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Az attitűd (1734-1885) - Tanulmány a mimoplasztikáról 

Adalékok a performativitás 19. századi történetéhez 

Doktori disszertáció 

 

 

I. Absztrakt 

 

Ez a művészetelméleti igényű kultúrtörténeti tanulmány az újkori képzőművészet, 

tánc, és görögségszemlélet közös metszetére, az úgynevezett attitűd műfajára 

koncentrál. Az attitűd a test 19. századi történetének fontos eleme és egyben a az 

antikvitás polgári elsajátításának jelentős hordozója. Tanulmányozásával a 

mimoplasztikai gyakorlatot tárom fel, melyet egyfajta fényképezési performatív 

technikának tartok. 

 A disszertáció 1734 (az első életre kelt szobor) és 1885 (az amerikai Delsarte 

culture) között mutatja be a mimoplasztika és az élőképek elterjedését, elsősorban az 

angol, a francia, a német, és az amerikai művészetgyakorlatban. Fő argumentumom 

szerint az antik szobrok utánzása hozzájárult a test szemléletének alapvető 

megváltozásához és a modern szépségfogalom kialakulásához. A politikai esztétika 

tartományába eső változásban az antik szépségeszmény populáris elterjedése egy 

konstruált múlt pátoszformuláiban találta meg hordozóját. A dolgozat Függelékében a 

magyar kontextus vizsgálatába nyújt bevezetést, az antik vs. hazafias 19. századi 

„néma ábrázolatok” bemutatásával.  

 

II. Tézisek: 

 

1. Az attitűdök/élőszobrok gyakorlatából a mimoplasztikai tevékenység általános 

értelemben levezethető, de attól független testi technika. 

 

2. A mimoplasztikában alkalmazott antik mintákat a pátoszformulák elméletével 

értelmezve állításom szerint „testi fényképek” keletkeznek. 



3. A 18. században a testi kifejezés kifinomult (performatív) formái detektálhatóak: 

ezt hívom „body art” a 18. században. Ez a gyakorlat szorosan összefügg az antikvitás 

új értelmezésével és a retorikával. 

 

4. Az attitűd mint önálló individuális műfaj a 18. századi „body art” és a grekománia 

keresztmetszetében születik.  

 

5. A mimoplasztikai tevékenység a modern testkép alapvető formáló tényezője. Nem 

ér véget 1815-ben, hanem átalakul illetve össztársadalmi gyakorlattá válik. A 

mimoplasztika az antikvitás széles körű kulturális/publikus recepciójának alapvető 

eleme. 

 

6. Az attitűdök/élőszobrok a „természetes” test, a „természetesség” esztétikai 

fogalmainak és gyakorlatának generálói. Ezért az attitűdök a (korai német) 

művészetelméletben a balett „mesterséges” voltának diszkurzív megképzéséhez 

járulnak hozzá. 

 

7. A képzőművészeti modellkedés/pózolás és a korai fényképezés a mimoplasztikai 

technikákat a „plaszticitás” érdekében hasznosítja. 

 

8. A francia Delsarte tanainak amerikai recepciójában a grekománia és a test szoros 

megfigyelése egyesül a mimoplasztikai tevékenységgel, így teret nyit a „fizikai 

kultúrának”, az „esztétikai gimnasztikának” vagyis a test tudatos formálásának. 

 

9. A magyar 19. századi pózolásban az antik minták kevéssé dominálnak, annál 

inkább a magyar múlt patrióta/nemzeti előképei, melyeket előszeretettel jelenítettek 

meg publikus performanszokban. Ez a gyakorlat a magyar szimbolikus testkultúra 

alapját teremti meg. 

 

10.  A dolgozatban bemutatott testi gyakorlat az eszmetörténet szükségszerű 

kiegészítőja, olykor felülírója. Az antik művészet, illetve a modern művészet, testi, 

érzéki végrehajtása, bemutatása teszi a 19. századot a performativitás igazi idejévé. A 

múlt fényképszerű megélése az idő és valóság új esztétikai tapasztalatát hordozza. 


