus, Stuttgart, (Nyugat-)Németország
Szirtes üveglapot kötöz a talpaihoz, és az üveglappal a lábán próbál felülni egy székre. Amikor ez 

sikerül, elkezd énekelni, miközben az üveglapon dobol egy hosszú botra kötözött kalapáccsal. A talpá-
hoz kötözött üveglap sarkaival jobbra és balra lévő, ferdén elhelyezett üveglapokat karcol. Egy idő után 
eltörik a talpához kötözött üveglap és sebeket ejt az előadóművészen. A vér elkezd lefolyni az üvegda-
rabokon, a közönség nagy örömére.
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Az előadás elhagyatott iskolai tornateremben zajlik, amelynek padlóján rengeteg döglött lepke és 

néhány döglött és mumifikálódott fecsketetem fekszik, melyek haláluk előtt a hideg beálltával a törött 
üvegű ablakokon menekültek a terembe.

Szirtes a terem közepén, széken foglal helyet, meztelen talpához nagy üveglapot kötöztek. Két olda-
lán, a földön két ventilátor mozgatja a köréje gyűjtött lepke- és fecsketetemeket.

Szirtes mikrofonnal a testét dörzsöli a szíve tájékán, ami sercegő hangot idéz elő. Közben szabad, 
asszociatív énekhangokat ad ki magából. Lekötözi magáról az üveglapot, kiakasztja a törött üvegű ha-
talmas ablakokat a pántjukból, és kidobja az ablakszárnyakat, melyek nagy robajjal csapódnak a máso-
dik emeletről a földbe. 

Közreműködik: Révész László.

Hymnus-koncert, Almássy Téri Szabadidőközpont, Budapest
A nagyszabású koncert tartama alatt Szirtes a több méterre fellógatott pianínón játszik és közben 

énekel, lábán törökpapucsban.

Göbzi II., Third Eye Centre Studio Theatre, Glasgow, Nagy-Britannia
Szirtes, talpaihoz kötözött hatalmas üveglappal, a terem közepére csúszik. Felmászik egy székre és 

leül. Ekkor két szélgép (repülőgépmotor) bekapcsol Szirtes mindkét oldalán. A szélgépek a közönség felé 
fújnak, hangjuk dübörög a teremben. A háttérben nagy fellógatott fehér vászon lobog, melyet úgyszintén 
ventilátor mozgat. A fehér és lobogó lepel mögött emberi sziluett dereng fel, amikor az automatikusan 
mozgó lámpák rávilágítanak. Szirtes a széken ülve, túlharsogva a szélgépek robaját, énekel.

Közreműködik: Szíj Kamilla, Böröcz András.

Göbzi III., Petőfi Csarnok, Budapest
A terem közepén filmgyári szélgépek helyezkednek el, dübörögve kavarva a helyiség levegőjét. A szél-

gépek között két láda terül el teli üvegtörmelékkel. Az egész terület liszttel van felszórva, kivéve ott, ahol 
a szélgépek már elfújták. A háttérben terebélyes vászon. Bejön Szirtes kezében hatalmas üveglappal, 
amelybe köteleket fontak. Leül az egyik üvegtörmelékes ládára, és a talpaihoz erősíti az üveglapot. Énekel-
ni kezd az előtte lévő mikrofonba, majd nagy nehézségek árán lemászik a földre, miközben az üveglap 
összetörik (a továbbiakban az összefonott, törött üvegdarabokat cipeli). Mászás közben bekapcsolja a hát-
térben lévő függöny mögötti világítást és a függönyt befelé fújó ventilátorokat. A háttérben nagy fényerejű, 
sorba kötött szinkronvakuk villannak periodikusan, majd meztelen női sziluett bontakozik ki, aki a rá-
fújt textíliával küzdve táncol. Egy videokamera hátulról veszi a táncolót, de a képet egy projektor elölről 
vetíti vissza a vászonra. Így jól látható, hogy a meztelen testre absztrakt jelek vannak felfestve. A vászon 
kétféle lobogása – a valós befelé fújás és a vetített kifelé fújás – térileg felfoghatatlan helyzetet hoz létre. 
Szirtes továbbcsúszik a másik ládához, felmászik rá és leül az üvegtörmelékre. Az ott lévő mikrofonba 
folytatja előző, szabadon asszociatív éneklését. Az énekhangokat a BP Service Zenekar rögzíti és keveri 
egymásra: az elhangzott hangokra újabbak rétegződnek. A szélgépek dübörgését kiegészíti az egyre in-
tenzívebb énekhang. Szirtes néhányszor még megváltoztatja helyzetét a két üvegtörmelékes láda között.

Közreműködik: Bánki Gabriella, BP Service.

