
4

2
0

1
5

/
7

_
8

Nem gondoltam volna, hogy ennyi év múltán ismét a történelem angyalával1 és 
Marx Tőkéjével kapcsolatos ismereteimet kell leporolnom, amikor az 56. Velencei 
Biennáléról írok. Mint ismeretes, Walter Benjamin történelemfilozófiai esszé-
jét Paul Klee Angelus Novusa kapcsán írta2 a múltról és a jövőről, a történelem 
katasztrófájáról és a haladás viharáról, a köztes létben rekedt hírnök szemléletes 
leírásán keresztül. Az idei kiállítás főkurátora, Okwui Enwezor3 ezt a szöveget 
választotta mottójául, jelenünket a szorongás koraként jellemezve, amelyet mély 
megosztottság, hangsúlyos egyenlőtlenségek és a jövővel kapcsolatos bizony-
talanság jellemez. Ebben a meglehetősen drámai kontextusban bukkan fel hivat-
kozási alapként Marx műve, amelyet a központi pavilonban a David Adjaye4 által 
tervezett ARÉNÁ-ban, „a nyilvános beszélgetések fórumán”, oratóriumszerű elő-
adásban hallgathat meg a közönség hét hónapon keresztül. 
A helyzet azonban még ennél is bonyolultabb: a Tőke maratoni felolvasásának 
előképe az „akrand páth”, azaz a szikh vallás szent könyvének megszakítás nélkül, 
több napon keresztül zajló felolvasása, mely újabb filozófiai, illetve vallási perspek-
tívával gazdagíthatja eredeti nézőpontunkat. S ha még ez sem lenne elég: a Tőke 
dramatikus formában, Isaac Julien rendezésében kerül színpadra, aki Enwezorhoz 

1  Szipőcs Krisztina: Angyalok és angyalt rajzolók, Magyar Szemle, 2. évf. 12. sz., 1993, pp. 1265-1273. 
2  „Van Kleenek egy Angelus Novus című képe. Angyalt ábrázol, aki mintha rámeredne valamire és el 
akarna hátrálni tőle. Szeme tágra nyílik, szája nyitva, szárnyai kifeszülnek. Ilyen lehet a történelem angyala. 
Arcát a múlt felé fordítja. Ahol mi események láncolatát látjuk, ott ő egyetlen katasztrófát lát, mely szün-
telen romot romra halmoz, s mindet a lába elé sodorja. Időzne még, hogy feltámassza a holtakat és össze-
illessze, ami széttörött. De vihar kél a Paradicsom felől, belekap az angyal szárnyaiba, és olyan erővel, hogy 
nem tudja többé összezárni őket. E vihar feltartóztathatatlanul űzi a jövő felé, amelynek hátat fordít, mi-
közben égig nő előtte a romhalmaz. Ezt a vihart nevezzük haladásnak.” Walter Benjamin, Angelus novus: 
Értekezések, kísérletek, bírálatok, Magyar Helikon, Budapest, 1980
3  Okwui Enwezor 1963-ban született egy nigériai kisvárosban. Nigériában megkezdett egyetemi tanul-
mányait az Egyesült Államokban folytatta, a New Jersey City University-n szerzett diplomát politikatu-
dományokból 1987-ben. Diplomája megszerzése után költészettel és szövegalapú művészeti formákkal 
(konceptuális művészet, művészetkritika) foglalkozott. 1993-ban társaival együtt lapot alapított Nka 
Journal of Contemporary African Art címmel. Első nagyszabású kiállítása a 30 afrikai fotóst bemutató In/
sight volt a Guggenheim Museumban (1996), amelyhez a kortárs afrikai művészet debütálása köthető a 
nyugati szcénában. 1997-ben a Johannesburgi Biennále művészeti vezetője, 2002-ben a kasseli documenta 
11, 2008-ban a Gwangju Biennale, 2012-ben a Párizsi Triennále kurátora. A Velencei Biennále 120 éves 
történetében Enwezor az első afrikai születésű főkurátor és Harald Szeemann mellett ő az egyetlen, aki a 
documenta és a Velencei Biennále művészeti vezetője is volt. 
4  David Adjaye ghanai származású brit építész. Számos képzőművészettel kapcsolatos projekt nyomán 
kapott megbízást Enwezortól a Biennále tereinek tervezésére: az ő irodája alakította ki a Corderie kiállí-
tási tereit, valamint hozta létre a Giardini központi pavilonjában az ARENÁ-t, „az élőbeszéd, a dal, felolva-
sások, filmvetítések gyűjtőhelyét”, amely többirányú nézőterével és színpadával kívánja aktivizálni,  
a diszkusszív térbe bevonni a látogatókat. 

