
Pusztán azért kezdtünk el ezen a darabon dolgozni, mert szerettünk volna időt 
tölteni egymással. Nem állt szándékunkban semmiféle grandiózus, gyönyörű mű létrehozása; a lényeg 
inkább az volt, hogy a próbateremben legyünk, teret engedjünk az ötleteinknek, ahogyan nem 
törekedtünk arra sem, hogy a folyamatnak egyértelmű irányai legyenek. Egy idő után azon kaptuk 
magunkat, hogy a szabadidőnket és a saját pénzünket is a Tropical Escape-be invesztáljuk. Mai fejjel, 
ez némiképp romantikusan hangzik. 

A darab megalkotása során használt referenciák fontos részei voltak a közös munkának. Az alábbiak 
mindegyike hatással volt ránk. Általuk pedig egy sokkal intimebb képet adunk az előadásról, 
mondhatni, megmutatjuk nektek a darab ágyékát. Készen álltok rá? 

TROPICAL ESCAPE

Jean-Auguste-Dominique Ingres: A nagy Odaliszk 
(1814) 

Ingres egy impresszionista festő, de a témája, vagyis az 
odaliszk, az egzotikus, a kelet, a romantikához köti. Soha 
nem járt Rómánál messzebb, tehát ezt és az ehhez hasonló 
képeit a képzelete alapján festette. Ami miatt érdekes 
számunkra ez a festmény, az egy Lady Mary Wortley 
Montagu nevű nő és a levelei, amiket a 18. században írt 
Konstantinápolyról. Lady Mary részletesen írta le, mi történik 
a női közösségekben, háremekben és fürdőkben, és az is 
kiderül írásaiból, hogy akkoriben ezek a nők függetlenebbek 
voltak, mint Európában. A nagy Odaliszkben is megjelenő 
képi válágot ehhez hasonló leírások inspirálták, jóllehet, 
Ingres képén nem látunk sokat abból, amit Lady Mary leírt. A 
nőt inkább fetisizálva, erotizálva és egzotikumként jeleníti 
meg.

Guerilla Girls (1985) 

A Guerilla Girls az Ingres képén látható nőalakot használta 
1985-ben, tiltakozásképp az ellen, hogy a Metropolitan 
Museumban kiállítók nagy többsége férfi, vagyis a nők csak 
festményeken ábrázolt meztelen modellként kerülhetnek be. 
Az odaliszk testét egy majomfejjel egészítik ki, kollázs 
technikát alkalmazva. 
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Mary Beth Edelson: Some Alive American Women 
Artists / Last Supper (1972) 

Edelson szintén a művészvilág patriarchális rendszere ellen 
lázad 1972-ben. Leonardo da Vinci festményén, az Utolsó 
vacsorán, a szereplők fejét a hetvenes években fontos nő 
művészekével helyettesítette. Yoko Ono és Georgia O’Keeffe 
például így került egy asztaltársasághoz. Edelsonra minden 
bizonnyal inspirálóan hatott Marcel Duchamp munkája is. 

Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. (1919) 

Duchamp a Mona Lisából csinált ready-made-et, úgy hogy a 
képen látható nőt bajusszal és kecskeszakállal látta el. A kép 
alá írt „L.H.O.O.Q.“ azt jelenti franciául kiejtve (Elle a chaud 
au cul), hogy jó nő, aki szereti a szexet. A másik képen Rose 
Sélavy, vagyis Duchamp női alteregója látható. Egyesek 
szerint a Mona Lisa is önarckép, vagyis da Vinci drag 
karaktere. 

Divine (1945-1988) 

A drag queeneket, mint amilyen Divine is, nagyon 
inspirálónak tartjuk, mert mindent maguk csinálnak. Mi 
is úgy döntöttünk, hogy mindent saját kezűleg 
készítünk el. Csaba például éjt nappallá téve varrta a 
„fekete anyát“, aminek a belsejéből az előadás elején 
előbújunk. A drag queenektől jött az a rész is, ahol lip 
sync-elünk. Két filmből egy-egy jelenetet tátogunk el. 
Az egyik a La Sciantosa, itt Csaba Anna Magnanit, 
Marcio a cselédet játssza. A másik pedig a Magnolia, 
ahol Marcio Julian Moore szerepében van. 