Göbzi IV., Künstlerhaus, Stuttgart, (Nyugat-)Németország
Szirtes üveglapot kötöz a talpaihoz, és az üveglappal a lábán próbál felülni egy székre. Amikor ez 

sikerül, elkezd énekelni, miközben az üveglapon dobol egy hosszú botra kötözött kalapáccsal. A talpá-
hoz kötözött üveglap sarkaival jobbra és balra lévő, ferdén elhelyezett üveglapokat karcol. Egy idő után 
eltörik a talpához kötözött üveglap és sebeket ejt az előadóművészen. A vér elkezd lefolyni az üvegda-
rabokon, a közönség nagy örömére.
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Mesebeli Afrika, betétszám az Európa Kiadó koncertjén, Katona József Színház, Budapest
Szirtes elénekli a Mesebeli Afrika című örökzöld slágert szlovákul. Öltözéke fekete nyúlbunda, kucsma, 

kesztyű. Az énekszám alatt emberfelettien ugrál és táncol. Ráadásként a közönség harsány kérésére el-
énekli a Lady Carneval című Karel Gott-slágert, szintén szlovákul, majd a Guantanamera című kubai 
mozgalmi dalnak az első refrénjét ismételgeti ordítva sokáig, halandzsa spanyol nyelven.

Ösvényekszeretlek, Pécsi Városi Képtár, Pécs
A színpadon több, másfél méter magas textilgúla/süveg áll. A gúlák alatt lábszárig érő szoknyákban 

nők fekszenek. A gúlák között egy helyen hatalmas jéghasábok feküsznek egymáson. Az előtérben gye-
rekhinta lóg, fél méterre a talaj szintjétől. A hinta előtt három állványos mikrofon, fél méterre egymástól.

Bejön Beke László és rövid filozófiai beszédet mond. A beszéd elhangzása után a fekvő nők a gúlák 
alatt tüzet gyújtanak, és fáklyákkal elkezdik belülről kormozni a tűz ellen impregnált gúlákat. Bejön 
Kirsten Dehlholm és Szirtes János. Kirsten hosszú bő szoknyában leül a jéghasábokra, és egy szenes va-

salóval elkezdi a lábai között a szoknyát vasalni, ami nagy gőzfelhőket okoz. Szirtes a közönség felé 
nézve feltérdel a hintára, Beke elkezdi jobbra-balra hintáztatni. Szirtes hintázás közben elkezd énekelni, 
mindig másik mikrofonba, amelyiket éppen eléri. A mikrofonok mindegyike más hangszínre van állít-
va, így az énekhang is variálódik.

A fekvő nők egyre inkább kormozzák a gúlákat, így a láng fénye önmagát sötétíti el. Kormozás közben 
egyre feljebb húzzák a szoknyájukat, a lábuk között és mellett kéziszerszámok sokasága tűnik elő – kala-
pács, fogó, csavarhúzó, reszelő –, s egy idő után szembetűnik abnormálisan nagyra és bozontosra masz-
kírozott fanszőrzet-imitációjuk.

Szirtes a hintán térdelve éneklés közben lassan bepisil fehér nadrágjába, a vizelet halkan csordogál 
a hintáról a földre. Bejön Gerlóczy Sári és egy ollóval levágja a kúpokat a nőkről. A hat kúp palástját fel-
kalapálja a falra, miáltal láthatóvá válik kormozott belső képük. A nők a performansz végéig a földön 
fekszenek feltűrt szoknyában, kezükben égő fáklyákkal.

Közreműködik: Kirsten Delhholm, Gerlóczy Sári, hat ismeretlen nő, Beke László.

Képelemzés I., Grenzzeichen II., Villach, Ausztria
Szirtes és Kirsten Dehlholm az óriási és üres színháztér súgólyukában és ahhoz tartozó kis raktárában 

fogadják a közönséget. A falakon az Ösvényekszeretlek című pécsi performansz kormozott textilpalástjai 
láthatóak. Kirsten jégtömbökön ül, bő szoknyában, szétterpesztett lábakkal. Lábai között faszénvasalóval 
vasalja a szoknyáját, amitől hatalmas gőzfüst keletkezik. A vasalót és a szoknyáját whiskeyvel locsolja, 
amitől még nagyobb füst keletkezik, áthatva rendkívül erős alkoholszaggal. Beke rövid beszédet mond 
németül. Szirtes gyerekhintán térdepel, énekel, miközben Beke jobbra és balra hintáztatja. A hintázás 
következtében Szirtes mindig más mikrofont ér el, így az énekhang ennek megfelelően változik. A per-
formansz zárásaként Szirtes térdelő pozícióban énekelve bepisil a fehér nadrágjába.

Résztvevők: Kirsten Dehlholm, Beke László.

Hymnus- és Bizottság-koncert-performansz az Idézőjelben című kiállítás megnyitóján, Csók István 
Galéria, Székesfehérvár

A galéria nagyszabású kortárs képzőművészeti kiállítást rendez, amelyre nem hívják meg Szirtes 
Jánost, ellentétben a Bizottság és a Hymnus zenekarok képzőművész tagjaival. Szirtes ebben az időben 
intenzíven jelen van mindkét együttes szakmai, művészeti életében, és éppen egy új performanszművészeti-
zenei formációt hoz létre a tagokkal, mivel a két együttes éppen felbomlóban van.

