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Missa Echologica
(videómű, kórusmű, 13”, 2021)

A Missa Echologica a 2021-ben nyíló, 3. OFF-Biennále Budapest 
programjába készült munka, amely jelenleg az ACLIM! kiállítás 
terében tekinthető meg. 

A tihanyi visszhang kultúrtörténeti jelentőségű hangtünemény, 
amely Csokonai Vitéz Mihály Ekhót megszólító versén keresztül 
vált közismert természeti-kulturális kinccsé. Az elmúlt évtizedek 
során a visszhang fokozatosan elhalkult, de nem tűnt el teljesen. 
A változás egyszerű okokra vezethető vissza: a félszigeten talál-
ható halászfalut a hatalom szisztematikusan vásárolja fel, építi be 
és terheli túl mind infrastrukturálisan, mind a turizmus által. Ez 
együtt jár az ökológiai környezet pusztításával és a hangkörnyezet 
átalakulásával is, ráadásul e folyamatok erősítik egymást: például, 
ha kiirtják a fákat a hegyoldalban, elhordják a hegyet, nem lesz, 
ami felfogja a megnövekedett forgalom zaját a falut körülölelő 
főútról.
 
A hangterjedés fizikai körülményeinek megértése mellett a 
visszhang mitológiai magyarázata is izgalmas kiindulópontként 
szolgált a műhöz. Garay János költő XIX. századi műlegendája az 
Átváltozásokból ismert Ekhó nimfa ovidiusi történetét dolgozza 
fel. A tihanyi legenda szerint a tó királyának fia beleszeretett az 
aranyszőrű kecskenyájra vigyázó királyleányba, aki nem viszonoz-
ta a szerelmét. A tó királya ezért megátkozta őt, visszhanggá tette: 
elvette tőle a hangját, és ezáltal az identitását is, ezt követően 
csupán környezetének ismétlésére lett képes. A korabeli szerzői 
szándékkal ellentétben, kritikai szemszögből tekintve a tihanyi 
visszhang legendája nem egy önző és nárcisztikus lányról szól, 
aki büntetést érdemel, sokkal inkább olvasható ez az elmesélés 
patriarchális büntetéstörténetként.

Az ökológiai pusztítás és a patriarchális elnyomás ugyanabban a 
hatalmi logikában gyökerezik. A két szál így egy votív antifónában, 
egy felelgetős ünnepi kórusműben ér össze. A Missa Echologica 
ökofeminista imádság, amely egyszerre szólal fel az emberi kizsák-
mányolásnak alárendelt, háttérbe szorított természet és az iden-
titásától megfosztott Ekhó felszabadulásáért.  A kilenc versszakból 
álló ó-antifóna zeneszövege kilenc nőiséghez és a tihanyi ökoszisz-
témához köthető szimbólum köré épül. A zenemű a gregorián dal-
lamvilágból indul ki, hogy egy kóruszenetörténeti ívet bejárva a mű 
végére kortárs melódiák csendüljenek fel. A mű elején a kórus dal-
lamát ismétlő szólam (visszhang) még elválik a kórustól, a zenemű 
során lassan eggyé válik vele, majd e közösségen keresztül talál rá a 
saját hangjára.
 
A Varsányi SzIrének kórussal előadott performanszban vizuálisan is 
megjelennek a versszakokat szervező ásványok, növények és állatok, 
amelyek önértékükön az ökológiai körforgás fontos részei, de a fe- 
mininitás konstrukciójához társítható különböző attribútumok is érzéki 
módon megragadhatók általuk. A csont, az iszap, az alga, a nádas, a 
kecskekörömkagyló, az aranyszőrű kecskenyáj, a hattyú, a tündérróz-
sa, és végül a hang közössége ugyanakkor a plurális, különbségeket 
ünneplő nőképet képviselik. A darab szövegét Zilahi Anna írta, zené-
jét Szári Laura, a kórus karvezetője szerezte.