és Adjaye-hoz hasonlóan fekete bőrű, afféle 
migráns (elnézést), ugyanakkor a nyugati világ 
játékszabályai szerint játszó, de gyökereit meg 
nem tagadó értelmiségi, aki jelentős befolyással 
bír korunk szellemi áramlataira. S az ARENA még 
egy, mára jórészt feledésbe merült történetre 
is visszacsatol: az 1974-es szolidaritási akcióra a 
Chilével, melynek keretében művészek tiltakoz-
tak a Pinochet-diktatúra ellen, direkt módon a  
kor társadalmi-politikai kontextusába ágyazva  
a biennále patinás intézményét. 
A nyájas olvasó ezek után már sejtheti, hogy az 56. 
Velencei Biennále kapcsán felmerülő témáink – 
Okwui Enwezor személyének, szemléletének 
és érdeklődésének, valamint a dolgok jelen-
legi állásának köszönhetően – szerteágazóak és 
húsba vágóak, és messze túlmutatnak egy szok-
ványos képzőművészeti kiállítás problematikáján. 
Enwezor valóban komoly ember, aki állhatatosan 
kutatja a művészet, valamint a történelmi, etikai 
és társadalmi kérdéseket közti kapcsolatokat. 
Ugyanakkor kitűnő ízlésű művészettörténész is, 
kinek kiállításai valódi intellektuális és esztétikai 
élményt jelentenek. Így idén nagyrészt megúsz-
tuk azt a belterjes és áltudományos fontosko-
dást (továbbá a talmi kereskedelmi csillogást), 
amely nyomán régebben magam is hajlamos 
voltam a „nyugat” és ezen belül a kortárs képző-
művészet végét vizionálni. Ehelyett most olyan 
nagyvonalú, szabad és bátor, ugyanakkor pro-
fesszionális művészettel találkozhattunk, mely 
úgy kell nekünk e vérzivataros időkben, mint 
egy falat kenyér. Enwezor nemcsak az elmúlt 
évtizedekben általa rendezett nagy nemzetközi 
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kiállítások eredményeit összegzi ezen a bienná-
lén, hanem ezt kiegészíti számos, kifejezetten 
ebből az alkalomból készült új művel, valamint 
multidiszciplináris, inspiratív programokkal, 
művész-performanszokkal5 és különféle elő-
adásokkal, ismét sokféle irányba tágítva a bien-
nále és a kortárs képzőművészet kereteit. Ehhez 
a szilárd kurátori alaphoz viszonyíthatjuk az egyes 
országok, kurátorok és művészek teljesítményét. 
Néhány szám: az idén 120 éves művészeti ren-
dezvény összesen 1 1 000 m2-en mutatta be 
a főkurátor válogatását – 3000 m2 a Giardini, 
8000 m2 az Arsenale területén – amelyhez 89 
nemzeti pavilon járult hozzá a saját kiállításá-
val (ebből 29 a Giardini történeti épületeiben 
és 31 az Arsenáléban). Az Enwezor által rende-
zett központi kiállításon 136 művész szerepel 
53 országból, közülük 89-en most első ízben, 
számosan az úgynevezett „perifériáról”, kifeje-
zetten a kiállításra készült munkával. A biennále 
történetében először állít ki Grenada, Mauritius, 
Mongólia, Mozambik és a Seychelle-szigetek (és 
érdekességképpen említsük meg az Apostoli 
Szentszék kiállítását is az újonnan felújított Sale 
d’Armiban). További 44 kísérő kiállítást lehetett 
megtekinteni a városban és tágabb körzetében, 
már ha valakinek volt erre ideje és energiája.  
A Velencei Biennále már régóta olyan megaren-
dezvény, amelyet lehetetlen teljes egészében 
befogadni (idén például csak kevesen találták 
meg és látták a díjnyertes örmény kiállítást San 
Lazzaro kolostorszigetén). E beszámoló ezúttal is 
a biennále egyfajta személyes olvasata, töredé-
kes útibeszámoló, mely nem mentes némi elfo-
gultságtól sem. 
És most térjünk vissza a történelem angyalá-
hoz és a kapitalizmushoz. Enwezor az 1914-es 
és 1939-es történelmi évfordulókat emlékeze-
tünkbe idézve napjaink globális tájképét úgy 
festi le, mint amely újra romokban hever, ahol 
eluralkodott az erőszak és gazdasági pánik, ahol 
humanitárius katasztrófa zajlik a tengereken,  
a sivatagokban és a határokon, amint a beván-
dorlók, menekültek és kétségbeesett embe-
rek keresnek menedéket látszólag nyugodtabb 
és prosperálóbb vidékeken. „Bárhová fordu-
lunk, újabb válságot, bizonytalanságot, mélyülő 
fenyegetettséget látunk a világban”, írja a kurátor. 
A kérdés az, hogy hogyan lehet a kortárs jelen új 
nyugtalanságát, a dolgok jelenlegi állását a művé-
szet eszközeivel megragadni? Mennyiben mutat-
hat túl a dolgok prózai valóságán egy műalkotás, 
hasonlóképpen Klee Angelus Novusához? 
Enwezor elképzelése szerint a kurátor, a művé-
szek, a közönség és bárki, aki a biennáléhoz 
hozzájárul a maga eszközeivel, mind egyazon 
a zenekarban játszik; ez a virtuális és valóságos 