Annak ellenére, hogy nem kapott meghívást és alkotásai sem szerepelnek a kiállításon, Szirtes a sza-
bad zenélés egyik énekeseként mégis részt vesz a megnyitón. Viszont tetőtől talpig perzsaszőnyegbe 
tekerve hozzák be, leteszik a sarokba, és mikrofonon át vesz részt a nyitó performanszban.

Résztvevők: Hymnus és Bizottság zenekarok.

Képelemzés II., Moltkerei Werkstadt, Köln, (Nyugat-)Németország
A terem végében helyezkedik el két impregnált, kb. 1,5 méter magas papírkúp/süveg. A kúpok mellet 

két nő áll fekete ruhában. Háttérben, középen egy gyerekhinta lóg, ülőkéje kb. fél méterre van a földtől. 
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A két szélen Böröcz András és Révész László áll szmokingban, lábuknál egy-egy varrógép. A nadrágszá-
ruk bevarrva a varrógépbe, amelynek indítópedálja szabad lábuk ügyében áll.

A nők befekszenek a kúpok alá, csak a szoknyájuk és a lábuk látszik ki, meggyújtják a fáklyákat és 
elkezdik kormozni a világító kúpokat. Böröcz és Révész néha megnyomják varrógépük indítópedálját, amitől 
egyre erősebben rögzülnek a gépekhez, amelyek emiatt elkezdenek mozogni és a lábszárukra csavarodni.

Szirtes feltérdel a hintára, szemben a közönséggel. Böröcz és Révész jobbra és balra hintáztatják, 
ezért mindig más mikrofont ér el éneklés közben. A három mikrofon más hangtónusba van helyezve, 
ezért az énekhang erősen variálódik.

A nők egyre jobban bekormozzák a kúpokat, amitől egyre halványul fáklyáik fénye. 
Szirtes éneklés közben, a hintán térdepelve bepisil a fehér nadrágjába.
Feláll a hintáról, felhúzza a trikóját, és egy festékflakonnal a hasára tett, félig ökölbe szorított kezét 

fújja meg, amitől a hasán negatív, amorf kézlenyomat marad hátra. Szirtes eltávozik. Böröcz és Révész 
leveszik a varrógéphez rögzült nadrágjaikat és lebontják a nőkről a kúpokat. Az így kapott kúppalásto-
kat felszögezik a falra, előtűnik a kormozott felület.

Résztvevők: Böröcz András, Révész László, két hölgy.

Je t’aime I., Stollwerk, Köln, (Nyugat-)Németország
Szirtes művésztársaival egy alternatív koncert keretében elénekli a Je t’aime, a Guantanamera és 

a Mesebeli Afrika című slágereket. A produkció performanszeleme Szirtes extrém mozgása.
Résztvevők: Böröcz András, Révész László, Roskó Gábor, Vető János.

Képelemzés III., Bielefeld, (Nyugat-)Németország
Gyakorlatilag megegyezik a Képelemzés II. előadással.

Je t’aime II., Hannover, (Nyugat-)Németország
Gyakorlatilag megegyezik a Je t’aime I. előadással. 

Hymnus-koncert, Iparművészeti Főiskola, Budapest
Szirtes és feLugossy László a koncert során énekes frontemberekként dolgozza ki azt a performatív 

együttműködést, amely éveken keresztül meghatározza közös produkcióikat.
Közreműködik: Járai Alfréd, Dr. Horváth Putyi, Vető János, efZámbó István, feLugossy László.

Terra Australis Incognica, Kirsten Dehlholm Színháza, Almássy Téri Szabadidőközpont, Budapest
Kirsten Dehlholm dán művésznő Hotel Pro Forma Akciószínházával rendezett előadást, amelyhez 

a Hymnus zenekar szolgáltatta a zenét.

Hymnus-koncert, Pécs
Közreműködik: Hymnus együttes, efZámbó István, feLugossy László, Wahorn András, Magyar Péter, 

Kiss László, Gasner János.

Az első Új Modern Akrobatika-koncert-performansz, Új Vár Klub, Budapest
Az Új Modern Akrobatika zenekar valójában egy performanszcsoport. Tagjai már évekkel a csoport 

megalakulása előtt is együtt hoztak létre interdiszciplináris alkotásokat, előadásokat. Néhányan zené-
szek, zeneszerzők, de többségüket képzőművészként lehet definiálni. A közös bennük, hogy nem korlá-
tozódnak műfaji határok közé, és a művészi kifejezésformát leginkább egymás közötti kommunikáció-
ként élik meg.

Az Új Modern Akrobatika csoport tagjai: efZámbó István, feLugossy László, Szemző Tibor, Szirtes 
János, Waszlavik Gazember, esetenként Magyar Péter.

Performansz-koncertjeik minden esetben csoportos akciók, ahol a zenészek feLugossy és Szirtes éne-
kes szólóit, duóit kísérik, sok esetben pedig az akciók, performanszok hoznak létre feldolgozásra alkal-
mas hanghatásokat. A produkciók dramaturgiáját szervesen összefogják feLugossy élő, énekes szöve-
gei, melyeknek többsége improvizatív, performatív szabad költészet. Idővel feLuggossy költői szövegeit 
előre felvették, így magnóbejátszásként, videós akcióképekkel aláfestve szolgáltak alapul az akciókhoz.