Énekesek: Bolonyai Blanka, Ferenczy Dóra, Horváth Bettina, Király 
Dóra, Szántó Rita, Szári Laura, Takács Diána, Tóth Eszter, Török Virág, 
Zilahi Anna.
Videó: Ofner Gergely
Hang: Juhász Ferenc

A kórusműből készült videómunka a linken érhető el:
https://vimeo.com/540788661
Jelszó: Missa_Echologica



Videostillek az OFF-Biennáléra készülő munkából 
Felvétel: Ofner Gergely







The River Knows Better (Ophelia Lives)
(meditációs hangmű, 13’50”, 2019)

A The River Knows Better (Ophelia Lives) című munka egy 
híres zenetörténeti anekdotából indul ki: John Cage a Harvard 
süketszobájában szerette volna megtapasztalni a csendet, 
azonban még itt is két – egy magas és egy mély – hangot hal-
lott. Cage értetlenül állt a jelenség előtt, később a hangmérnök 
a két hangot a zeneszerző keringésének és idegrendszeri 
működésének azonosította be. A mű azon a kérdésen indul el, 
hogy mi lett volna, ha Cage ezt követően nem a külső zajok felé 
fordul? 

A meditáció során a versben megjelenített felgyorsult robo-
tikus működés ellenében a lelassult, ellazult emberi test válik 
hangforrássá, a vers instrukciói alapján egyénileg átélt belső 
hangok pedig a vers alkotóelemeivé. Nem csak hallás általi 
megtapasztalás segítségével jön létre az a fajta érzéki jelenlét, 
amely elengedhetetlen az efemer médiumok befogadásához: 
a meditáció mint médium minden érzékszervünkre hat. A tes-
ti tapasztalatok így válnak maguk is a vers, a megtörténő mű 
részévé.

Ophelia folyóban sodródó teste női test, hatalmi visszaélés áldo-
zata. A meditáció autonóm testtapasztalata a saját test vissza-
foglalását célozza. A megszólított és életre hívott testrészek 
összehangolt érzete az önmagáért funkciónáló test, ezáltal az 
elveszített autonómia megélését teszi lehetővé. A meditáció 
mint médium a jelenléttel dolgozik, amely egyfajta erőfeszítés-
mentes középpontban levést tesz megtapasztalhatóvá. Ophe-
lia tüdeje apránként újra megtelik oxigénnel, hogy magára 
eszméljen a méregkék folyóban, míg a befogadó hozzálassul a 
saját lélegzetéhez és szívveréséhez. 

A kontempláció, az elmélyülés különböző módozatai olyan em-
beri tevékenységek, amelyek a nyugati kultúra kialakulásában 
kiemelkedő szerepet játszottak. Ezek a mai felgyorsult, 
multitaskingra építő munkakörnyezetben teljesen idegen 
diszpozíciók. A visszatérés a testhez így politikai cselekedet-
ként is értelmezhető, főleg ha nem egymástól izolálva, self-help 
céllal gyakorolják, hanem közösségi múltba ágyazva, a lehető 
legtöbbek számára elérhető módon.

https://soundcloud.com/user-204562680/the-river-knows-better-
ophelia-lives/s-HR61O

https://soundcloud.com/user-204562680/the-river-knows-better-ophelia-lives


The River Knows Better a Sonic Thoughts című kiállításon, Stúdió Galéria, Budapest, 2019.



Az xtro realm 2017 óta szervez a 
tudásmegosztás és a transzdiszciplinaritás 
jegyében olyan programokat (olvasókörök, 
kiállítások, terepgyakorlatok), amelyek a 
kortárs gondolkodás emberközpontúságát 
kritizáló újrealista és ökológiai elméletekre 
alapozva engednek hozzáférést a klímavál-
tozáshoz és az antropocénhez művészeti 
eszközök segítségével.

