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Vannak a világban nem létező dolgok, ilyen az ufó, a sellő, az egyszarvú, a boszor-
kány vagy akár a dinó. Nem léteznek számunkra, mivel nem tudunk a valóságnak 
nevezett tér-, időtapasztalatunk szerint kapcsolatot létrehozni velük. Ez a nem 
létezés valójában egy erőteljes jelenlét velejárójaként is elgondolható, mind-
egyiknek megtalálhatjuk a nagyon is valóságban gyökerező eredetét. Valahogy 
így érdemes kiindulni a 31. São Paulo-i Biennále címéből, Hogyan … a nem létező 
dolgokat, a hiányzó mondatrész helye tetszőlegesen kiegészíthető: Hogyan 
ismerjük fel a nem létező dolgokat; Hogyan küzdjünk a nem létező dolgokért, 
Hogyan találjuk meg a nem létező dolgokat; Hogyan használjuk a nem létező 
dolgokat; Hogyan képzeljük el a nem létező dolgokat…
Hogyan kell jó biennálét csinálni, milyen egy jó biennále egyáltalán? Többféle 
lehetséges válasz van. Vajon most sikerült? Saõ Paulóban mindenekelőtt a művé-
szet felforgató minőségében bízott a főkurátor, Charles Esche, amikor ötfős 
csapatával a 31. biennálét rendezte 2014-ben. A másik érdekes kérdés, hogy 
vajon a közönség visszajelzései szerint, miért lett csúnya a 31. SPB?

A biennálé műfaja kettős természetű. Egyrészt időszakos, efemer esemény, és 
mint ilyen, lényege az egyszeriségében és megismételhetetlenségében ragad-
ható meg. Másrészt – és ez nem független egyszeriségétől –, próbál valamikép-
pen az örökkévalóságnak is dolgozni azáltal, hogy jelenidejűségében igyekszik 
felmutatni a megismételhetetlen, érvénnyel bíró dolgokat.
A Saõ Pauló-i a velencei után a második legrégebbi a biennálék közül, amiből ma 
már többszáz van világszerte. A városban jelentős európai emigráns értelmiségi 
kör jött létre, mely a háború utáni művészeti színteret erőteljesen meghatározta. 
A biennále 1951-ben született meg az európai emigráció aktív részvételével – 
azzal a céllal, hogy az európai vérkeringésbe csatornázza a brazil művészetet, 
illetve fordítva, hogy elhozza a kortárs nemzetközi művészetet Brazíliába. Latin-
Amerika elsőszámú művészeti eseménye azok közé tartozik, amelyek önreflexív 
szerepvállalásukkal diskurzusteremtőnek számítanak a művészeti világban: Saõ 
Paulo adott otthont a biennálé ideje alatt második alkalommal megrendezett 
World Bienal Forumnak, fő témája a Global South volt. Az ambiciózus fórum 
olyan városokra koncentrál, ahol az elmúlt két évtizedben a biennálék új formá-
kat mutattak – Dakar, Isztambul, Jakarta és Saõ Paulo.
Az előző biennále két évvel korábban azzal lépett ki keretei közül, hogy a város 
felé nyitott, szó szerint is kilépve a város szívében található Pavilonból. Nyolc 
alternatív helyszínnel az volt a célja, hogy demokratizálja a művészethez való 
hozzáférést: valóban sikerült megsokszoroznia azok számát, akik láthatták a 
kiállított munkákat. Az egyik ilyen külső helyszínen, a Luz pályaudvaron pédául, 
naponta több százezren haladtak át a mennyezetről függő objekt alatt – amiről 
egy óriási térfigyelő kamerára lehetett asszociálni. Ez a lépés mindenképpen 
markáns nyomot hagyott a SPB történetében. A 31. SPB folytatta a művészethez 
való hozzáférés demokratizálásának gondolatmenetét, és visszatért a Ciccillo 
Matarazzo Pavilonba – az Oscar Niemeyer által tervezett modern épület a város 
szívében található az Ibirapuera Parkban.
A szeptember elején megnyílt biennále szűkebb kontextusa Saõ Paulo aktuális 
eseményei: tömegtüntetések, focivébé és az őszi választások. Az intézményes 
keretek között zajló erőszak olyan állandó témának tűnik, ami végigvonul Bra-
zília történetén a gyarmati időktől a katonai diktatúrán keresztül egészen nap-
jainkig – ha a városi szegénység üldözésére és a tömegtüntetések oszlatására 
gondolunk. A rendőri erőszak témájához kapcsolódik egy videómunka (Gabriel 
Macaro: It’s not about shoes). Azokról a cipőkről szól, amelyeket rendőrségi 
felvételek rögzítettek a tüntetések helyszínein, hogy később a cipők alapján 
be lehessen azonosítani az Anonymus-maszkot viselő vagy arcukat ruháikkal 
eltakaró tüntetőket – akár azután is, hogy ruhát cserélnek, hiszen a cipő olyan 
ruhadarab, amit magukon hagynak ebben az esetben is. A projektekben kulcs-
problémaként jelenik meg a rendőri militarizáció a tömegtüntetéseken, a városi 
szegénység kriminalizációja és a tömegoszlatások a társadalmi felkeléseken 