1986–1995 között több mint száz koncertet, performanszot és kiállításmegnyitót rendeztek. Szirtes 
és feLugossy között a mai napig aktív alkotói kapcsolat áll fenn, évente több közös előadást hoznak létre.
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A két szélen Böröcz András és Révész László áll szmokingban, lábuknál egy-egy varrógép. A nadrágszá-
ruk bevarrva a varrógépbe, amelynek indítópedálja szabad lábuk ügyében áll.

A nők befekszenek a kúpok alá, csak a szoknyájuk és a lábuk látszik ki, meggyújtják a fáklyákat és 
elkezdik kormozni a világító kúpokat. Böröcz és Révész néha megnyomják varrógépük indítópedálját, amitől 
egyre erősebben rögzülnek a gépekhez, amelyek emiatt elkezdenek mozogni és a lábszárukra csavarodni.

Szirtes feltérdel a hintára, szemben a közönséggel. Böröcz és Révész jobbra és balra hintáztatják, 
ezért mindig más mikrofont ér el éneklés közben. A három mikrofon más hangtónusba van helyezve, 
ezért az énekhang erősen variálódik.

A nők egyre jobban bekormozzák a kúpokat, amitől egyre halványul fáklyáik fénye. 
Szirtes éneklés közben, a hintán térdepelve bepisil a fehér nadrágjába.
Feláll a hintáról, felhúzza a trikóját, és egy festékflakonnal a hasára tett, félig ökölbe szorított kezét 

fújja meg, amitől a hasán negatív, amorf kézlenyomat marad hátra. Szirtes eltávozik. Böröcz és Révész 
leveszik a varrógéphez rögzült nadrágjaikat és lebontják a nőkről a kúpokat. Az így kapott kúppalásto-
kat felszögezik a falra, előtűnik a kormozott felület.

Résztvevők: Böröcz András, Révész László, két hölgy.

Je t’aime I., Stollwerk, Köln, (Nyugat-)Németország
Szirtes művésztársaival egy alternatív koncert keretében elénekli a Je t’aime, a Guantanamera és 

a Mesebeli Afrika című slágereket. A produkció performanszeleme Szirtes extrém mozgása.
Résztvevők: Böröcz András, Révész László, Roskó Gábor, Vető János.

Képelemzés III., Bielefeld, (Nyugat-)Németország
Gyakorlatilag megegyezik a Képelemzés II. előadással.

Je t’aime II., Hannover, (Nyugat-)Németország
Gyakorlatilag megegyezik a Je t’aime I. előadással. 

Hymnus-koncert, Iparművészeti Főiskola, Budapest
Szirtes és feLugossy László a koncert során énekes frontemberekként dolgozza ki azt a performatív 

együttműködést, amely éveken keresztül meghatározza közös produkcióikat.
Közreműködik: Járai Alfréd, Dr. Horváth Putyi, Vető János, efZámbó István, feLugossy László.

Terra Australis Incognica, Kirsten Dehlholm Színháza, Almássy Téri Szabadidőközpont, Budapest
Kirsten Dehlholm dán művésznő Hotel Pro Forma Akciószínházával rendezett előadást, amelyhez 

a Hymnus zenekar szolgáltatta a zenét.

Hymnus-koncert, Pécs
Közreműködik: Hymnus együttes, efZámbó István, feLugossy László, Wahorn András, Magyar Péter, 

Kiss László, Gasner János.

Az első Új Modern Akrobatika-koncert-performansz, Új Vár Klub, Budapest
Az Új Modern Akrobatika zenekar valójában egy performanszcsoport. Tagjai már évekkel a csoport 

megalakulása előtt is együtt hoztak létre interdiszciplináris alkotásokat, előadásokat. Néhányan zené-
szek, zeneszerzők, de többségüket képzőművészként lehet definiálni. A közös bennük, hogy nem korlá-
tozódnak műfaji határok közé, és a művészi kifejezésformát leginkább egymás közötti kommunikáció-
ként élik meg.

Az Új Modern Akrobatika csoport tagjai: efZámbó István, feLugossy László, Szemző Tibor, Szirtes 
János, Waszlavik Gazember, esetenként Magyar Péter.

Performansz-koncertjeik minden esetben csoportos akciók, ahol a zenészek feLugossy és Szirtes éne-
kes szólóit, duóit kísérik, sok esetben pedig az akciók, performanszok hoznak létre feldolgozásra alkal-
mas hanghatásokat. A produkciók dramaturgiáját szervesen összefogják feLugossy élő, énekes szöve-
gei, melyeknek többsége improvizatív, performatív szabad költészet. Idővel feLuggossy költői szövegeit 
előre felvették, így magnóbejátszásként, videós akcióképekkel aláfestve szolgáltak alapul az akciókhoz.