Tropical Escape plakátok (2015) 

Amikor a Tropical Escape plakátját készítettük, mi is kollázs 
technikát használtunk. A jobb oldalit Csaba, a másikat Marcio 
készítette. A véletlen műve csupán, hogy a mi plakátjainkon 
is nők és majmok vannak. 
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Paul B. Preciado: Testo Junkie (2013) 

Ebben a könyvben Preciado saját átalakulásáról ír. Simone de 
Beauvoir megállapítását veszi kiindulópontnak, miszerint a 
társadalmi nem (gender) egy kulturális konstrukció. Végül 
pedig arra a következtetésre jut, hogy ma már bárki 
ténylegesen megváltoztathatja a nemét, ez többé nem csak a 
gondolat szintjén lehetséges. A gyógyszeripar és az 
orvostudomány fejlettségének köszönhetően a testünk felett 
nagyobb a hatalmunk, így többé a nemek tekintetében sem a 
férfi-nő kettőssége lesz a mérvadó. A könyv kritikusai szerint 
azonban mindez csupán a privilegizált, fehér középosztály 
valósága. 

Jose Esteban Muñoz: Disidentifications (1999) 

Muñoz könyve szintén érdekes ebben a témában. A 
Disidentifications az őshonos amerikai (indián), a latino és a 
fekete queer közösség performanszművészetével foglalkozik 
legfőképp. A borítóján Vaginal Davis látható. 

Carrie Mae Weems: Ain´t Joking series: Mirror 
Mirror (1987-88) 

Weems Ain’t Joking (Nem vicc) című fotósorozatának ezen a 
darabján a következő mondat olvasható: „A tükörbe nézve, a 
fekete nő azt kérdezte, ‘Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, 
ki a legszebb e vidéken?’ A tükör pedig azt felelte, 
‘Hófehérke, te feka ribanc, és ezt jól jegyezd meg!!!’“ 

És ha már Hófehérke, a rajzfilm betétdalát dolgozza MC 
Livinho brazil funk zenész is abban a számban, amire a darab 
legvégén táncolunk. 

Karen Finley 

Finley elég expliciten foglalkozik az abortusz, az 
öngyilkosság és a nemi erőszak témáival. Többször 
cenzúrázták, és volt, hogy vissza kellett fizetni egy 
ösztöndíjat. Van egy általa írt és énekelt dal, aminek a 
lényege, hogy a nő kerül a domináns szerepbe a férfival 
szemben. Magyarra fordítva valahogy így hangzik: „Nem 
birtokolsz engem, te hülye állat! Ki akarod nyalni a pinámat? 
Hát akkor hadd szopjam le a faszodat!“
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Virgine Despentes: King Kong Theory (2006) 

A képzőművészként és filmrendezőként is ismert Despentes, hasonlóan súlyos 
problémákkal foglalkozik ebben a könyvben, mint Finley. A King Kong című 
1933-as film metaforáját adja: van egy paradicsomi sziget a semmi közepén, 
ahol él egy női törzs és csomó fallikus állat. Egy szörny beleszeret egy gyönyörű 
nőbe, és ez a szerelem ezen a trópusi szigeten működhet is. De tudjuk, hogyan 
végződik a film: elviszik a majdmot New Yorkba, hogy meggazdagodjanak 
belőle, és ezzel mindent jól elbasznak. 

A film szintúgy hatással volt ránk, ezért is szól a King Kong betétdala az előadás 
nyitójelenetében. 

Paul Gauguin: Te Arii Vahine (1896) 

Képei alapján Gaugin is fetisisztikus vonzalmat érezhetett a 
trópusok iránt. Kalandos élete során Tahitiban kötött ki, az ott 
festett képeit pedig haza küldte, és Európában adta el. Az ő 
festményeinek köszönhető részben az a kép, ami a 
trópusokról ma is az emberk fejében él. Sok művén látunk 
nőket a természetben. Ezek a nők ártatlanok és bármire 
készek. Ha megfigyeljük a kompozíciót, általában 
szemmagasság alatt fekszenek, ezáltal felsőbbrendűség érzést 
kölcsönözve a nézőnek. E tekintetben hasonló Ingres 
képéhez. 

Brazilnak lenni 

Marcio nem érti, honnan jön az a hülye táncmozdulat, 

amit az emberek akkor lejtenek, ha kiderül róla, hogy 

brazil. Bár ez még mindig jobb, mint amikor közlik vele, 

hogy túl fehér ahhoz, hogy brazil legyen.


Európainak lenni 

Csaba, aki Európában született és nőtt fel, mindig is 

vonzódott a latin és mediterrán férfiakhoz. Volt egy 

olasz barátja nyolc évig, de több latinóval is lefeküdt 

már, és szerinte van különbség. Egyszer, amikor 

Olaszországban volt, épp szexelt egy sráccal, amikor 

az azt mondta neki: „Sputami in faccia!“ Mivel még 

nem tudott akkor olyan jól olaszul, először nem értette, 

mi van, de aztán később kikövetkeztette: a srác azt 

akarta tőle, hogy köpjön az arcába, és ezt Csaba 

élvezte.  