5  Többek között Olaf Nicolai, Jason Moran, Jeremy Deller, 
Charles Gaine vagy a TOMORROW darabjaival, melyek ihletői 
többek között Marx, a munkadalok, a gyárak világa vagy a tár-
sadalmi igazságosság mint olyan. 

Bruce Nauman
Human Nature / 
Life Death / Knows 
Doesn’t Know, 1983

Abdel Abdessemed
Nympheas, 2015  
(All the World's 
Futures, Arsenale) 
© Fotó: Rosta József

Bruce Nauman
Human Nature / 
Life Death / Knows 
Doesn't Know, 1983 
(All the World's 
Futures, Arsenale)
© Fotó: Rosta József
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meg a válságos jelent, a dolgokat a műveken 
keresztül. Az egyes műveket a kurátor úgy-
nevezett „szűrőkön” keresztül kapcsolja be a 
rendszerbe, melyek a következők: „Élő jelleg: 
az elbeszélés időtartama” (a kiállítás mint idő-
ben zajló esemény, narratíva); „A rendezetlen-
ség kertje” (a kertek – giardini – mint az egyes 
nemzetek kaotikus viszonyának térbeli metafo-
rái); és végül a „Tőke: élő felolvasás” (a fiktív és 
valóságos tőke, illetve Marx műve, „korunk nagy 
drámája”, mely 1867-es megjelenése óta oly nagy 
hatást fejtett ki világszerte, de amit oly kevesen 
olvastak eredetiben). Marx Tőkéje a kurátor 
véleménye szerint olyasfajta szöveg, melyből 
magyarázatot kaphatunk a fennálló rendszerek-
kel kapcsolatos kérdéseinkre: „szoros olvasása” 
révén megismerhetjük és megérthetjük a kapi-
talizmus jelenségét, a pénzügyi rendszerek kap-
zsiságát, a természeti erőforrások és az emberek 
kizsákmányolását, a társadalmi szerződést meg-
szegő politikai, hatalmi rendszereket: korunk 
meghatározó gazdasági, társadalmi struktúráit. 
A biennále átlagközönségét nyilván nem lehet 
kényszeríteni, hogy magáévá tegye a szövegkor-
puszt és annak alapján változtassa meg éltét, de 
a felolvasások és a Marx művére reflektáló mun-
kák legalább az alapfogalmakat (munka, terme-
lési viszonyok, elidegenedés, áru, profit, válság) 
a fejekbe sulykolják, és ily módon felkelthetik a 
dolgok megértésének igényét. Felmerül persze 
a kérdés, hogy mi jön ezután (létezik-e az eddi-
gieknél jobban működő, egyben igazságosabb 
gazdasági, társadalmi rendszer, vagy éppenség-
gel egy elkerülhetetlen természeti-gazdasági 
katasztrófa felé sodródik a világ), ám erre a kér-
désre a biennálétól nem várhatunk egyértelmű 
választ – ez az a jövő, amelyet nem láthatunk, 
de amely felé feltartóztathatatlan erők repíte-
nek, miközben a múlt romjai felett szemlélődünk. 