A művészcsoport tagjai Horváth Gideon, 
Süveges Rita és Zilahi Anna.

xtro realm
(művészcsoport, 2017 – folyamatos)



Az extrodæsia – Enciklopédia egy emberközpontúságot 
meghaladó világhoz egy magyar-angol kétnyelvű en-
ciklopédikus vállalkozás, amely a Typotex Kiadó gon-
dozásában jelent meg 2019-ben. A kötet az xtro realm 
által tematizált újrealista és ökológiai elméletek közpon-
ti fogalmainak gyűjteménye, amellyel fiatal szépírók 
prózaversei és a kötet vizuális térképeként is szolgáló 
elképzelt táj topográfiája lép intermediális párbeszéd-
be. Az elméleti, poétikus és vizuális alkotórészek össze-
kapcsolódásával létrejövő organikus anyag a mélyebb 
megértést és az antropocén kondícióba való érzéki 
betekintést szolgálja.

A művészkönyvben szereplő filozófiai igényű be-
jegyzések (mint pl. a lapos ontológia vagy a rokonság) 
teljesen elvegyülnek a felkért kortárs költők verseiv-
el (pl. növényidő, dinoszaurusz, echolokáció). Süve-
ges Rita könyvdizájnja e poszt-antropocentrikus világ 
térképévé válik, amely egyben otthont ad a fogalmak-
nak és segít értelmezésükben is. A verseket Deres 
Kornélia, Kele Fodor Ákos, Nemes Z. Márió, Sirokai 
Mátyás, Tóth Kinga és Zilahi Anna írták,  az elméleti 
bejegyzéseket Gál Réka Patrícia, Bordás Máté, Keresz-
tes Balázs, Kiss Lóránt és Losoncz Márk és az xtro 
realm csoport tagjai (Süveges Rita, Zilahi Anna, Hor-
váth Gideon) készítették.



Az enciklopédiában az elmélet, a költészet és a  
vizualitás párbeszéde valósul meg, ezeket kez-
dettől fogva nem hierarchikus összetevőként 
képzeltük el. Az elmélet keretet ad a versek be-
fogadásának, míg a poézis érzékivé teszi az 
elméleti bejegyzések befogadását. A fogalmak 
térképeként megjelenő táj pedig az értelmezés 
színpadává válik. Ezeknek az alkotórészeknek a 
radikális egymás mellé állításával egy nem hierar-
chikus világrendet hivatott képviselni a kötet.





Képzelet és klímaválság –
Diszkusszív gyakorlatok

2019 őszén a klímaválság vizsgálatát rendszer- 
szintű megközelítéssel folytattuk. Beszélgetések, 
előadások, vetítések, terepgyakorlatok és egyéb 
kirándulások alkalmával lokálisabb kérdések felé for-
dult a figyelmünk az xtro realm művészcsoporton 
belül. Fő kérdésünkké vált, hogy a képzelőerő mi- 
lyen szerepet tölthet be az antropocén kor kihívá-
saival szemben. 

Meghívott vendégeink közreműködésével foglalkoz-
tunk az energia materialitásának kérdésével, e 
kapcsán ellátogattunk a százhalombattai MOL olaj 
finomítóba, olvasókört tartottunk az ökofeminizmus 
és a poszthumán kérdéseiről. Ellátogattunk a Zsám-
boki Biofarmra, ahol a mezőgazdasági termelés al-
ternatív módjait ismerhettük meg a közösséggel, 
amelyet magunkkal vittünk. Beszélgetést vezettünk 
a klímaválsággal kapcsolatban értelmezhető magyar 
társadalmi képzeletről és megismertük az ökokritika 
viszonyulását az apokalipszisábrázolásokhoz.

Az események tapasztalatait egy tíz részes cikkso-
rozatba csatornáztuk Süveges Ritával, a Klímakép-
zelet Reader a tranzitblogon jelent meg 2020 ta-
vaszán-nyarán, majd a Mezosfera Magazine külön 
ökokiadásában angolul is. Az online tanulmánykötet 
a 3. OFF-Biennálén nyíló ACLIM! című kiállításunk 
elméleti anyaga.



