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JAN FABRE, a belga kortárs képzőművészet és színház öngerjesztő popsztár-
ja egy vérperformansszal (My body, my blood, my landscape) hívta fel magá-
ra először a figyelmet 1978-ban, utoljára pedig egy monstre, szünet nélküli, 
24 órás színházi előadással (Mount Olympus – To glorify the cult of tragedy),1 

amelynek tavalyelőtt volt a premierje Berlinben. A határok átlépése a mű-
vészetben mindig feltett szándéka volt. Idén a bécsi ImPulsTanz Fesztiválon 
egy retrospektív kiállítással (Stigmata. Actions & Performances 1976–2016), 
egy szólóperformansszal (I am a Mistake) és Troubleyn nevű társulatának új 
bemutatójával (Belgian rules/Belgium rules) szerepelt. Workshopot is tartott 
a legendás bécsi színészképző, a Max Reinhardt Seminar épületében, en-
nek szünetében beszélgettünk vele. ARTNER SZILVIA SISSO interjúja.

A TÁrSULAT AZ ÉN 
VAKVEZETŐ KUTyÁM 
Interjú Jan Fabréval

–1Milyen szempontú válogatás a Stigmata? Érdekli egyáltalán 
az idő múlása a művészetét illetően?

– A Stigmatát Germano Celant kurátor állította össze az 1976 
és 2016 közötti performanszaimból, és teljesen egyéni szem-
pontjai voltak, de rengeteg energiát ölt bele. 1984 óta dolgozunk 
együtt, amikor is a Velencei Biennáléra hívott meg, hogy a vizu-
ális művészeti projektjeimet mutassa be. Három évvel ezelőtt a 
római MAXXI-ban (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) 
csinálta meg ezt a kiállítást, amely aztán utazott a világban, 
láthatták Svájcban, Franciaországban, Portugáliában és Japán-
ban is. A lényege annyi, hogy a bejelentett, illetve meghirdetett 
szólóperformanszaimról és akcióimról készített videókat össze-
gyűjtötte, miközben művészeti kutatást végzett egy csapattal, és 
annak eredményeit is a közönség elé tárta.

– Élőben is fellépett az ImPulsTanzon, méghozzá egy szólóper-
formansszal, amely a Leopold Múzeumban volt látható. Az I am a 
Mistake valamiféle önreflexió?

– Egy performanszt csinálok általában egy évben, és sosem 
ismétlem meg. Minden akcióm csak egyszer látható élőben. I 
am a Mistake címmel is volt már, de teljesen másról szólt. Idén 
a csók volt a téma, és a híres bécsi festő, Gustav Klimt A csók 
című festménye adta hozzá az apropót. A performansz során két 
órán keresztül csókolóztam egy osztrák nővel, aki dirndli ruhát 
viselt. A dirndlit azért koreografáltam bele, mert népviselet, a 
szegény emberek viselete volt valaha, olyan öltözet, ami elválasz-
totta őket a burzsoáziától, a gazdagoktól, most pedig a szélsőjobb 
szimbóluma Ausztriában. Érdekes karrier egy ruhának. Közben 
ilyen mondatok hangzanak el: „I am a mistake, because I am a 

1 Lásd Néder Panni: Állóképesség(ünk), Színház, 2015 december: http://
szinhaz.net/2015/11/15/neder-panni-allokepessegunk/

stupid dwarf. I am a mistake, because I don’t like fashion. I am 
a mistake, because I’m a better kisser than Gustav Klimt. I am 
a mistake, because I like to kiss Austrian women.” Ja, és rajtam 
fekete öltöny van, és fehér nyuszifülek.

– Ez utóbbi vicc, öngúny vagy puszta esztétizálás?
– Komoly művésznek tartom magam, akinek van öniróniája is.
– A Belgian rules/Belgium rules című előadásban direkt poli-

tizálás is akad, illetve nemzettematizálás, Belgiumra, a hazájára 
vonatkozóan. Nálunk a „belgának lenni” semlegességet jelent. Mit 
jelent önnek?

– Már a darab címének is kettős jelentése van. Úgy lehetne le-
fordítani, hogy a belga szabályok, illetve a belgák diktálnak. Ez a 
darab, amelyet a társulatommal csináltam, egy kritikus, ám szere-
tetteli ajándékkosár a hazámnak ajánlva. Akárcsak Fellini Rómája, 
arról szól, hogy a rendező mennyire szereti a hazáját, ugyanakkor 
nagyon kritikus is vele. Néhány szín az egykori belga gyarmaton, a 
Kongói Szabadállamban játszódik, ahol a féktelen rablógazdálko-
dás milliók életét követelte. Sok kezet, mellet levágtunk, sok em-
bert megcsonkítottunk a gyémántért, az urániumért, és erre nem 
lehet nem emlékeztetni magunkat. Szeretem az országomat, gaz-
dag. és tele van kultúrával, itt születtek a legjobb festők: Brueghel, 
Van Eyck, Bosch, Rubens, Victor De Knop, Félicien Rops, René 
Magritte… És nagyon jó zeneszerzőink vannak. Nem értem, hogy 
a most megerősödő jobboldal miért akarja lebutítani, lerombolni 
ezt az országot, mert más célja nincs, az biztos. És ez olyan dol-
gokhoz vezethet, olyan rémes dolgokhoz, amik már megtörténtek. 
A darabomnak ez a politikai üzenete, de a cím természetesen iro-
nikus, mert Belgium azért sosem diktált senkinek. Nem volt soha 
annyi katonai vagy gazdasági muníciónk, hogy megmondhassuk 
másoknak, mit csináljanak. De azért persze Brüsszelt és Belgiu-
mot lehet hibáztatni, ha valami rosszul megy Európában, ahogy a 
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maguk kormánya is teszi, hiszen a hivatalos központ itt van. De 
csupán egy hivatal vagyunk. Emellett, mint mondtam, nálunk is 
vannak új jobboldali törekvések, és egyre erősebbek a populizmus 
hangjai, egyre többször követelnek új törvényeket. Ezek a törvé-
nyek persze legtöbbször igen szürreálisak. Ünnepelni magát Belgi-
umot, az országot, de szerintem bármilyen nemzetet – az politikai 
tettnek számít. Ez az előadás lényege is.