– Brazíliában, Törökországban, a Közel-Keleten, vagy akár az európai és észak-
amerikai Occupy Movement tevékenységében.
Nemcsak az egyes munkák alkotói érezték feladatuknak, hogy feldolgozzák 
az aktuális témákat. Mintha ez a tudatosság, a Brazílián végighullámzó tünte-
tésekre való reflexió lenne a kiindulópontja a horizontálisan szervező kurátori 
koncepciónak is. A meghívott főkurátor, Charles Esche – az eindhoven-i Van 
Abbemuseum igazgatója, korábban az isztambuli és gwangjui biennálé társkurá-
tora – ötfős kurátori csapattal dolgozott. Munkamódszerük az volt, hogy együtt 
körbeutazták az országot, és testközelből, beszélgetések és workshopok segít-
ségével vizsgálták meg a valódi társadalmi vakfoltokat és problémákat: oktatás, 
egészségügy, közlekedés.

meg a világosság és a sötétség találkozásában. Ugyanakkor a fény munkáinak 
önálló kompozíciós (építő)eleme is: a figurativitás és a nonfiguratívitás hatá-
rán járó, „pszeudo geometrikus” enteriőrök tektonikájának szervező motívuma.  
Szilágyi képei a fény életének pillanatnyi, örökké változó kaleidoszkópját mere-
vítik ki, és a fényjátékok e tiszta szemléletében megszűnik az idő, pontosabban 
a szubjektív, a belső idő ölt testet. A most bemutatott munka előzménye a 2010-
ben, Kovács Lolával közösen készített Égéstükör–Et in terra című installáció, 
mely egy római padlózat geometrikus mintázatát, egy felülről megvilágított, a 
plafonra erősített formával a padlóra vetítette, „felcserélve”, illetve egymás 
tükörképévé változtatva a földet és az égboltot. 
A Megálló is a fény és az idő szövetéből fonódik, de itt fordított a folyamat: 
nem az időtlenség, hanem az állandóság hiánya mozgatja: fény és árnyék, csa-
varodó, forgó, monoton – és a nézők spontán mozgásával mégis újra és újra 
megtörő – ritmusában csak a változás konstans. Az érzékelés káoszának e nagy 
színjátékában a főszereplők mi vagyunk. A játékban mindenki a maga módján 
vesz részt: eszünkbe juthat a nietzsche-i szkepticizmus; „A számtalan villódzó 
naprendszerbe szétporciózott Világmindenség egyik félreeső szegeltében volt 
egyszer egy égitest, amelyen bizonyos okos állatok kitalálták a megismerést.”1 
Lehet az érzékelés görbe tükre: az apollói értelem fényét, az érzéki, a reflektálat-
lan dionüszoszi princípium veszi át. Vagy talán éppen ellenkezőleg, „megeleve-
nedett” barlanghasonlat, melyben a platóni kérdés visszhangzik: „(…) gondolod, 
hogy ezek az emberek önmagukból és egymásból valaha is láthattak-e bármi 
egyebet, mint azokat az árnyékokat, amelyeket a tűz a barlangnak velük szembe 
lévő falára vetített?”,2 és az érzékcsalódások e katarzisában a maradandó, a vál-
tozatlan világ fénye sejlik fel. 