„Az esztétikai döntés egyben mindig politikai is”, 
mondja Enwezor,6 és ezzel mélységesen egyet 
kell értenünk. Jól tudjuk, hogy az avíttas politi-
kai eszmék karöltve járnak az ízléstelenséggel,  
a hamis pátosszal, a megalomániával vagy a 
múltba merengő formavilággal, amely aztán 
áthatja az élet minden területét – gondoljunk 
csak az építészetre, a köztéri szobrászatra, az 
öltözködésre stb. „Elkülöníteni a művészetet a 
politikai hangulattól és eseményektől? Ez nem 
fog menni”7 – hát én sem erőltetem. 
Az Arsenale első terme erős felütéssel indít. 
Bruce Nauman villódzó neonfeliratait – „halál”, 

„fájdalom”, „étel” stb. – az algériai-francia Adel 
Abdessemed Vízililiomai ellenpontozzák: hosz-
szú, éles pengéjű bozótvágó késekből össze-
állított „növények”, a művész más munkáihoz  

6  Idézi a THE BAG – Biennale Arte Guide című kiadvány,  
1 kötet, p. 20. 
7  Ugyanitt. 

Rirkrit Tiravanija
Untitled (14,086 
unfired) (All the 
World's Futures, 
Arsenale)
© Fotó: Rosta József

Georg Baselitz
Fällt von der Wand 
nicht (Doesn't Fall 
From the Wall)  
(All the World's 
Futures, Arsenale)
© Fotó: Rosta József