– Annak idején miért hagyott fel a performansszal, és kezdett 
színházzal, tánccal foglalkozni?

– Képzőművésznek tanultam, és performanszművészettel 
foglalkozom 1976 óta. Az első színdarabomat 1980-ban írtam 
egy színésznőnek, akibe szerelmes lettem. A szerelem anarchi-
ája taszított a színház felé, aztán később meg a koreográfia felé 
is, mert egy táncosnőbe is beleszerettem utóbb. Mindig szere-
lem kérdése volt, hogy mivel foglalkozom, meg hát fiatal vol-
tam, aki nemzetközileg is meg akart mutatkozni. Kezdtem a 
szólóperformanszokkal, és aztán rendre valamilyen nemzetközi 
csoportos akció közepette végeztem. Mindig idősebb emberek-
kel, mint én. Ezért aztán jobbnak láttam helyet csinálni a saját 
generációmnak, és színházat alapítani neki.

– A legutóbb készített 24 órás darabja sok nemzetközi fesztivál-
ra eljutott. Én azt gondolom, hogy lehetetlen végignézni egy ilyen 
hosszú előadást. Számolt a közönséggel is? Érdekli egyáltalán?

– Hogyne érdekelne, éppen hogy a közönség reflexióit, visel-
kedését kutatom ezzel az előadással. Negyvenöt emberrel tizen-
két hónapig próbáltunk, délelőtt 11-től hajnali egyig, szinte na-
ponta. Gondoljon bele! Ez önmagában elképzelhetetlen utazás, 
fantasztikus volt. Mielőtt a berlini bemutatóra sor került volna 
két éve, megkérdeztek a társulatomból, táncosok és színészek, 
hogy szerintem mi lesz, marad-e néző a nézőtéren. Azt feleltem, 
hogy ha csak 15 néző marad, én akkor is boldog leszek. Aztán a 
bemutató végén nem volt híja a közönségnek, sőt, negyven per-
cig állva tapsoltak. Már tizenkét városban jártunk a darabbal, és 
az a tapasztalat, hogy maradnak a nézők. Ezt egyfajta kutatásként 
fogom fel, mint mondtam, mégpedig nézőkutatásként, illetve 
katarzisvizsgálatként. Szerettem volna tudni, hogy mit jelent ma 
a katarzis, min mennek keresztül az emberek egy 24 órás színhá-
zi előadás alatt, és elmondhatom, hogy a katarzis így is létrejön, 
sőt, olyan, mintha részt vettek volna benne. Hálózsákkal, élelem-
mel jönnek, úgy érzik, hogy benne élnek a rituálékban, táncol-
nak, kiabálnak, energiát cserélnek.

– Minden darab születése előtt végez kutatásokat? Ilyen gondo-
san előkészít, kigondol mindent?

– Persze, az Olympust megelőzően hat évig foglalkoztam az 
előkészítéssel írók, dramaturgok, zeneszerzők segítségével. Ta-
lálkoztunk, konzultáltunk, próbáltunk. A mostani Belgian rules/
Belgium rules előadás előkészítése három évet és öt hónap próba-
időszakot vett igénybe.

– Több a rizikó ennek ellenére a színházban, mint a képzőmű-
vészetben vagy a szólóperformanszban?

– Igen, de engem egy ilyen tizenkét hónapos próbaidőszak 
azért bebiztosít. Három teljesen különböző médiumról beszélünk 
egyébként, és – mivel sok műfajban alkotok – nálam ezek folya-
matosan hatással vannak egymásra. Természetesen a színházi elő-
adás a legrizikósabb ezek közül. A legtöbb európai társulat sajnos 
maximum két hónapot, nyolc hetet próbálhat egy előadás előtt, 
mielőtt bekerül ebbe a fesztiválrendszerbe, amitől azért én igyek-
szem távol tartani magam. Nincs előadáskényszerem, és van időm, 
vannak jó feltételeim a munkához.

– Ez igazán irigylésre méltó. De térjünk vissza egy kicsit az idő-
höz, ahhoz, amit az elején kérdeztem, hogy fontos-e az idő múlása 
önnek, és hogyan birkózik meg vele. Vagy más van a művészete 
fókuszában?

– Kortárs misztikus vagyok, élek és dolgozom egész nap, akár 

az olyan dzsesszmuzsikusok, akik éjjel és nappal folyamatosan ját-
szanak: a közönségnek esténként, éjjel a hotelszobában egy whisky 
mellett maguknak. Sosem pihenek, úgymond, mert a művészet, 
azaz a munka az életem, sosem lehetek kívül. Tanulok az élettől a 
munkáimon keresztül. Ha nem csapattal dolgozom, akkor rajzolok 
vagy írok, legtöbbször éjjel, és még naplót is vezetek. Mindez úgy 
inspirál engem, mintha friss levegőre mennék.

– Ilyenkor találja ki a színházi munkákat is? Megírja? Vagy 
víziói vannak?

– A színházi előadásokhoz nagyon sokat rajzolok, színpadi 
akciókat meg jelmezeket is, és írok, nagyon alaposan készülök. 
Amikor azonban próbálok, már semmit nem csinálok, mert a 
társulat az én vakvezető kutyám, aki elvisz a megfelelő helyekre, 
ahova szerettem volna eljutni. Roppant intelligens táncosaim és 
színészeim vannak, az életben, a munkában és az improvizáció-
ban is nagyon kreatívak.