Eduard Manet: Oplymia (1863) 

Az Olympia kifejezetten forradalminak számított 
a tizenkliencedik században. Ahogyan Manet a 
nőt ábrázolta, az akkori erkölcs szerint 
pornográfnak minősült. A probléma csupán az, 
hogy a modell nyugodt, tudatában van saját 
meztelenségének, és magabiztosan néz vissza az 
őt bámulók voyeur tekintetébe. Vannak olyan 
elemzések is egyébként, amelyek szerint nem is 
ő a kép főszereplője, hanem a háttérben álló 
cseléd. 
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Fontos az is, hogy beállított modelleket látunk a képen, nem úgy, mint az impresszionistáknál, akik a „valóságot“ 
próbálták „megragadni“. Az impresszionizmus nem ad hiteles képet a nőkről, az akkori francia társadalomban 
elfoglalt pozíciójukról. 1878-ban, vagyis az impresszionista mozgalom csúcsán rendezték meg például Párizsban az 
első nőjogi kongresszust. Ezen kívül minden korábbinál magasabb volt akkoriban a továbbtanuló és (nem 
háztartásban) dolgozó nők száma akkoriban. 

Gustave Courbet: A világ eredete (1866) 

Épp abban az évben alakult meg a feminista mozgalom 
Párizsban, amikor Courbet ezt a képet megfestette. Ez talán 
csak egy érdekes egybeesés, a festmény azonban a mai napig 
megosztó. A világ eredete az a műalkotás, ami miatt a 
Facebookot valaha először beperelték cenzúra miatt. A 
közösségi platformot egy francia tanár pereplte be, mert az 
törölte a profilját, miután feltöltötte a képet a saját oldalára. 
Míg az Olympia illetlennek minősült, Courbet festményére 
egyenesen hisztérikus reakciók érkeztek. 

Vaclav Fomics Nyizsinszkij: Egy faun délutánja 
(1912) 

Amikor előbújunk a darab elején a „nagy anyából“, a 
második táncot az Egy faun délutánja inspirálta. 
Megpróbáltuk létrehozni a saját faununkat, ezt a félig állati, 
félig emberi teremtményt. A huszadik század elején ez az 
előadás is obszcénnek minősült, leginkább a maszturbálós 
jelenete miatt. 

Paul Gaugin: 
Honnan 
jövünk? Kik 
vagyunk? 
Hová 
megyünk? 
(1897) 

Kultúránként 
változik, hogy 

mi számít elfogadhatónak. Ez a nemek kérdésével kapcsolatban is így van. Gaugint teljesen lenyűgözték a 
Polinéziában töltött évek során a mahuk. A mahuk olyan emberek, akik nem férfiak és nem is nők, hanem egy 
harmadik nemet képviselnek. A törzsön belül kitüntetett szerepük volt, és döntéseket sem hoztak a jelenlétük nélkül. 
Gaugin festményén a középen álló alak egyszerre emlékeztet Krisztusra, miközben karjával az almáért, a „tudás 
gyümölcséért“ nyúl. Kifejezetten érdekes aspektusa a festő életművének, hogy Tahitiban írt naplóbejegyzésiben 
többször bírálja az Európára jellemző heteronormatív értékrendszert.
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Dancenoise 

Sok törzsi kultúrában a kétnemű (gender transcendent) 
embereknek gyógyító erőt tulajdonítanak. Ezt 
„kétlelkűségnek“ nevezték az őshonos amerikaiak. A 
hullahoppozás, amit a darabban is használunk, szintén tőlük 
ered, és történetmesélésre használták.

A nyolcvanas, kilencvenes években aktív, New York-i 
feminista művész páros, a Dancenoise egyik performanszát 
szintén a hullahoppozás inspirálta (Hoop Dance). Ez a 
performansz egy időben teljes egészében megtalálható volt 
egy német pornó oldalon, amire egy másik projekttel 
kapcsolatos kutatás során találtunk rá. Ez jó példa arra, 
hogyan válik egy munka az azt létrehozó művész 
tárgyiasításának az eszközévé, más kontextusba emelve.

Merce Cunningham (1919-2009) 

Arra, hogy a barátság milyen meghatározó volt a 
művészetben, Cunningham és John Cage kapcsolata jó példa. 
Állítólag volt is köztük valami, de ez lehet, hogy csak 
pletyka. Amikor a darabban April O’Neil pornószínésznő 
hangjára táncolunk, akkor úgy tekintünk erre a hangra, 
mintha egy Cage-kompozíció lenne, és Cunningham-féle 
táncnyelvet alkalmazunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan 
lehet a mozgáson keresztül a zenét alakítani. 