C.T. Jasper & Joanna 
Malinowska
Halka/Haiti 
18°48’05”N 
72°23’01”W  
(lengyel pavilon) 
© Fotó: Rosta József
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(a szögesdrótból készült Krisztushoz vagy a 
szemeteszsákokkal telerakott menekültszállító 
hajóhoz) hasonlóan felkavaró, ellentmondásos 
objektumok. Bruce Nauman az egyike azoknak 
a művészeknek, kiknek műveiből (az 1972-től 
a nyolcvanas évek elejéig készült neonmunká-
iból) antológiát állított össze a kurátor, hasonlóan 
Harun Farocki filmes életművéhez, amelyből 
összesen 87 munka tekinthető meg a biennálén. 
Kiemelt figyelmet kap továbbá Walker Evans, 
Szergej Ejzenstein, Chris Marker, Isa Genzken, 
Hans Haacke, Marlene Dumas, Georg Baselitz 
és más, általunk kevésbé ismert művészek – ők 
azok a kulcsfigurák, kiknek életműve történeti 
perspektívába helyezi a frissen készült munká-
kat, mint ahogy az Nauman és Addessemed ese-
tében is történt. 
A Corderie következő nagyszabású installációja 
a nemrégiben elhunyt zenész, performer, tanár 
és képzőművész Terry Adkins nevéhez fűződik: 
szobrait, installációit nagyméretű hangszerekből 
és különféle anyagokból, zeneszerző módjára 
komponálja, előcsalogatva a lelket a holt tár-
gyakból. Művei környezetében került sor arra az 
élő operaelőadásra, amellyel Jennifer Allora & 
Guillermo Calzadilla járult hozzá az Enwezor 
által elképzelt, az emberi hangra, szövegek és 
dalok élő előadására épülő programsorozathoz. 
Az In the midst of things című, olasz énekesek 
által előadott darabot Joseph Haydn Teremtés 
című oratóriumából írta Gene Coleman, meg-
változtatva az eredeti zenemű hangjainak, illetve 
részeinek sorrendjét, ezzel mintegy átírva a bib-
liai teremtéstörténetet, benne a teremtmények 
megjelenésének sorrendjét is. 
Hadd kössem ezekhez a művekhez, illetve gon-
dolatmenethez a lengyel pavilonban bemutatott 
Halka/Haiti 18°48’05’N 72°23’01’W című filmet, 
C.T. Jasper és Joanna Malinowska alkotását. 
Az extrém szélesvásznú, a jelenlét illúzióját keltő 
filmen egy falusi utcarészletet látunk Haiti szi-
getén napkeltétől napnyugtáig, ahol hosszabb-
rövidebb előkészületek után, anakronisztikus 
jelenetek tanúi lehetünk: jelmezbe öltözött 
énekesek a falu közepén előadják Stanisław 
Moniuszko Halka című nemzeti operáját, egy 
tragikus szerelem lírai történetét. De hogy kerül 
a 19. századi nemzeti érzés és romantika az asz-
talra? A történelem meglepőbb fordulatokat 
produkál, mint gondolnánk: a Cazale nevű falu 
lakói részben lengyel katonák leszármazottai, aki-
ket Napóleon küldött Saint-Domingue szigetére 
1902-1903-ban, az itteni rabszolgalázadás leveré-
sére. Az előadások ezeknek a haiti lengyeleknek, 
barátaiknak és ismerőseiknek – valamint „az ott 
elhaladó állatoknak és motorkerékpárosoknak” – 
szólt, a projekt célja pedig, hogy újragondolja és 
felülvizsgálja az uralkodó történelmi narratívákat. 
Visszatérve az Arsenaléba: ugyancsak a kultúrák 
és tradíciók ütközésének szentel multimédiás 
installációt Theaster Gates Martyr Construction 

című munkájában, amelyben jól megtermett fekete férfiak dolgoznak látványosan 
egy lebontásra ítélt katolikus templomban. Gates kiállítja a templomi orgonából 
kimentett sípokat, a harangot és szobortöredékeket: az egykori chichagói Szent 
Lőrinc templom rekvizítumait is, amely egykor lengyel és ír bevándorlóknak nyúj-
tott menedéket, de nemrégiben a telekspekuláció áldozatául esett a most afro-
amerikaiak és spanyolajkúak által lakott környéken. 
Rombolás után építés és munkásmozgalom: Rirkrit Tiravanija komplett tégla-
gyárat telepített az egyik kiállítóterembe, ahol 14 086 db agyagtéglát készíttetett 
tradicionális módszerekkel, melynek darabja 10 €-ért kapható. A téglára nyomott 
kínai pecsét jelentése: „Ne dolgozz!” A téglákból befolyó pénzt az olasz munká-
sok egyik szervezetének utalják át; a Giardiniben általa kiállított – fiatal művészek 
közreműködésével készült – több száz rajz pedig a sajtóban különböző tünte-
tésekről, felvonulásokról megjelent fotók alapján készült, körképet adva a jelen 
égető problémáiról, a demokratikus jogok megsértéséről és az ez elleni tiltakozás 
lehetőségeiről. 
Adrian Piper amerikai konceptuális művész és filozófus – aki a legjobb művész 
díját nyerte el idén Velencében – The Probable Trust Registry: The Rules of the 
Game 1-3 című csoportos performansza a szavak és ígéretek, valamint szerző-
dések és aláírások értékéről és érvényességéről szól. A kiállítótérben kialakított 
regisztrációs asztaloknál jelentkező személy az alábbi három állítás közül választ-
hat: „Mindig túl drága leszek ahhoz, hogy megvásárolj”, „Mindig azt fogom gondolni, 
amit mondok”, „Mindig azt fogom tenni, amit mondok”. A játékszabályok valame-
lyikét vállaló aláírók döntésükön keresztül analizálhatják tetteik indítékait, saját 
személyiségüket és másokhoz való viszonyukat, mely végső soron a társadalmi 
szerződések (ha úgy tetszik: a törvények és akár az úgynevezett „együttműködési 
rendszerek”) kérdéséhez, azok érvényességéhez is elvezethet. A személyes és 
titkos nyilatkozatokat Piper archívuma gyűjti és dolgozza fel az utókor számára. 