– Még mindig jó barátok Bob Wilsonnal?
– Van egy Laboratórium nevű műhelyem Antwerpenben, 

ott dolgozik, illetve tanít is Bob. 1984 óta barátok vagyunk. 
Fiatal voltam, amikor megismertem, sokat tanultam tőle.  
A barátaim közül egyébként többen is dolgoznak itt párhuza-
mosan, non-stop, így jöttek össze Marina Abramovićtyal is, így 
kezdtek el együtt dolgozni. Olyan alkotók kísérleteztek itt, mint 
Chantal Akerman, Ben Benaouisse, Michaël Borremans, Wim 
Vandekeybus vagy Romeo Castellucci.

– Milyen más tanítói voltak Bob Wilsonon kívül?
– A nyolcvanas években nagyon figyeltem Tadeusz Kantor 

színházi munkáit. Fontos volt nekem a színházi és vizuális gondol-
kodása is. És ugyanúgy csak a saját társulatával dolgozott, mint én.

– Mennyire fontos önnek a szépség?
– Annyira, hogy együtt kell járjon morális értékekkel, nem 

lehet pusztán esztétika. Hiszek a művészetnek abban a tradíci-

Jan Fabre. Fotó: Leopold Múzeum, Bécs
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ójában, hogy a szépségnek mindenben ott kell lennie, a lázadás 
művészetében is. Vegyük csak Boscht, ő volt a legnagyobb lázadó, 
a festményei tele vannak misztikummal, erővel, politikával, láza-
dással. Sokkal kortársibb, mint a jelenlegi kortársak.

– Mi a célja a provokációval?
– Mint művész a provokációval egyetlen célom van: kinyitni az 

emberek tudatát, szemét, felébreszteni őket. A módszer, az sokféle 
lehet, de a cél a nézői tudat felébresztése. Ilyen módon minden 
darabom politizál, minden darabom politikus.

– Melyik a legfontosabb, legkedvesebb munkája?
– Egész életemet azzal töltöm, hogy fiatal művész legyek. Egyre 

fiatalabb leszek, így a legfontosabb munkám még a jövő titka.

SZABÓ-SZÉKELY ÁRMIN

SZExI STIGMÁK 
Jan Fabre / Stigmata. Akciók és performanszok 1976–2016 – Leopold Múzeum, Bécs

A bécsi Leopold Museum az ImPulsTanz Fesztivál egyik kísérőprogram-
jaként rendezte meg a Jan Fabre performanszainak és akcióinak dedikált 
kiállítást. Az elmúlt negyven évben született munkák dokumentációját be-
mutató Stigmata nem a színházcsináló, és nem is a képzőművész, hanem 
a saját életét is műalkotásként értelmező performer Fabre gondolati mát-
rixát tárja elénk. A kiállítást egy igazi „kurátor-mamut”, Germano Celant 
installálta, aki az általa (az 1960-as évek végén) bevezetett arte povera1  
fogalmi kereteihez híven a legegyszerűbb eszközökkel teszi világosan lát-
hatóvá Fabre alkotómunkájának alapmotívumait és összefüggéseit.

A kiállítás két termében puritán1munkaasztalok szabályos el-
rendezésén keresztül válnak olvashatóvá egy olyan művész gon-
dolatai, aki nem tartja magát „jelentős intellektusnak”, és egyik 
leggyakrabban hivatkozott szava saját munkásságával kapcsolat-
ban az „ösztön”.2 (Ez a kurátori megoldás Fabre 1978-as Objects 
to break in and to fight projektjének radikális kiterjesztése.3) Az 
eredetileg 2013-ban a római MAXXI-ban bemutatott, és azóta 
folyamatosan bővülő anyag nemcsak az asztalok üveglapjain 
elhelyezett performanszkellékekből, rajzokból, makettekből, fo-
tókból, újságcikkekből és egyéb dokumentumokból áll, hanem 
az asztalok között kiállított, szoborként magasló jelmezekből is, 
valamint a kiállítótér falaira is kiterjed film- és videofelvételek, 
felnagyított portrék és Fabre Nachtboekjából4 származó részletek 

1 Az arte povera, azaz szegény művészet képzőművészeti tendencia a hat-
vanas-hetvenes években, „melyben a legegyszerűbb (»szegényes«) anya-
gok, tárgyak, tárgytöredékek demonstrációs eszközként szolgálják az 
elvont és fogalmi modellek bemutatását”. Hegyi Lóránd: Utak az avant-
gárdból, Pécs, Jelenkor, 1989, 178.

2 „A kiállítás szerkezete felfedi, hogy miféle művész vagyok. Nem vagyok 
egy jelentős intellektus. Az ösztön, az intuíció és az értelem vezérel. Ezt 
a három dolgot kötöm össze, az agyat, a szívet és a heréket.” Jan Fabre, 
global:artfair TV, 2017. 07. 18. 07:50-08:11, ford. Szabó-Székely Ármin. 
https://www.youtube.com/watch?v=OAMjlPuuZ8U

3 Fabre tizenkilenc éves korában több házba betört Antwerpen jómódú 
negyedeiben, nem lopott el semmit, de lefilmezte az otthonokat. Ugyan-
ekkor fotós- és művészboltokból nyersanyagot lopott munkáihoz. 1978-
ban a betörésekhez használt eszközöket állította ki négy asztalon.