Ezüst felhő (1968) / Áttetsző felhő (2015) 

A Cunningham darabjában szereplő Ezüst felhőket 
Andy Warhol készítette. Mi is varrtunk egyet a 
Tropical Escape-hez, egy áttetsző változatot, de az 
sajnos azóta elszakadt. 

Az AIDS krízis nagy hatással volt a 
performanszművészetre. Sokan meghaltak, az 
emberek egyik pillanatról a másikra elveszítették 
egymást. A művészetben az alkotási folyamat 
lerövidült, hiszen cselekedni kellett, amíg lehetett. 
Ekkor vált fontossá az improvizáció. Emellett a 
művészet és az aktivizmus fúziója is 
meghatározóvá vált. Az emberek a művészeten 
keresztül próbáltak meg cselekedni és változást 
elérni. Az alkotásban a halál mellett a szeretet és 
az emberi kapcsolatok is fontos szerepet töltöttek 
be.

80’s 90’s
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Fred Herko (1936-1964) 

Fred Herko Warhol múzsája volt és egyben a New York-i 
Judson Church mozgalom egyik megalapítója. A 
Judsonhoz köthető a mozgás forradalmiasítása és a 
posztmodern tánc kialakulása. Herko valamelyest 
különbözött a többiektől: hatalmas képzelőereje volt, 
óriási jelmezeket használt, és túldramatizált, 
tündérmeseszerű darabokat hozott létre. Ő volt a kapocs a 
táncos mozgalom és a queer szcéna között. Elég fiatalon, 
mindössze huszonöt évesen meghalt, 1964-ben, vagyis a 
punk rockot és Stonewallt (lázadás a melegjogokért 1969-
ben Amerikában) már élte meg. Halála nem volt átlagos. 
Élete végén meglehetősen bohém életet élt, és 
hajléktalanként különböző barátainál lakott. Egy napon 
meglátogatta Judsonból ismert fénytervező barátját, 
akinek a lakásában forró fürdőt vett, majd Mozartot 
hallgatva meztelen táncot lejtett, és amikor a zene véget 
ért, fogta magát, és nekifutásból kiugrott az ablakon. 

Lana del Rey 

Csabának nagyon bejön a Lana Del Rey-számok öngyilkos, 
szomorú hangvétele, még akkor is, ha ez csak egy imidzs, és 
inkább arról szól, hogyan add el magad. A Gods and 
Monsters (Istenek és szörnyek) című szám különösen nagy 
kedvence, méghozzá annyira, hogy az új darabjának, aminek 
márciusban a MU Színházban lesz a bemutatója, ezt a címet 
adta. A szám témájában a faunhoz is kapcsolódik, ezen kívül 
van benne egy rész, amikor Lana azt énekli, „life imitates art“ 
(az élet a művészet utánzata). Ez a kijelentés Oscar Wilde-tól 
származik, aki szintén nagy hatással volt ránk a munka során.

Jack Smith 

Marcio (egyik) példaképe pedig Jack Smith, akinek egyébként magyar 
volt az édesanyja. Smith performanszművész volt, filmeket is készített, 
és a queer esztétika talán legfontosabb alakja. Folyton kukázott, kincskre 
vadászva, műanyag fóliákból gyönyörű fátylakat készített, az egyszerű 
csillám pedig gyémántporrá vált a kezében. A normativitás minden 
fajtáját tagadta. Nem csupán a fehér, heteró középosztály köré épülő 
normarendszert, de az utópia hiányát is. Úgy gondolta, az utópia, vagyis 
az arra való képesség, hogy elképzeljünk valami mást, mint ami körül 
vesz minket, magában hordozza a változás lehetőségét. 
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Jose Esteban Muñoz: Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity (2009) 

„…egy politikai képzelőerő felélesztésének a fontossága. (…), az eszképizmus nem lemondás valamiről, hanem 
a fennálló rend és a rendszerszintű erőszak tagadása. A queer képzeletvilág utópikus vágyakozással keveredik, 
és ez a kettő együtt a politikai változás lehetőségéhez járul hozzá. Az utópia pragmatizmus ellenességét gyakran 
a kudarccal hozzák összefüggésbe. És valóban, az utópia a normáknak való megfelelés kudarcáról szól. (…) A 
kudarcon keresztül a potencialitás egy magját hinthetjük el. A queer kudarcot a virtuozitás egy bizonyos 
formájának tekintem, amely segítséget nyújt abban, hogy kilépjünk az elidegenedésre, kizsákmányolásra és 
robotolásra épülő kapitalista, földesúri rendszerből.“ 

08