Adrian Piper
The Probable Trust 
Registry: The Rules 
of the Game 1-3 
(All the World's 
Futures, Arsenale)
© Fotó: Rosta József 
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monumentális, jutazsákokból készült installációja 
jelentéséről faggatják: témája a munka és a tőke, 
az árutermelés és -kereskedelem, amelynek 
volumenét és jellegét a kókuszdió és más áruk 
és termények szállításához használatos durva 
textil másodlagos, egyszerre „ipari méretű” és 
kézműves jellegű felhasználásán keresztül érzé-
kelteti (van-e még, aki emlékszik a gyarmatáru 
kifejezésre?). 
Mint említettük, Harun Farocki filmjei, fontos refe-
renciaként bukkannak fel újra meg újra Enwezor 
kiállításain. Itt most többek között azt a sokcsa-
tornás installációt (Labour in a Single Shot) is lát-
hatjuk, amelyet előzőleg a berlini HKW mutatott 
be:8 ntje Ehmann és Farocki felkérésére a világ 15 
nagyvárosában rögzítették filmesek vágás nélküli 
rövidfilmjeiken, hogyan munkálkodnak az embe-
rek, legyen az szellemi vagy fizikai, fizetett vagy 
önkéntes, tradicionális vagy korszerű munka munka, 
alkalmat adva a szemlélőnek, hogy eltöprengen  
a munka mibenlétén, árán és hasznán. 
A jövő társadalmának és technikájának vizioná-
lásához nyújthat segítséget az argentin Ernesto 
Ballestretos kis műhelysarka, ahol ultrakönnyű 
repülőmodellek készülnek és szállnak a leve-
gőben, látszólag fittyet hányva a gravitációnak.  
Ha valaki ennél több technikát, pénzt és látvá-
nyosságot kíván ugyanebben a témában, nézze 
meg a koreai pavilonban Moon Kyungwon 
& Jeon Joonho The Ways of Folding Space 
& Flying című futurisztikus, velejéig profi mun-
káját, amely a jövőből visszatekintve vizsgálja 
az emberi civilizációt, miközben meglehetősen 
üresnek és magányosnak, ugyanakkor tökélete-
sen gépesítettnek festi le a jövőt. 
A német pavilon a „munka”, a „migráció” és a „láza-
dás” témájában mutat be négy művészi pozíciót 
és alkotást, melyek közül Hito Steyerl Factory 
of the Sun című videóinstallációja volt a leglátvá-
nyosabb, ugyanakkor legrejtélyesebb. A művész 
a digitális technika segítségével élő embereket 
transzformál a virtuális térbe, egy a számítógé-
pes játékok világához hasonló valóságba, amelyet 
egy digitális stúdióhoz hasonló térben kivetítve, 
napozóágyakról tekinthetünk meg. A szereplők 
rabszolgaként dolgoznak egy stúdióban, amely 
mozdulataikat fényimpulzusokká alakítja. A hely-
zetük ellen lázadókat a Deutsche Bank drónjai 
támadják, majd a tánc lesz a láthatatlan ellen-
felek elleni tiltakozás leghatékonyabb formája, 
amely fergeteges diszkófeelingben csúcsoso-
dik ki a darab végére – így alakítva végül politi-
kai parabolává a látszólag csacska történetet. 
Apropó, tiltakozás: Olga Csernyiseva érzé-
keny rajzai mellett GLUKLYA (Natalja Persina-
Jakimanszkaja, a Sto gyélaty? csoport aktív 
tagja, a talált ruhák üzemének alapító vezetője) 