4 Szó szerinti fordításban Éjló, azaz éjszakai napló lehetne a címe Fabre 
2014-ban kiadott könyvének, amely 1985 és 1991 közötti éjszakai fel-
jegyzéseit tartalmazza.

formájában. „Az asztalok számomra egyfajta színpadot jelen-
tenek, egy kijelölt területet, körülhatárolt teret. […] Az otthoni 
munkaasztalom még mindig az az asztal, amit tizennyolc évesen 
tákoltam össze egy üveglapból és két fa bakból. Praktikus oka 
volt, hogy ilyen egyszerűen raktam össze. Könnyen lehetett tisz-
títani, nem lehet felsérteni a felületét, és megvilágítani is egysze-
rű volt alulról, ha fotókat vagy rajzokat akartam másolni. Ez az 
asztal fontos munkaeszközöm, látni is lehet a nagyobb rajzaim-
nál, hogy mind olyan méretűek, mint az asztal. […] Több mint 
nyolcszáz tárgy lett kiállítva – mint egy lavina, de könnyednek 
érzed, semmi nem erőltetett.”5

A kiállított elemek mátrixa valóban szövevényesen összefüg-
gő, teljes egészében csak több óra alatt felfogható képet ad ki, 
ugyanakkor a múzeumlátogató könnyen áttekinthető és szaba-
don bejárható térben közlekedhet. Az egyes asztalokhoz köthető 
performanszok és a naplóbejegyzések sem kronologikusan köve-
tik egymást, illetve a tér legtöbb pontján egyszerre több alkotás 
megidézett aurájába lépünk, így nagymértékben ránk van bízva 
az orientálódás és a befogadás mikéntje. Celant és Fabre a kiál-
lítás elrendezésével annak a lényeges kérdésnek a közepébe ta-
lál, hogy hogyan dokumentálható/rekonstruálható egy efemer 
műfaj. Jelen esetben: kiállítható-e a performansz? A kurátori 
koncepció minden lehetséges dokumentációs megközelítést fel-
használva nem a performansz mint esemény rekonstrukciójára 
törekszik (a projektekről csak részinformációkat kapunk), ha-

5 Jan Fabre. Kiállításkatalógus, MAC Lyon, 2016, 5; saját fordítás. http://
www.mac-lyon.com/static/mac/contenu/fichiers/dossiers_presse/2016/
pressrelease-JanFabre-macLyon.pdf
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nem a performanszokat létrehozó művész gondolatmenetének 
és alkotói fejlődésének bemutatására. Ezzel a megoldással az 
életmű időben és – első ránézésre – témában egymástól mesz-
sze eső darabjait is képes összekapcsolni, az alkotói intenciókat 
pedig anélkül csoportosítja alapmotívumok köré, hogy a kiállítás 
túlságosan önreflektívvé vagy teoretikussá válna. Vagyis a látoga-
tó nem járhat be rossz utat, nem hagyhat ki lényegi információt, 
minden egyes asztal, kosztüm, szöveg, álló- vagy mozgókép be-
fogadásánál kreativitásra invitálják, és anélkül orientálják, hogy 
az alkotó vagy a kurátor „kiszólna” a mű mögül.

Az alapmotívumok parallel megmutatásával az is nyilvánvaló-
vá válik, hogy Fabre munkássága az elmúlt negyven évben milyen 
sokszínűen közelített az előadó-művészethez. Performanszainak 
(és színházi előadásainak) jelentős hányadát értelmezhetjük a 
body art felől, amennyiben a test határainak átlépésére és a nézők 
ezzel való konfrontációjára törekszik, ugyanakkor munkái nagy 
része túlhalad ezen, és tágabb művészeti, filozófiai vagy akár tudo-
mányos kérdéseket feszeget.6 A test fogalma a kiállítást nézve nem-
csak szemantikai és performatív minőségében megkerülhetetlen, 
hanem anatómiai felépítésében is. A hús, a testnedvek, a csont, az 
emberi és állati test minden építőeleme a végletekig izgatja Doktor 
Fabrét (a számos alkotói alteregó egyikét). Az ImPulsTanzon be-
mutatott Fabre-módszert demonstráló workshop-előadás is a vér 
és a test tematikájára épült, az I am blood című monológszöveg fel-
használásával. Lényegi különbség azonban Fabre performanszai és 
előadásai között, hogy bár végletes fizikai kihívások elé állítja tán-
cosait és színészeit, teljesítményük az emberi testet érdemben nem 
károsító kereteken belül marad. Fabre ezt a határt lépte át egyéni 
műveiben. Egyik legtöbbet idézett fiatalkori akciójára 1978-ban 
került sor: az antwerpeni 2-es villamos sínpárján haladt végig tér-
den csúszva, orrát a sínhez nyomva. A művelet négy és fél órán át 
tartott, és Fabre orra állítólag a mai napig a nyomát viseli. A fiatal-
kori testkárosító body artos performanszoktól a vérrel festett kép-
sorozatokon át a Mount Olympus szuperprodukció testkoncepciót 
tágító szekvenciáiig Fabre következetesen a performativitás alap-
anyagaként tekint a testre, mivel „a per-for-mansz nem más, mint 
egy személy, aki per-for-álja magát és a környezetét (egyszerre ele-

6 A kiállítás több videójában Fabre jelentős művészekkel (Ilja Kabakov, Mar-
ina Abramović), filozófusokkal (Dietmar Kamper, Peter Sloterdijk) és tudó-
sokkal (Edward O. Wilson, Giacomo Rizzolatti) lép (kreatív) párbeszédbe.

mez, pusztít és dicsőit).”7 A Stigmata a fentiek szerint értelmezve 
a performanszok és akciók testen hagyott nyomaira utal a keresz-
tény mitológia feltámadás-referenciáit is megidézve. A Krisztus-
motívum és a test sanyargatását követő újjászületés Fabre mun-
káinak egyik leggyakrabban visszatérő képe. „Kínoknak / akarom 
kitenni a testem. / Hagyni akarom szenvedni a testem. / Hagyni 
akarom meghalni a testem. / Hagyni akarom feltámadni a testem. 
/ Így akarom, a halál és újjászületés során, / a valóságról / leválasz-
tani a testem, / és mint ajándékot átnyújtani a művészetnek.”8