Clouds Unplugged
(hanginstalláció: selyempapír, transzducer, loop, 
2018)

A felhő alakja egyike azoknak a formáknak, amelyeket 
gyermekkorunkban elsőként rajzolunk le. Ez a korai per-
cepció kihatással van arra is, hogy a felhőket puha és 
kedves jelenségekként érzékeljük.  Valójában a felhők 
hatalmas, koncentráltan lebegő vízpáratömegek az at-
moszférában, amelyek átlagosan elérik az 500.000 
kilogramot is. Amikor az elektromos mező feltöltődik e 
monumentális gáz és folyadékegyüttesben, elektromos 
kisülések jelentkeznek, amelyeket mi a Földről villámok-
nak látunk. A Clouds Unplugged című mű helyspecifikus 
installáció, amely a Kunstraum Bethanien kiállítótér elek-
tromágneses mezőinek hangfelvételét és szonifikációját 
vezeti vissza a falra egy transzducerrel, amely a falat mint 
hangszert szólaltatja meg azokkal a hangokkal, amelyek 
benne keringnek mint elektromos rezgések.  A selyem-
papírból készült térbeli formák példái annak, ahogy egy 
monumentális és veszélyes természeti jelenséget az em-
beri képzelet és percepció vizuálisan domesztikál. 

Az installációt Laura Konieczny építésszel hoz-
tam létre az Ephemeral Landscape című kiállítás-
ra a Kunstraum Bethanien kiállítótérben, amelynek 
kurátora Daisuke Ishida berlini hangm művész volt.







Shadow of Breath
(hanginstalláció, loop, 2017)

A Shadow of Breath hanginstalláció olyen egyének 
lélegzetének térbeinstallálása a European Forum Alp-
bach című nemzetközi elitkonferencián, akik ezen 
az összejövetelen nem vehettek részt. Az ilyen nem- 
zetközi csúcseseményeken a nyugati döntéshozók 
találkoznak akadémikusokkal, vezető értelmiségiek-
kel, kutatókkal, gyakran hatást gyakorolva a politikai 
irányvonalakra. A nagyközönség számára ez azonban 
nem hozzáférhető. A hanginstalláció erre a kirekesztő 
elitista gyakorlatra hívta fel a résztvevők figyelmét.

A nyolc személlyel felvett lélegzetfragmentumok úgy 
működnek az installációban, mint az árnyékok, amelyek 
a barlang falára vetülnek Platón barlanghasonlatában: 
mások lélegzetének meghallása, hallgatása emlékez-
tet minket, hogy a zárt köreinken kívül is az emberi 
kondícióban osztozó emberek élnek. Rájuk is tekin-
tettel kell lennünk és odafigyelnünk, hogy egy ilyen e- 
seményen ki hallathatja a hangját és kit hallgatnak meg.



Shadow of Breath, a European Forum Alpbach konferencia bejáratánál installálva, 2017
Videostill a dokumentációból. A videó elérhető ezen a linken:



Unavoidable Staccato of Heimweh
(négycsatornás hanginstalláció, 2016)

Az installáció alapjául egy konceptuális zenemű szolgál, amely 
a Szózat vegyeskarra írt változatának újraértelmezése. A négy 
szólamot – szoprán, alt, bariton, basszus – négy hangszóró 
képviseli. 

A koncepció a hangok hangnemrendszerből történő felsz-
abadítását célozza. A hangnemrendszer zenetörténeti kon-
textusban társadalmi konstrukcióként tekinthető. A New 
York School zeneszerzői nagy hatással voltak a munkafo- 
lyamatomra, Henry Cowell zenetörténész így ír e zeneszerzők 
zenéhez való viszonyáról: munkájuk a “ragasztótól való meg- 
szabadulásként” értelmezhető – amely a hangokat összetartja 
–, hogy „a hangok önmaguk lehessenek”. Egy olyan zeneművet 
hoztam létre, amelyben értelmet nyer „a hangok felszabasítása”. 