1 Nietzsche, Friedrich: A nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról, (ford. Tatár 
Sándor), in: Athenaeum I. (1992) 3 sz., 32. o.
2 Platón: Állam (ford. Steiger Kornél), Atlantisz, Budapest, 2014., 515a
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Latin-Amerika kontextusában vizsgálták a társadalmi nemek, vallás, abortuszhoz 
való jog, városi élet, koloniális múlt kérdését – e csomópontok köré rendezhetők 
a kiállítás egyes darabjai is. Giuseppe Campuzano ambiciózus vállalkozásában 
a transzneműség történetét foglalta össze, és egészen visszavezette a maja 
civilizációig (The Transvestite Museum of Peru, 2009–2013). A tizenhetedik és 
tizennyolcadik század során afrikai rabszolgák tömegeit hurcolták át az óceánon, 
de sokan vesztették életüket a hajóúton. A gyarmati múlt feldolgozásaképpen 
nekik állít emléket az installáció, ami a tengerben rejlő holttesteket idézi meg  
(El Hadji Sy: Archéologie Marine). Anna Boghiguian egyiptomi művész a 
nomád életmódot tanulmányozta több földrészen, a nagyobb folyók, Nílus, Gan-
gesz, Amazonas mentén keresztül utazva az országokat (Cities by the River). Egy 
méhkaptárakból készült installáció az emberi társas kapcsolatok szerveződését 
reprezentálja: egyszerre demokratikus és monarchikus. Mindez tükrözi az egyip-
tomi társadalmi változásokat is az elmúlt évtizedben: a demokrácia irányába való 
elmozdulás ellenére továbbra is a tekintélyelvűség uralja az élet minden szintjét. 
Nurit Sharett izraeli videóművészt a hibrid identitások érdekelték Brazíliában, 
s ezeket projektjében, interjúkban dokumentálta a külföldi nézőpontján keresz-
tül (Counting the Stars).
Bár a kurátorok úgy építették fel a kiállítást, hogy az útvonalak szabadon alakítha-
tók legyenek – vannak jól kitaposott ösvények, félreeső udvarok és zsákutcák is –, 
mégis folytonosság figyelhető meg a gyarmati múlt és a jelenkori gazdasági kizsák-
mányolás témák feldolgozásának módja között. Meg kell jegyezni, hogy nagyon is 
látható problémákról esik szó a társadalmilag elkötelezett művészeti alkotásokat 
szemügyre véve. Mi az, ami láthatatlan? A Saõ Paulo belvárosában éktelenkedő 
utolsó életben maradt Moinho favela a foci VB közeledtével egyre kínosabbá vált 
városi vezetőség számára. A hírekből úgy vált ismertté, hogy 2013-ban többször 
is kigyulladt a negyed – a hatóság igyekezett kikergetni lakóit a város szívéből, 
megtisztítva a belvárost. A biennále pavilon alsó szintjén ők is kaptak felületet arra, 
hogy a földszinti üvegfalakat felhasználva elmondják a véleményüket arról, milyen 
beavatkozásokra lenne szükség a favelák lerombolása helyett.
A biennále egyik legerősebb kulcsszava éppen a hozzáférhetőség. A város szí-
vében található Ibirapuera Parkba nem egyszerű mindenkinek eljutni egy közel 
húszmilliós nagyvárosban, ezért a biennálé buszjáratokat biztosított a külsőbb 
kerületekből érkező látogatók számára. A tömegközlekedés erőteljesen átpoli-
tizált kérdésnek számít, hiszen éppen a buszdíjak megemelése volt a tüntetések 
kiváltó oka – ezt idézte fel Graziela Kunsch ingyenes buszokról szóló projektje 
(Omnibus Tarifa Zero), mely szerint a jármű végállomás nélkül keringene a város-
ban. A biennálé fő célkitűzése Esche nyilatkozata szerint az, hogy összehozza 
azokat a közösségeket, amelyek egymás számára láthatatlanok. Végső soron a 
marginalizálódott csoportok és témák teremtik meg a közös kapcsolat az egy-
mástól földrajzilag távol eső projektek között. 