A test performatív gyötrésének tehát a metamorfózis a célja. 
A kiállítás Fabre alkotószemélyiségének számos alteregóját tárja 
elénk. Doktor Fabre, a középkori kuruzsló alakjában az emberek 
kikúrálását tűzi maga elé célul, és Antwerpen egyik gótikus köz-
épületének erkélyéről agitálja őket arra, hogy ébredjenek fel, és 
használják végre az érzékszerveiket – levágott sertések testrészeit 
használva demonstrációs eszközül (Mouth-Eye-Ear Doctor [Will 
Doctor Fabre cure you?], 1980). Nyers húsokból összevarrt öltöny-
ben csontváznak adja ki magát (Ich bin ein Skelettmann, 1988), Ilja 
Kabakovval hatalmas rovarnak öltöznek (A Meeting / Vstrecha, 
1997), később kitin helyett középkori páncélt ölt, szellemekkel ha-
dakozik, és a vérével ír üzeneteket (Sanguis / Mantis, 2001), majd 
a szintén páncélba öltözött Marina Abramovićtyal küzdenek, és 
vagdossák egymást egy üvegkalitkában (Virgin / Warrior, 2004). 
Az alakváltás identifikációs tényező Fabre számára, aki szereti 
„gengszterművészként” definiálni magát. 2008-as performansza, 
az Art kept me out of jail (Homage to Jacques Mesrine) során a 
hírhedt ezerarcú gyilkos, Mesrine bőrébe bújt, és különböző álru-
hákban próbált meg négy órán keresztül kijutni a Louvre-ból, ahol 
éppen a képzőművész Fabre – vagyis a saját – kiállítását nyitották 
meg. További alteregó maga a rendező Jan Fabre, aki művészeti 
munkájában a tudományból is inspirálódik. Az egyik kiállított vi-
deóban például Edward O. Wilson biológussal, a „szociobiológia 
atyjával” folytat eszmecserét „a legszexibb testrész”, azaz az emberi 
agy lehetőségeiről, az állatok különleges képességeiről és a fantázi-
áról, amely Fabre rendszerében a metamorfózis és az alkotás – és 
így a színház – legfontosabb komponense.

7 A kiállítás egyik falfelirata Fabre Nachtboekjából (New York, 1982. feb-
ruár 20.), saját fordítás.

8 A kiállítás egyik falfelirata Fabre Nachtboekjából (Bruges, 1978. május 
14.), saját fordítás.

Stigmata – kiállításenteriőr. Fotó: Leopold Múzeum, Bécs
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A metamorfózis iránti csodálathoz köthető Fabre megszállott-
sága a rovarok iránt. Ezek az alakváltó lények fizikai megjelenésük-
ben és szimbólumként is rendszeres szereplői performanszainak, 
rajzainak, szobrainak és színházi előadásainak.9 Bár legnagyobb 
számban az ízeltlábúak képviseltetik magukat az œuvre-ben, ta-
lálunk kétéltűeket, madarakat és különböző emlősöket (pl. tenge-
rimalacokat, lovakat, kutyákat és macskákat) is Fabre munkáiban. 
Az állatokkal való foglalkozás a test, a metamorfózis, valamint az 
ösztön és az értelem keresztmetszetébe helyezi az alkotások fó-
kuszát. A kiállítás és maga Fabre is sokszor ismételt szlogenekkel 
nyújt értelmezői kulcsot – és építi a művészi brandet –, melyek 
közül az egyik így szól: „Don’t forget, that you’re an animal”. Az 
ember és az állat különbségeinek és azonosságainak vizsgálata, 
valamint az egyikből a másikba történő alakváltás az egyik leg-
fontosabb eszköze a fabrei performansznak, azaz a performer és a 
környezet „perforálásának”.

A performanszokat és akciókat a képzőművészet felől értelme-
zi a kiállításnak az a része, amely Fabre korai Bic artos munká-
ival foglalkozik. A fiatal Fabre akció- és performanszsorozatban 
dolgozta fel 1979 és 1981 között a németalföldi festészet monstre 
klasszikusainak rá gyakorolt traumatikus hatását. Bic márkájú kék 
színű golyóstollakkal rajzolta át híres festmények reprodukcióit, 
és akasztotta ki azokat múzeumok falára, de a teremtő erejű kék 
vonal segítségével jelmezt is készített magának, illetve egy egész 
szobát kidekorált.10 A kissé pop artos ihletettségű projekt eredmé-
nye Fabre egyik első alteregója: Ilad of the Bic Art, ahol az Ilad 
szó Salvador Dalí vezetéknevének megfordításából adódik. (Ez 
néhány Fabre-önarcképen Dalí bajszának megfordításával is járt.) 

9 Fabre névrokona, Jean-Henri Fabre (1823-1915) entomológus rovarok-
ról szóló, gazdagon illusztrált könyveihez köti még gyerekkorában feléb-
redő vonzalmát az ízeltlábúak iránt.

10 Bic Art Propaganda, 1979; The Bic Art Music Performances, 1979; Action: 
Bic Art Prints, 1980; Ilad of the Bic Art, 1980; The Bic Art Room, 1981. 