A hazaszeretet fogalma a térbeliséghez nagyban kötődik, 
így az Unavoidable Staccato of Heimweh egy olyan hangin-
stalláció, amely egy már létező nagyobb térben hoz lét-
re egy személyes belső teret a négy szólamot játszó négy 
irányított hangszóró segítségével. A kórusművet a bu-
dapesti experimentális Soharóza kórus énekesei éneklik.

Ezzel párhuzamosan az otthon, a haza a honvágy és a haza 
-szeretet fogalmai kerültek érdeklődésem homlokterébe. A 
szélsőjobboldali asszociációkkal terhelt hazaszeretet dekon-
strukciója téttel teli lehetőségnek tűnt, amellyel a hazasze-
retet fogalmát a nacionalista konnotációtól kívántam felsza-
badítani, amit szintén tekinthetünk társadalmi konstrukciónak. 
A Vörösmarty Mihály által írt és Egressy Béni által komponált 
Szózatot választottam, amelynek mondanivalója a tömeges 
kivándorlással (és bevándorlással) válik újra igazán aktuálissá.

A hangok felszabadítása alatt módszertanilag a hangok szub-
jektivizálását értettem. Az eredeti kottából készítettem a 
hangoknak egy átiratot mind a négy szólamban, amely csak a 
hang nevét és a rá kiénekelt megfelelő szótagot tartalmazta. 
Felvágtam az átiratot és megkértem az énekeseket, hogy egy 
bizonyos logika szerint összekevert sorrendben énekeljék ki az 
adott hangokat az adott szótagokkal, anélkül, hogy megad-
tam volna nekik a hangmagasságot. Arra kértem őket, hogy 
a saját, belső hangjaikat énekeljék, ezáltal egy nagyon szub-
jektív, személyes percepcióját kaptam minden egyes hangnak. 

A felvételt követően a hangokat az eredeti sorrendbe vágtam. 
A célom az volt, hogy rávilágítsak, lehetséges a hazaszeretet 
plurális értelmezése és tapasztalata.



Unisono felvétel, 1’20”
Ének: Stefanie Falkeis

Installációkép, Taxográfia című kiállítás
Labor Galéria, Budapest, 2016. december

A linken meghallgatható:
https://soundcloud.com/user-204562680/
unavoidable-staccato-of-heimweh-szozat



A négyszólamú kórusmű felvétele a Soharóza 
énekeseivel

A négyszólamú kórusmű (2’30”) a linken  
meghallgatható:

https://soundcloud.com/user-204562680/un-
avoidable-staccato-of-heimweh-szozat-choir-

piece-for-four-parts-1





Choir of Emancipation 
(újrajátszás, performansz, 30 mins, 2016)

Doris Krüger bécsi képzőművész által vezetett Con-
stellation Work című műhely az újrajátszás gyakor-
latát vizsgálta. A résztvevőkkel kéthetente találkoz-
tunk, hogy újrajátsszuk az előző hetekben kitalált, és 
alkalomról alkalomra alakuló performatív jeleneteket, 
amely egy narratívá állt össze. A 30 perces film ennek a 
folyamatnak a végső dokumentációja, amelyet Stefan 
Arztmann rögzített.

Az újrajátszás tíz jelenetből állt, amelynek tizedik, záró-
jelenetében az Unavoidable Staccato of Heimweh című 
kórusművem kottáira épült. Ezeket a kottákat osztottam 
ki a résztvevők között és alakítottam ki egy rögtönzött 
kórust a Szózat hangjaira. 

A kórus a 24. percnél kezdődik, és ezen a linken meghall-
gatható: vimeo.com/186230689/74865dcd37







Alienation of the Spectator to the Profit 
of the Contemplated Object
(részvételi performansz, 2 óra, 2016)