1986–1995 között több mint száz koncertet, performanszot és kiállításmegnyitót rendeztek. Szirtes 
és feLugossy között a mai napig aktív alkotói kapcsolat áll fenn, évente több közös előadást hoznak létre.
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Ösvényekszeretlek, videoperformansz, Műcsarnok, Budapest
A teremben kb. 1,5 méter magas impregnált vászonkúpok állnak, betöltve a teljes termet. A 12 darab 

kúp alatt fekete szoknyás nők fekszenek, de csak csípőtől látszanak ki. A kúpok alatt fekve begyújtják 
a kezükben lévő fáklyákat, és lassan, belülről kormozzák a belteret.

A kúpok a fáklyafényektől kísértetiesen világítanak, mint megannyi lámpás. A falakon a kúpok által 
vetett árnyékok táncolnak. Szirtes két mű medvetappanccsal lassan az alsó lábszárig érő szoknyás nők 
lábai közül kéziszerszámokat (kalapács, fogó, csavarhúzó, kis satu, kézifűrész) kapar elő. A rengeteg 
kéziszerszámot az enyhén széttárt női lábak elé kaparja, egy-egy kupacba. A nők a kormozás alatt egyre 
feljebb húzzák a szoknyáikat, így lassan előtűnik a bugyijukra varrott, abnormálisan nagy szemérem-
szőrzetük. A fáklyakormozás hatására egyre jobban elsötétülnek a kúpok. Szirtes lebontja a kúpokat a 
nőkről, és felszögeli azokat a falra, palástszerű, kormozott képeket hozva létre. A nők egy ideig feksze-
nek a földön, kezükben a még égő fáklyákkal, széttárt lábuk előtt a kéziszerszámos kupacokkal.

Résztvevők: 12 ismeretlen nő, Gerlóczy Sári.

Mágikus Képek, Új Modern Akrobatika-performansz, Budapest Galéria, Óbuda
A Mágikus Képek című kiállítás megnyitója alkalmával a csoport az udvaron rendezi az előadást. Az elő-

térben három fekete szoknyás lány fekszik raklapokon, deréktól egy-egy, impregnált vászonból lévő kúppal.
Hátuk mögött padoknak támasztva 10 db. nagy formátumú, kormozott üveglap, mindegyik érintő-

mikrofonokkal ellátva. efZámbó István odavezet az üveglapokhoz 10 elegáns, fekete ruhájú lányt, mind-
egyik fején süvegszerű, kormozott vászon fejfedő, amely eltakarja az arcukat. A performansz kezdetén 
mindegyik lány leveszi az egyik tűsarkú cipőjét és a kormozott üveglapokon dobol azok sarkaival. Ennek 
következtében a kormos felület összekarcolódik, és éles, dobolásszerű hangot ad ki, melyet felerősít 
efZámbó és Waszlavik élő dobolása. A hangokat Szemző Tibor keveri műszerein.

Eközben a földön fekvő lányok meggyújtják fáklyáikat és elkezdik kormozni a kúpok belső felüle-
teit. A galéria emeletén és a szomszédos házban egy-egy ablak nyílik ki, egyikben feLugossy, a másikban 
Szirtes. Improvizatív énekkel kísérik az alattuk zajló koncertet, miközben kezükben tükröket mozgatva 
az éppen lebukó nap, valamint a reflektorok fényét vetítik az előadásra és a közönségre.

A performansz végeztével Gerlóczy Sári lebontja a fekvő lányokról a kúpokat, és a palástszerű, kor-
mozott vásznakat Szirtes alkotásaiként elhelyezi a kiállítótér falán.

Közreműködik: Új Modern Akrobatika csoport, Gerlóczy Sári és 13 lány.

Új Modern Akrobatika-előadások és -koncertek a Vajda Lajos Szabadiskolában, Szentendre
A szentendrei Vajda Lajos Művészeti Szabadiskolát nyaranta efZámbó István, feLugossy László és 

Szirtes János szervezte, de valójában az Új Modern Akrobatika csoport aktivitásához tartozott, három 
nyáron át megtartott kurzusként. A tanfolyamokon fiatalok vettek részt, akik közül később több neves 
művész fejlődött ki. A cél a szentendrei Vajda Lajos Stúdió szabad és kreatív szellemiségének tovább-
örökítése volt.

A szabadiskola záró előadása:

A stúdió pincegalériájának padlózatán foglaltak helyet a szabadiskola résztvevői, szotyolát fogyaszt-
va és közben erőteljesen kacsintgatva a látogatók felé. Előttük áruházi neonvilágítások fémbetűi helyez-
kedtek el rendezetlenül. A performansz átcsapott Új Modern Akrobatika-koncertbe.

Résztvevők: Új Modern Akrobatika csoport, a Vajda Lajos Művészeti Szabadiskola fiatal résztvevői.