A fiatal Fabre provokatív és szemtelenül magabiztos szembenállá-
sa az establishmenttel a Money performanszok sorozatában foly-
tatódott, amely kifejezetten a képzőművészeti piacot, a galériák és 
múzeumok rendszerét, a kritikusok és a műgyűjtők közösségét, és 
ezen keresztül a pénzközpontú fogyasztói társadalmat kritizálta.11

A Bic Art-korszak egyik szlogenje az „Art is a cultivated 
boredom”, és úgy tűnik, mintha Fabre a továbbiakban a „kimű-
velt unalom” bélyegétől kívánta volna megfosztani a művészetet, 
és ennek érdekében nyúlt radikális (performatív) módszerekhez. 
A kiállítás része egy külön teremben vetített, Pierre Coulibeuf ren-
dezte film, a Doctor Fabre Will Cure You.12 A 2013-as alkotás Fabre 
életművét dolgozza fel asszociatív és inspiráló formában, Fabre 
legfontosabb performanszainak (és alteregóinak) reenactment ér-
tékű újraforgatásával. A film első és utolsó előtti jelenete azonos és 
jelzésértékű: Fabre egy antwerpeni temetőben sétálva a saját sírja 
fölé áll, majd golyót ereszt az őt ábrázoló portréba. A film és maga 
a kiállítás is a Fabre életművet összegzi, építi, és egyúttal újra is 
írja. A képzőművészeti életmű megragadható retrospektív kiállítás 
formájában, a performatív életmű azonban csak egy újabb alkotás 
létrehozásával tud manifesztálódni. Ilyen alkotás Coulibeuf film-
je, Celant kiállítása és a kiállítást megnyitó legfrissebb Jan Fabre 
performansz, az I am a mistake is. Negyven év munkáját és a fiatal 
Bic artos, saját testén kísérletező fenegyerek Fabre portréit az öt-
vennyolc éves, establishmentté váló kortárs színházi keresztapa-
figura mellé helyezve igazat kell adnunk a Fabre-mitológia talán 
legsűrűbb szlogenjének, amelyet a Coulibeuf-filmben Doktor 
Fabre vérrel ír a falra: „It takes a lifetime to become a young artist.”

11 Money Performance, 1979; The Rea(dy)-make of the Money Performance, 
1980; Money (Art) in Culture, 1980; Art as a Gamble, Gamble as an Art, 1981.

12 Coulibeuf francia szobrász és filmes, többek között Marina Abramo-
vićtyal (Balkan baroque, 1999) és Meg Stuarttal (Somewhere in between, 
2004) is forgatott filmet. 

Josephine Baker 89 évvel ezelőtt a bécsi kulturális élet szenzá-
ciója és botrányhőse volt egy személyben. A konzervatív csá-
szárváros nagy erőkkel próbálta betiltani a Fekete és fehér című 
revüt, amely természetesen hatalmas közönségsiker lett, és hat 
hétig ment teltházzal az egykori Johann Strauß-Theaterben. Ez 
részben a szomszédos templom jezsuita papjának volt köszön-
hető, aki szenvedélyes prédikációival hetekkel korábban elindí-
totta a negatív reklámkampányt. „A Sátán megjelenését várták. 
Nagy egyszerűséggel léptem a színpadra. Egy pillanatig hatalmas 
csend és döbbenet uralkodott. Aztán teljes szívemből, izgatot-
tan dobogó szívemből énekelni kezdtem egy régi rabszolgadalt: 
»Sleep My Poor Little Baby«… Úgy tűnt, mintha az egész kö-
zönség elolvadt volna… Amikor a taps és az ujjongás alábbha-
gyott, táncolni kezdtem, úgy, ahogy mindig táncoltam, és ahogy 

mindig táncolni fogok, nem gondolva se jóra, se rosszra, csak a 
táncomra.”1 Az osztrák parlament kisvártatva napirendre tűzte 
az előadás betiltásának ügyét. Bakert egy alpesi vakációjáról épp 
visszatérő gróf, Adalbert Sternberg védte meg rajongástól fűtött 
felszólalásában, amely a jazz felszabadító erejét, az afrikai művé-
szetet, a táncot mint legősibb művészeti formát, és a női mezte-
lenség esztétikai magaslatait méltatta.

A 2017-es ImPulsTanzon, Európa legnagyobb kortárstánc-
fesztiválján, az egyik húzónév és városszerte kiplakátolt sztárpro-

1 Josephine Bakert idézi Bennetta Jules-Rosette: Josephine Baker in Art 
and Life. The Icon and the Image, Urbana, University of Illionis Press, 
2007, 163; saját fordítás.

SZABÓ-SZÉKELY ÁRMIN

QUEEr BÉCS 
Rendhagyó napló az ImPulsTanz fesztivál néhány kiemelt eseményéről
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dukció Dada Masilo Swan Lake-je2 volt, amelynek koreográfiai 
alapötlete a klasszikus balett és a dél-afrikai kortárs tánc eleme-
inek ötvözése – queer identitással megspékelve. A hattyúk tava 
fekete-fehér szimbolikájának csúcsra járatását, az eredeti szüzsét 
meleg love storyvá alakító laza koncepciót és a Volkstheater jól 
szituált közönségének standing ovationjét látva felmerül a kérdés: 
(a kulturális vezetésen kívül) mi változott 1928 óta? Mi számít 
látványosságnak a kortárstánc-szcénán? Mi viszi sikerre a főso-
dort, és mit akar a progresszív áramlat? Merre tart a kortárs tánc 
a bécsi fesztivál szerint?

Samira Elagoz: Craigslist Allstars3

Kezdjük egy fiatal koreográfus dokumentumfilmjével. Nem 
táncfilmről van szó, hanem egy extrém művészeti projekt 
mozgóképes megörökítéséről. Elagoz apróhirdetést adott fel a 
craigslist.com oldalon: ismeretleneknek ajánlott személyes talál-
kozót kötöttségek nélkül. Egyetlen feltétele az volt, hogy vele lesz 
a kamerája, amellyel rögzítheti a történéseket. Az eredmény egy 
okosan összevágott, filmdramaturgiailag kifejezetten élvezetes, 
ütős film. A szereplők – Elagozon kívül – mind férfiak, külön-
böző életkorral, társadalmi státusszal, háttértörténettel és szán-
dékkal. A szándékok jelentős része, rejtetten vagy nyilvánvalóan, 
persze szexuális töltetű. És bár evidens lenne, hogy a nők sze-
xuális tárggyá alacsonyításáról és a férfiak hatalomgyakorlásáról 
lesz szó, a csavar éppen az, hogy Elagoz a férfiidentitások széles 
skáláját dokumentálja, és túllépve a – saját maga által létrehozott 
– áldozatszerepen „kutatóvá” válik, aki kínos, humoros, erotikus, 
veszélyes és érzelmes jeleneteket él át szereplőivel. A film helye a 
válogatásban egyértelműen mutatja, hogy a rendhagyó identitá-
sok és a nemi szerepjátékok a 2017-es fesztivál alaptémái.