A művészeti appropriáció után kutatva a jugoszláv ret-
roavantgárd művész, Goran Đorđević munkásságát 
mélyen inspirálónak találtam. Đorđević a másolást 
politikai gesztusként használta a művészetében. A 
másolás kulturálisan változó jelentését vizsgáltam, és 
érdekelt, hogy ma van-e ennek művészeti megjelenése. 
Ekkor találtam a ‘happy painting’ jelenségére, ami egy 
szórakoztatóipari esemény. A résztvevők vásznat, ec-
setet, festéket kapnak, majd egy instruktort követve 
megfestik egy híres festmény másolatát. Ennek a poli-
tikai üzenete is sajátos, hiszen míg a politikai vezetők 
elvonják a kultúrától a finanszírozást, a résztvevők itt 
egy olyan szolgáltatásért fizetnek, amely kisajátítja a 
művészetet, de nem támogatja azt. Végül részt vet-
tem egy alkalmon, ahol egy Monet-képet festettünk 
anélkül, hogy Monet-ról egyetlen szó elhangzott volna.

Ezt követően megszerveztem a saját happy painting 
performanszomat, ahol az instruktori szereppel kísér-
letzeztem. Arra kértem a résztvevőket, hogy másol-
ják, a festményt, amit másolok, de a festményt direkt 
másképp, más színekkel kezdtem el festeni, a szimpla 
latin abc helyett belefestettem ékezetes betűket is. Arra 
kértem őket, hogy ejtsék is ki a betűt, amit festenek, 
de én mást ejtettem ki, így összezavarva az embereket 
azzal kapcsolatban, hogy mit, kit másoljanak, köves-
senek: a kihelyezett “eredeti” festményt, vagy engem, 
az autoritást. A részvételi performansz azt vizsgál-
ta, hogy a frontális helyzetek milyen manipulációs és 
hatalmi helyzeteket idézhetnek elő, ha nem társulnak 
kritikai reflexióval. A résztvevők sajátos stratégiákkal 
válaszoltak a provokációra, így a másolt képek nagyon 
heterogének lettek. Dokumentáció: Stefan Arztmann.

A mű címe idézet Guy Debord: A spektákulum tár-
sadalma című írásából, ami az eredeti kontextustól 
való elidegenítés gesztusára utal.





One More Cookie 193 Words Less Talk
(Installáció: 2 doboz keksz, kekszes doboz, 2016)

A társasági események, beleértve a kiállításokat is, 
gyakran valamilyen fogyasztással járnak együtt. Para-
dox módon, minél inkább ezzel van elfoglalva egy láto-
gató, annál kevésbé vesz részt a konkrét társasági élet-
ben. Egyetlen keksz elfogyasztása 1’26” ideig tartott, 
majd pedig lemértem, hány szót kimondása lett volna 
lehetséges ez idő alatt. 193 szót tudtam kimondani az 
amerikai szerző, Chris Kraus vallomásos írásából. Az in-
stalláció nemcsak társadalmi reflexió, hanem a hangal-
apú munkák időbeliségének is egyfajta metareflexiója. 
A doboz a kiállításmegnyitó végére üres volt.



Es ist die Geschichte dieser Welt  című kiállításon
a perlimpinpin galériában, Bécs, 2016. május



Hear the Light
(hangintervenció nyilvános térben, 2016)

Daisuke Ishida berlini hangművész által vezetett work-
shopon 10 művész egy négy órán át tartó hanginter-
venciót tervezett a berlini Hallesches Tor metrómegálló 
föld alatti rotundájánál, és a folyosón, amely az U1 és U6 
vonalakat köti össze.

Marc Augé nem-helyek fogalmával dolgoztam, ame-
ly olyan helyeket jelöl, amelyeken gyakran elhaladunk, 
azonban társadalmi és antropológiai értelemben fontos 
interakcióknak nem adnak otthont.  Ezek a helyeket az 
elhaladók csak részben észlelik, a tér tulajdonságait 
észre sem véve, jelentőséget nem tulajdonítva ezek-
nek a helyeknek. Ilyen nem-hely lehet egy ATM, egy 
repülőtér, vagy két metróvonalat összekötő folyosó.