�

Saõ Paulo valamelyik lejtős utcáján a sok közül sétál egy fiatal fiú vagy lány – nem 
lehet egyértelműen eldönteni, mert az arcát és a törzsét teljesen eltakarják a 
hatalmas zacskó és a kartondobozok, amit a feje fölött cipel. A városból is csak 
egy járdaszegély és egy összefirkált homlokzat látszik. Az egyetlen jól kivehető 
részlet a képen a Havaianas papucs. A Havaianas-ról tudni kell, hogy az egyik 
legmenőbb márkának számít, méregdrágán kapható az egész világon, kivéve Bra-
zíliában: itt nagyon olcsó és mindenki, tényleg mindenki ezt hordja. Két rezidens 
művész, aki két hónapot töltött Saõ Paulóban, felvételeken rögzítette benyomá-
sait a városról. A biennálé előmunkálatai részeként beszámolójukban – Dobozok 
és zsákok a hátukon – a városi életkép nélkülözhetetlen szereplőit örökítették 
meg: gyalogosan vagy csomagokkal megpakolt biciklin, vagy hasonló járművel 
közlekedő embereket (Ines Doujak és John Barker: Boxes and sacks on their 
backs). A biennálé hivatalos illusztrációja Prabhakar Pachpute rajza egy bábeli 
torony formájú, törékeny szerkezetű építményről (Tension Zone). A kagyló for-
májú építményt többen cipelik a fejük fölött, majdnem teljesen elbújva benne, 
belőlük is csak a lábuk látszik ki.
Voluspa Jarpa szép kivitelezésű installációja – Learning Histories – a történelem 
reprezentációját vizsgálta. A mennyezetről lógó, átlátszó fekete-fehér műanyagla-
pok egyrészt a CIA dokumentumai, s a legutóbbi brazíliai diktatúráról (1964–1985) 
szólnak, illetve a brazil titkosszolgálat anyagai az ötvenes és hatvanas évekből. 
A diktatórikus múlt feldolgozása Brazíliában a képzőművészet egyik sarkalatos 
pontja – a biennále részleges bojkottja a diktatúra idején jelentős társadalmi 
szerepvállalás eszköze volt. Ezeknek a dokumentumoknak egy része a titkosítás 
feloldása előtt ki lett törölve. Az információ megsemmisítése freudi értelemben 
a törtémelmi traumákat mélyíti: a kitörölt, tehát láthatatlan részletek megszakít-
ják az egységes történelmi narratívát, és ezáltal akadályozzák a múlt feldolgozá-
sát. A demokrácia jegyében nyilvánosságra hozott iratok olvasása hagyományos 
értelemben nem működik, megint a hozzáférhetőség problémája merül fel.

A brazil street art művész, Éder Oliveira újságok bűnügyi rovatának hasábjait 
utánozta falfestményei stílusában és témaválasztásában egyaránt. Az embermé-
ret többszörösére nagyított portréin azokat a jellemzően őslakosok vagy afrikai 
bevándorlók leszármazottjaiként megjelenített fiatal férfiakat ábrázolja, akikről 
fényképet közölnek az újságok bűntett elkövetésének vádjával. Belém utcáin, 
házfalain és Saõ Paulóban a biennálé falain Oliviera a kevert identitású caboclo 
indiánokat egyszerű emberekként mutatja, és nem megbilincselt bűnözőkként. 
A figyelem az arcvonásokra összpontosul, a bőrszín árnyalataira és szuggesztív 
tekintetükre.
A nagyvárosi tér természetét vizsgálja Mark Lewis filminstallációja (Invention). 
A felvétel tempójának köszönhetően a bevásárlóközpont és a metró egymást 
keresztező mozgólépcsője elidegenítő hatást kelt, és a lecsupaszított vonalak 
hangsúlyozásával halványan ugyan, de felidézi a háború utáni absztrakt festészet 
virágzását Brazíliában. Ez a formai átlényegülés fokozódik attól, hogy a szomszé-
dos kivetítőn a hatvanas években – a Niemeyer-iroda tervezésében – épült Copan 
Building tűzlépcsőjén ereszkedik a kamera, és feltűnik Saõ Paulo másik építészeti 
jelképének, a MASP (SP Művészeti Múzeum) galériájának enteriőrképei is. A követ-
kező felvonásban egy hatalmas autópálya tűnik fel, amely a hetvenes években 
épült, és derekasan szétrombolta a város szövetét. Ennek orvoslásaképpen min-
den héten egy napra visszakapják a városlakók ezt a területet.
Az első biennálék megalakulása óta az utóbbi évtizedekben világszerte megsok-
szorozódott a számuk. Azok a biennálék, amelyek a Saõ Paulo-ihoz hasonlóan 
forradalmi irányt vettek, paradigmaváltó magatartásukkal elkerülik azt a hibát, 
hogy a rögzült muzeális/múzeumi modell (a white cube-ra gondolok) eszköztá-
rat használva önismétlővé váljanak – akár azon az áron is, hogy a végeredmény 
csúnya lesz. Az egyértelműen artikulált kurátori hang mellőzésével és a letisztult, 
professzionálisan kivitelezett alkotások helyet a workshopokat és közösségi 
részvételt előnyben részesítő projektszerűen megvalósult 31. SPB nemcsak 
üdítően hatott, hanem kitüntetett figyelmet érdemelt.
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