Marlene Monteiro Freitas: Jaguar4

Masilo mellett a portugál Freitas vörös rúzzsal kifestett arca néz le 
a legtöbb ImPulsTanz-plakátról. Elegáns teniszruhában, bronzos-

2 https://www.impulstanz.com/en/archive/2017/performances/id1153/
3 https://www.impulstanz.com/en/archive/performances/2017/id1175/
4 https://www.impulstanz.com/en/archive/2017/performances/id1110/

ra barnítva, szexi és energikus pózban. Ő az elmúlt évek egyik leg-
izgalmasabb koreográfusa, előadásaival bejárja a világot. A Jaguar 
Andreas Merkkel közös munkája, fitness-rituálé, burleszk-karne-
vál, két ember viszonyának groteszk dinamikája. A darab játéko-
san inog a koreografált merevség és a cirkuszi bohócszámok kö-
zött. Az előadók átütő fizikai jelenléte és színészi képességei feliz-
zítják az egyébként minimalista koncepciót. Szaggatott, bábszerű 
mozgás, kinagyított mimika, repetitív mozdulatsorok jellemzik 
az anyagot, amely időnként színházi jelenetként is olvasható hely-
zetekké alakul. Freitas és Merk darabokra szedi a színházi esz-
köztárat a félbehagyott zenei részletek, durván illesztett váltások, 
váratlan világítási kontrasztok és egy ténylegesen széteső papír 
díszlet ló formájában. Az előadás a performansz és a tánc határte-
rületén, erős teátrális eszközökkel kérdez rá az absztrakt esztétika 
és a nézőket lenyűgözni akaró látványosság viszonyára.

Jan Fabre Teaching Group: I am blood – A medieval fairytale5

Fabre előadásai a test és a testről alkotott koncepciók határát fe-
szegetik. A testiség őserejével szembesíti az európai értelmiséghez 
tartozó nézőt. Az elmúlt években elindult saját módszerének és 
előadói gyakorlatainak kidolgozása. A Troubleyn6 két meghatá-
rozó tagja, Ivana Jozic és Cedric Charron kéthetes workshopot 
tartott kiválasztott fiatal táncosoknak és színészeknek, ennek a fo-
lyamatnak az eredményét prezentálta az I am blood. A nemzetközi 
csapat „vizsgafeladatként” is felfogható előadása fényes bizonyí-
téka a Fabre-módszer működésének. A szélsőséges fizikai és ér-
zelmi/érzéki állapotok előidézését célzó gyakorlatok performatív 
ereje látványossá vált a különböző képességű előadókat nézve, 
és plasztikusan demonstrálta a Troubleyn táncosaira-színészei-
re használt kifejezés, a „warriors of beauty” (a szépség harcosai) 
militáns jelentését. A kollektív és egyéni szekvenciákból összeálló 
jelenetsornak Fabre I am blood szövege adott keretet, amely a vér 
és a test vonatkozásait járja körül a keresztény kultúrában.

5 https://www.impulstanz.com/en/archive/2017/performances/id1189/
6 Jan Fabre társulata: http://www.troubleyn.be/

Jan Fabre Teaching Group: I am blood. Fotó: Guido Mencari
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Wim Vandekeybus / Ultima Vez: Mockumentary 
of a ontemporary Saviour7

Vandekeybus már az első, 1988-as ImPulsTanzon is képviseltette 
magát, a kísérletező fiatal azóta intézményesült. Kétszer is megtölti 
a Volkstheatert, a nézőtéren érezhető, hogy a rendező-koreográfus 
visszatérő vendég, tudják a bécsiek, hogy mire jönnek. Az Ultima 
Vez egyre inkább színházi társulat, a Mockumentary is egy kortárs 
színdarab szerepekkel, dialógokkal, történettel és tánccal. Itthon 
fizikai színháznak neveznénk ezt az előadást: az akrobatikus tán-
cosi skillek bizonyítékán túl színészi teljesítményt is nyújtanak a 
szereplők, szuggesztív, egyéni formanyelvet és hangulatot kreál-
nak. A történet leginkább egy független filmes sci-fi forgatókönyve 
lehetne egy különös társaságról, amelynek tagjai a soha meg nem 
érkező messiásra várnak. Vandekeybus a világvallásokról, a hitről 
és a fanatizmusról akar mondani valamit, meg arról, hogy a konf-
liktusok ellenére mind összetartozunk. A végeredmény mégsem 
gejl, inkább hipszteresen trendi, erős világú, hipnotikus előadás.

Peter Pleyer: The Ponderosa Trilogy8

Egy lecture-perfromansz, illetve játék a műfajjal.9 Pleyer, aki gya-
korló táncos-koreográfusból mozdult az elmélet irányába, a 
MuMoK egyik kiállítótermébe helyezi az előadást. A gesztus lé-
nyege azonban pont nem a steril white cube, hanem a harsány zsú-
foltság: a teret a MuMoK éppen futó kiállításának, az Oh…-nak 
műtárgyai és installációi uralják.10 A szórólap egy konkrét társa-

7 https://www.impulstanz.com/en/archive/2017/performances/id1141/
8 https://www.impulstanz.com/en/archive/2017/performances/id1124/
9 A lecture-performansz „[o]lyan nem-tánc, amely a tudományos előadás 

és a művészi prezentáció gyakorlatának szimbiózisára vezethető vissza, 
és nem kevésbé irritálja a hagyományos befogadói horizontot, mint a 
mozdulatlanságba fordított tánc”. Czirák Ádám: Bevezető a gondolatok a 
kortárs táncművészet diskurzusairól, in Uő. (szerk.): Kortárs táncelméle-
tek, Budapest, Kijárat, 2013, 42.