Hajnal 0., performansz, Szemlő-hegyi barlang, Budapest
A helyszín a barlang föld alatti fogadóterme. Az előtérben hatalmas perzsaszőnyeg terül el. A sző-

nyeget vastagon fenyőfatűlevelek takarják be, ezért kezdetben csak a tűleveleket lehet látni. A háttérben 
egy ennél is nagyobb méretű perzsaszőnyeg lóg. Két lány lép a térbe, és először guggolva, majd állva a 
négy sarkánál megfogják a földön fekvő perzsaszőnyeget, elkezdik rázni. A fenyőfatűlevelek többsége 
leesik a földre, a maradékot hosszasan rázzák a szőnyegen, amitől a tűlevelek szinte lebegő állapotba 
kerülnek. Közben mikrofonba énekelve bejön Szirtes és feLugossy, és rendszertelenül, de egyre sűrűbben 
elkezdik fejüket beleverni a lógó perzsaszőnyegbe. Mivel a szőnyeg hátuljához hozzáér két nagyméretű, 
érintőmikrofonnal felhangosított fémlemez, a puhának tűnő szőnyegbe történő fejveregetés hangos 
robajt okoz, melyet Szemző Tibor zeneileg kever. A két lány mindeközben abbahagyja a szőnyegrázást, 
a lógó szőnyeg két oldalára áll, és két 1,5 méteres fenyőfával ritmusosan kopog az úgyszintén behango-
sított talajon.

Szirtes és feLugossy, valamint az Új Modern Akrobatika többi zenésze a mellkasukra erősített tükör-
darabokkal spontán módon visszaveri a reflektorfényeket a közönség felé.

A performansz alatt létrejövő hanghatásokból, a részvevők szabad, improvizatív énekéből és a szin-
tén improvizatív zenei aláfestésből áll össze a produkció.

Résztvevők: Új Modern Akrobatika csoport, Gazsi Judit, Váradi Anikó.

Hajnal 1., 2., 3., 4., dokumenta 8, La Fete Permanente Café New York, Kassel, (Nyugat-)Németország
A kasseli dokumenta 8 keretében Elisabeth Jappe német művészettörténész performanszsorozatot 

szervezett, a világ minden tájáról származó alkotók részvételével. Szirtes az Új Modern Akrobatikával 
közösen hozta létre egy éjszakai bár táncparkettjére tervezett előadásait. 

A cselekmény javarészt megegyezett a Hajnal 0. című előadáson történtekkel.
Közreműködők: Új Modern Akrobatika csoport, Petra Korink, Gazsi Judit, Váradi Anikó.

Új Modern Akrobatika csoport performansza, Rote Fabrik, Zürich, Svájc
A performansz alatt Szirtes két másfél méteres fenyőfából keresztet szerkeszt és azt a falon felhúzza 

három méter magasra.

Új Modern Akrobatika csoport performansza, Odense, Brands Kladenfabrik, Dánia
A csoport Kirsten Dehlholm meghívására két héten át installál egy termet. Az ablakokat fekete vászon-

nal borítják be. A gombostűfejnyi réseken keresztül behatol az északi nyár fénye, egészen késő éjszakáig. 
A bejövő fények camera obscura-hatásszerűen a padlóra vetítik a közeli tengeri kikötőt és a tengert. 
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Ösvényekszeretlek, videoperformansz, Műcsarnok, Budapest
A teremben kb. 1,5 méter magas impregnált vászonkúpok állnak, betöltve a teljes termet. A 12 darab 

kúp alatt fekete szoknyás nők fekszenek, de csak csípőtől látszanak ki. A kúpok alatt fekve begyújtják 
a kezükben lévő fáklyákat, és lassan, belülről kormozzák a belteret.

A kúpok a fáklyafényektől kísértetiesen világítanak, mint megannyi lámpás. A falakon a kúpok által 
vetett árnyékok táncolnak. Szirtes két mű medvetappanccsal lassan az alsó lábszárig érő szoknyás nők 
lábai közül kéziszerszámokat (kalapács, fogó, csavarhúzó, kis satu, kézifűrész) kapar elő. A rengeteg 
kéziszerszámot az enyhén széttárt női lábak elé kaparja, egy-egy kupacba. A nők a kormozás alatt egyre 
feljebb húzzák a szoknyáikat, így lassan előtűnik a bugyijukra varrott, abnormálisan nagy szemérem-
szőrzetük. A fáklyakormozás hatására egyre jobban elsötétülnek a kúpok. Szirtes lebontja a kúpokat a 
nőkről, és felszögeli azokat a falra, palástszerű, kormozott képeket hozva létre. A nők egy ideig feksze-
nek a földön, kezükben a még égő fáklyákkal, széttárt lábuk előtt a kéziszerszámos kupacokkal.

Résztvevők: 12 ismeretlen nő, Gerlóczy Sári.

Mágikus Képek, Új Modern Akrobatika-performansz, Budapest Galéria, Óbuda
A Mágikus Képek című kiállítás megnyitója alkalmával a csoport az udvaron rendezi az előadást. Az elő-

térben három fekete szoknyás lány fekszik raklapokon, deréktól egy-egy, impregnált vászonból lévő kúppal.
Hátuk mögött padoknak támasztva 10 db. nagy formátumú, kormozott üveglap, mindegyik érintő-

mikrofonokkal ellátva. efZámbó István odavezet az üveglapokhoz 10 elegáns, fekete ruhájú lányt, mind-
egyik fején süvegszerű, kormozott vászon fejfedő, amely eltakarja az arcukat. A performansz kezdetén 
mindegyik lány leveszi az egyik tűsarkú cipőjét és a kormozott üveglapokon dobol azok sarkaival. Ennek 
következtében a kormos felület összekarcolódik, és éles, dobolásszerű hangot ad ki, melyet felerősít 
efZámbó és Waszlavik élő dobolása. A hangokat Szemző Tibor keveri műszerein.