A Hear the Light intervenció pont ennek a nem-helynek 
az észlelés nélkül maradt kvalitásait hozta játékba. Mo-
biltelefonokat installáltam a folyosón a lámpaburák és 
a plafon közé. A telefonokhoz tartozó telefonszámokat 
gerillaesztétikával elszórtam a térben. Ez lehetővé tette, 
hogy az elhaladók felhívják a telefonokat, és így elmé- 
lyedjenek a térben, amíg a hangforrást keresték. A 
hang azonban nagyon váratlan módon terjedt a hosszú 
folyosón, és mivel az emberek oldalról hallják a hangot,  
a fentről érkező csörgést nehezen találták meg. Az el- 
rejtett hang azt eredményezte, hogy az elhaladók 
sokáig a térben maradtak, elmerültek a térben és a 
hangjelenségben, amit ők generáltak hívásaikkal.











Testtelen tánc
(videósorozat, 2014)

A Testtelen tánc egy videósorozat, aminek keretében külföldiek 
olvasnak fel magyar verseket. Az elnevezés Weöres Sándor szo-
rosan kapcsolódó idézetéből származik és a szavak értelmét 
figyelmen kívül hagyó, a puszta hangzásból adódó szépségre 
reflektál. Mindig kíváncsi voltam, hogy hangzik a magyar nyelv 
kívülről. Néhányszor meg is kérdeztem a nemzetközi ismerő-
seimet, milyennek találják. Általában azt a választ kaptam, hogy 
erre a kérdésre nem lehet válaszolni, illetve olyan “hibridnek” 
tűnik, nehezen felismerhető, nem hasonlít semmihez, izolált.

2014-ben egy évet Párizsban töltöttem ösztöndíjjal és szerettem 
volna, ha ennek az időszaknak nyoma marad. Ezért úgy döntöt-
tem, megfordítom a kérdést: azzal, hogy felkértem külföldieket 
a magyar versek felolvasására, megpróbáltam közelebb vinni 
hozzájuk a nyelvet és egy kicsit a magyar irodalmat is. Ezzel el-
rugaszkodtam a weöresi alapgondolattól, hiszen a casting során 
nem állítottam feltételül a magyar nyelvnek és hangzásának is-
meretét.

A sorozat ezeken a linkeken elérhető:
vimeo.com/user26844742
testtelentanc.tumblr.com

www.facebook.com/testtelentanc 

Ellenkezőleg: olyan személyeket kértem fel, akik biztosan nem 
tudnak magyarul, így a videók még inkább tükrözhetik azt a mul-
tikulturális gazdagságot, ami Párizsban körülvett. Helyszínül a 
szereplők otthonát, kedvenc helyeit választottam, mert egyrészt 
így könnyebb volt számukra a szöveggel való azonosulás, és mert 
a kivágások sokat elárulnak a szereplőkről kulturális hátteréről is.

A felkért személyek a videó során saját hangzókészletükkel 
próbálták meg előadni a szövegeket. Több verzió is készült min-
den versből, a felvételsorozat elején a tartalom ismerete nélküli 
első találkozást rögzítettem, később elmagyaráztam a tartalmat 
és az összetartozó gondolati egységeket. A közzétett videók a 
végső felvételek egyikei, ahol az előadók már ismerik a versek 
gondolat – és hangulatvilágát. Az ülések legvégén felolvastam az 
előadóknak a szövegeiket magyarul.

„Olvass verseket oly nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, 
mindig csak néhány sort, de többször egymásután. Jelentésük-
kel ne törődj, de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, 
hangzásukat. Így megismered a nyelvek zenéjét, s az alkotó-le-
lkek belső zenéjét. S eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit 
is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is; a vers belső, igazi 
szépségét, testtelen táncát csak így élheted át." (Weöres Sán-
dor: A versről)

https://vimeo.com/user26844742
http://testtelentanc.tumblr.com
http://www.facebook.com/testtelentanc%20


#6 Szabó Marcell: Enyv
Előadja: Anthony Rouscilles (Franciaország)



#11 Gizella Hervay: Táj WC-ülőkével
Előadja: Louise Krieger (Brazília)



#2 Mátyás Varga: II/5 
Előadja: Jimmy (Ruanda)