10 A kurátorként Jakob Lena Knebl képzőművész által jegyzett kiállítás a 
MuMoK gyűjteményének darabjaiból és saját munkáiból állt össze. „A 

dalmi ügyre, az 1980-as évek AIDS-krízisére való reflektálást ígér, 
Pleyer ehhez képest végigbeszéli, vagy inkább -fecsegi a 60 percet 
a kortárs művészetről, olvasmányélményeiről és a sálgyűjteményé-
ről, időközben táncol is kicsit, illetve táncolgat. Az egyetlen össze-
fogó elem maga a személyiség, aki tulajdonképpen szórakoztatóan 
visz minket végig nagyon könnyed, kicsit felszínes gondolatme-
netein. A diskurzustöredékek mintha azt akarnák hangsúlyozni, 
hogy a látszólagos szétszórtság sokrétűséget takar, de az előadás 
inkább azt bizonyítja, hogy Pleyert sokan ismerik és kedvelik a 
szakmában, és kíváncsiak rá, hogy miről mi jut eszébe.

Oneka von Schrader: Panda Express11

Szimpatikus laza társaság. Az előadás első részében Schrader 
gördülékeny közvetlenséggel mesél a teakészítés művészetéről, 
ami hamar az alkotói folyamat allegóriájává válik. Majd társai 
segítségével „felfüggesztik a táncot és a színházat”, a balettrudat, 
hangszórót, függönyt, vízforralót, reflektorokat és hangpultot 
– egy független társulat próbatermi eszközeit – felcsörlőzik a 
magasba – abszurd installációként. Hab önti el a színpadot, és 
a négy előadó tempós teaivásba kezd. Mindjárt megértjük, hogy 
miért: az előadás záróetűdje egy aprólékosan kidolgozott teaivó 
és -kivizelő, majd újra megivó tablóvá (vagy inkább szökőkúttá) 
szerveződik. A sokat látott szakmai közönség elismerően kun-
cog. Oké, túl vagyunk a dance-en és a non-dance-en is,12 de tény-
leg azt nézzük, hogy egy csapat bravúrosan pisil?

Rachael Young és Dwayne Antony: OUT13

A brit Rachael Young és a jamaikai Dwayne Antony duettjé-
nek ajánlója is egy társadalmi üggyel, a fekete fiatalokat érintő 
homofóbiával és esszencialista nemi sztereotípiákkal köti össze 
az egyébként absztrakt táncelőadást. A szöveg Willow Smith 
gondolatait idézi, ami önirónia lehetne – ha volna ilyen minősé-
ge az előadásnak. A nézők által félméteres közelségből körbevett 
szűkös tánctér és a néhány repetitív mozdulatot végtelenségig is-
mételgető két félmeztelen táncos visszás helyzetet teremt: a fehér 
felső középosztálybeli bécsi és a nemzetközi szakmai közönség a 
beígért politikus felvetés helyett mégiscsak fekete testek megter-
helő mozgását és erotikus vonaglását nézi voyeurként a Kasino 
am Schwarzenbergplatz felforrósodott termében. Egyértelmű, 
hogy a posztkolonializmus a kortárs tánc egyik meghatározó dis-
kurzusa,14 de az OUT kimeríti az ezzel való visszaélés fogalmát.

Csodálatosak a fesztiválhelyszínek. Különösen az Odeon és a 
Kasino neoklasszicista, márványoszlopos belső terei. A stílusok 
kontrasztja így nemcsak az egyhónapnyi program összetételét, 
de Bécs mint kultúrváros és a kortárs tánc viszonyát is jellemzi. 
Úgy tűnik, hogy a tánc kifulladása ellenére még mindig az eg-
zotikus sokféleség, a párhuzamosan létező identitások és a tánc-
koncepciók multiverzuma számít látványosságnak. Éppen ezért 
a legtöbb előadás után felmerül a kérdés: mit nézünk, és miért? 
Fontos felvetés.

klasszikus modernizmusra és az 1970-es évekre fókuszál korszakalkotó 
utópiákkal, társadalmi víziókkal és szexuális kísérletekkel.” https://www.
mumok.at/en/events/oh  

11 https://www.impulstanz.com/en/archive/2017/performances/id1138/
12 „ [A]z elmúlt évtizedekben az észak-amerikai és az európai koreográfia bizo-

nyos irányzatainak esetében […] megkezdődött ama táncfelfogás lebontása, 
amely a táncot ontológiailag a »mozgás áramlásával és folytonosságával«, va-
lamint »föl-le ugráló emberekkel« azonosítja (tegyék azt zenére vagy sem).” 
André Lepecki: A tánc kifulladása. A performansz és a mozgás politikája, ford. 
Kricsfalusi Beatrix és Ureczky Eszter, Budapest, Kijárat, 2014, 10.

13 https://www.impulstanz.com/en/archive/2017/performances/id1142/
14 André Lepecki éppen egy Josephine Baker „hommage”, Vera Mantero 1996-

os una misteriosa Coisa disse e. e. cummings (egy rejtélyes Dolog mondta e. e. 
cummings) című előadása kapcsán ír erről. L. Lepecki, i. m., 201–232.

Marlene Monteiro Freitas–Andreas Merk: Jaguar. 
Fotó: Laurent Paillier