Eközben a földön fekvő lányok meggyújtják fáklyáikat és elkezdik kormozni a kúpok belső felüle-
teit. A galéria emeletén és a szomszédos házban egy-egy ablak nyílik ki, egyikben feLugossy, a másikban 
Szirtes. Improvizatív énekkel kísérik az alattuk zajló koncertet, miközben kezükben tükröket mozgatva 
az éppen lebukó nap, valamint a reflektorok fényét vetítik az előadásra és a közönségre.

A performansz végeztével Gerlóczy Sári lebontja a fekvő lányokról a kúpokat, és a palástszerű, kor-
mozott vásznakat Szirtes alkotásaiként elhelyezi a kiállítótér falán.

Közreműködik: Új Modern Akrobatika csoport, Gerlóczy Sári és 13 lány.

Új Modern Akrobatika-előadások és -koncertek a Vajda Lajos Szabadiskolában, Szentendre
A szentendrei Vajda Lajos Művészeti Szabadiskolát nyaranta efZámbó István, feLugossy László és 

Szirtes János szervezte, de valójában az Új Modern Akrobatika csoport aktivitásához tartozott, három 
nyáron át megtartott kurzusként. A tanfolyamokon fiatalok vettek részt, akik közül később több neves 
művész fejlődött ki. A cél a szentendrei Vajda Lajos Stúdió szabad és kreatív szellemiségének tovább-
örökítése volt.

A szabadiskola záró előadása:

A stúdió pincegalériájának padlózatán foglaltak helyet a szabadiskola résztvevői, szotyolát fogyaszt-
va és közben erőteljesen kacsintgatva a látogatók felé. Előttük áruházi neonvilágítások fémbetűi helyez-
kedtek el rendezetlenül. A performansz átcsapott Új Modern Akrobatika-koncertbe.

Résztvevők: Új Modern Akrobatika csoport, a Vajda Lajos Művészeti Szabadiskola fiatal résztvevői.

Hajnal 0., performansz, Szemlő-hegyi barlang, Budapest
A helyszín a barlang föld alatti fogadóterme. Az előtérben hatalmas perzsaszőnyeg terül el. A sző-

nyeget vastagon fenyőfatűlevelek takarják be, ezért kezdetben csak a tűleveleket lehet látni. A háttérben 
egy ennél is nagyobb méretű perzsaszőnyeg lóg. Két lány lép a térbe, és először guggolva, majd állva a 
négy sarkánál megfogják a földön fekvő perzsaszőnyeget, elkezdik rázni. A fenyőfatűlevelek többsége 
leesik a földre, a maradékot hosszasan rázzák a szőnyegen, amitől a tűlevelek szinte lebegő állapotba 
kerülnek. Közben mikrofonba énekelve bejön Szirtes és feLugossy, és rendszertelenül, de egyre sűrűbben 
elkezdik fejüket beleverni a lógó perzsaszőnyegbe. Mivel a szőnyeg hátuljához hozzáér két nagyméretű, 
érintőmikrofonnal felhangosított fémlemez, a puhának tűnő szőnyegbe történő fejveregetés hangos 
robajt okoz, melyet Szemző Tibor zeneileg kever. A két lány mindeközben abbahagyja a szőnyegrázást, 
a lógó szőnyeg két oldalára áll, és két 1,5 méteres fenyőfával ritmusosan kopog az úgyszintén behango-
sított talajon.

Szirtes és feLugossy, valamint az Új Modern Akrobatika többi zenésze a mellkasukra erősített tükör-
darabokkal spontán módon visszaveri a reflektorfényeket a közönség felé.

A performansz alatt létrejövő hanghatásokból, a részvevők szabad, improvizatív énekéből és a szin-
tén improvizatív zenei aláfestésből áll össze a produkció.

Résztvevők: Új Modern Akrobatika csoport, Gazsi Judit, Váradi Anikó.

Hajnal 1., 2., 3., 4., dokumenta 8, La Fete Permanente Café New York, Kassel, (Nyugat-)Németország
A kasseli dokumenta 8 keretében Elisabeth Jappe német művészettörténész performanszsorozatot 

szervezett, a világ minden tájáról származó alkotók részvételével. Szirtes az Új Modern Akrobatikával 
közösen hozta létre egy éjszakai bár táncparkettjére tervezett előadásait. 

A cselekmény javarészt megegyezett a Hajnal 0. című előadáson történtekkel.
Közreműködők: Új Modern Akrobatika csoport, Petra Korink, Gazsi Judit, Váradi Anikó.

Új Modern Akrobatika csoport performansza, Rote Fabrik, Zürich, Svájc
A performansz alatt Szirtes két másfél méteres fenyőfából keresztet szerkeszt és azt a falon felhúzza 

három méter magasra.

Új Modern Akrobatika csoport performansza, Odense, Brands Kladenfabrik, Dánia
A csoport Kirsten Dehlholm meghívására két héten át installál egy termet. Az ablakokat fekete vászon-

nal borítják be. A gombostűfejnyi réseken keresztül behatol az északi nyár fénye, egészen késő éjszakáig. 
A bejövő fények camera obscura-hatásszerűen a padlóra vetítik a közeli tengeri kikötőt és a tengert. 
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 NAHÓCZKY JUDIT

A futurizmus Szicíliában

(Daniela Frisone: Sicilia, l’avanguardia, Franco Cesati Editore, Firenze, 2013, 246 oldal)

Az elmúlt harminc évben több olyan könyv is megjelent Olasz-
országban, amely a szicíliai avantgárddal és futurizmussal 
foglalkozott. A művek kétféle irányban kutatták a régió mo-
dernizálódó irodalmi és ritkábban a képzőművészetben be-
következett változásait. Egyfelől az egész szigetre vonatko-
zóan jelentek meg összefoglaló tanulmányok a futurizmus 
elterjedéséről, másfelől a különböző avantgárd-szigeteket 
kutatták, amelyekbe beletartozik a prefuturizmus és a klasz-
szikus mintáktól elszakadni vágyó avantgárd törekvések be-
mutatása is. Szicília ebben a tekintetben gazdag anyaggal 
rendelkezik, így a szerzők gyakran nem is terjesztik ki kuta-
tásaikat az egész szigetre, csak néhány városra. Így történt ez 
Daniela Frisone esetében, aki a keleti oldalon elterülő városok 
közül Messina, Siracusa és Catania irodalmi életének moder-
nizációs törekvéseit foglalja össze, a folyóiratokban megje-
lent anyagok, az irodalmi körök tevékenysége és az irodalom 
aktuális főszereplőinek levelezése alapján. A szicíliai avant-
gárd kiteljesedésének korai szakasza sokkal később indult be, 
mint Észak-Olaszországban, így a könyv is egy hosszabb pe-
riódust tárgyal, az 1900-tól 1920-ig terjedő időszakot, amely-
ben egyszerre voltak jelen a dannunziánus, a pascoliánus, a crepuscolare, a szimbolista és a szecessziós, 
egyszóval a modernista költészeti törekvések. A szerző külön kiemeli a siracusai futurizmus jelenségét, 
amelyet eddigi ismeretlensége miatt egészen 1930-ig nyomon követ.

Siracusát a futurizmus születését követő években is a strukturális és társadalmi elmaradottság jelle-
mezte. A város kulturális életét jószerével csak a kispolgárság által látogatott caffé chantant-ok jelentették, 
és a nyomtatott sajtó is leginkább a mondén híreket hozta apró tudósításokban. Az irodalmi folyóiratokban 
jelentős fáziskésés mutatkozott a kortárs irányzatokat illetően. D’Annunziót ismerték és visszafogott 

A teremben japán kimonók lógnak, a kimonók hátához fémlemezek tapadnak, felületükön érintőmik-
rofonokkal.

A performansz alatt Szirtes és feLugossy többször beleveri a fejét a kimonókba, a hangokat Szemző 
Tibor keveri. efZámbó lábaihoz erősít több tégladarabot és járkál velük a teremben.

Új Modern Akrobatika csoport performansza, Studio Galeria, Varsó, Lengyelország
A terem közepén nagyméretű jégszekrény áll, két oldalán egy-egy kétméteres fenyőfa áll. feLugossy 

és Szirtes improvizatívan artikulálatlan hanghatásokat adnak ki magukból, melyeket a csoport zenészei 
hangkísérettel látnak el. A fenyőfákkal csapkodják a jégszekrényt. Szirtes kinyitja a jégszekrényt, elé-
térdel, és erőteljesen elkezdi a fejét beleverni a jégszekrény belső falába. A jégszekrény hangosítva van, 
a fejbeverés hangjait Szemző Tibor dolgozza fel.

1987

Performansz és kiállítás, Uppsala Upplands Museum, Svédország
Szirtes egyéni kiállítást rendez, ahol az Ösvényekszeretlek és a Képelemzés performanszok kormo-

zott palástjait állítja ki. A cselekmény hátterében nagyméretű perzsaszőnyeg csüng, amely előtt Szirtes 
gyerekhintán térdel, kezében fenyőfával. Két lány hintáztatja jobbra és balra. Szirtes a hintáztatás folyo-
mányaként három, különbözőképpen beállított mikrofonba énekel, és a fenyőfával dobol a földön. 
efZámbó István szintén fenyőfával csatlakozik a doboláshoz, majd a fellógatott szőnyeghez lép, és a do-
bolást a szőnyeg fenyőfával történő porolásával folytatja. A performansz záró aktusaként Szirtes a hin-
tán térdepelve és énekelve bepisil a fehér nadrágjába. 