8 Labour in a Single Shot. Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 
2015. február 26 – április 6. (http://www.hkw.de)

Fiona Hall
Wrong Way Time 
(ausztrál pavilon) 
© Fotó: Rosta József

Joan Jonas
They Come to  
Us without a Word 
(amerikai pavilon) 
© Fotó: Rosta József
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látványos és humoros installációja képezte le az 
orosz és kelet-európai életérzést: seprűnyélre 
húzott jobb-rosszabb ruhadarabok és azok fel-
iratai fejezik ki a mindenkori kisember viszonyát 
a hatalomhoz és tiltakozását a putyini rendszer 
ellen a használt ruhapiac általánosan elterjedt és 
hatásos eszközeivel. 
Ennél erőteljesebb szimbólumokkal demonst-
rált Ukrajna Oroszország be nem vallott terü-
letszerző háborúja ellen: feketébe öltözött, 
alakzatokba rendeződő kommandósok vitték 
be a háborús hangulatot Velence békés utcá-
ira a Pinchuk Art Center által állított ideiglenes, 
transzparens pavilon közelében, mely feltörekvő 
fiatal művészeknek adott helyet, és amely a 

„Remény” nevet kapta. A sajtószöveg utalt arra, 
hogy a 2013-as tüntetések alatt több mint 100 
civil tiltakozó veszítette életét, és hogy a kiállí-
tás az új, modern, transzparens Ukrajnát kívánja 
képviselni, amely napjainkban is küzd a korrupció, 
a gazdasági nehézségek és a keleti részén állo-
másozó orosz hódító csapatok ellen. 
Nehéz elvonatkoztatni a militáns Oroszország 
képétől, amikor az orosz pavilonba lép az ember 

– mint ahogy zavarba ejtően nagy és „élő” az a 
pilóta-figura is, amellyel elsőként szembesülünk 
(Irina Nakhova műve). Ukrán aktivisták is úgy 
vélték, hogy érdemes tiltakozásuk színhelyéül 
választani az orosz kiállítást: #onvacation néven, 
mintegy „szabadságukat töltve” foglalták el a 
tereket és hirdettek szolidaritási szelfi-akciót.9 
Most pedig néhány atipikus, mégis szimpatikus 
pavilonról és kiállításról, amelyek bár ismeretlen 
területekre csábították a látogatót, az a kaland 
végén elégedetten távozott. Idén ezek közé tar-
tozott Ausztrália és az Egyesült Államok, melyek 
Fiona Hall, illetve Joan Jonas műveit mutatta 
be. Az újonnan épült, múzeumi sztenderdek-
nek megfelelő ausztrál pavilonban egy különös, 
első pillantásra inkább néprajzi vagy helytörté-
neti bemutatóra emlékeztető kiállításba lépünk: 
a falakon kakukkosórák, a sarokban háncsból 
font állatok, a vitrinekben bankjegyek és kőze-
tek – mindez a Wrong Way Time című műben 
egyetlen hatalmas installációban egyesül, amely 
a globális politika, a pénz és a természeti kör-
nyezet viszonyát vizsgálja. Joan Jonas-t inkább 
a videó és a performatív művészet jellemzi, de 
Hallhoz hasonló érdeklődéssel a természet és 
annak spirituális jellege iránt. Az egymásra ref-
lektáló páros videóvetítéseken jelmezekbe öltö-
zött gyermekeket, tájakat és állatokat látunk, a 
tereket tükrök és egy velencei kristálycsillár 
fénye, a művész rajzai és japán papírsárkányok 
szellemítik át. Az 1960-as évek vége óta aktív 
művész kifejezett női érzékenységgel teremti 
meg álomszerű tereit, a konceptuális művésze-
tet a performansszal és multimédiás eszközök-
kel vegyítve. 

9  Bővebb információ: http://on-vacation.info/

A Gotika című kísérő rendezvényre10 – az üvegből készült művek kiállítására – 
mintegy véletlenül keveredtünk el: nagy nevek, gyanúsan nagyszabású projekt: 
már hogy tudna minden felkért sztárművész kizárólag üvegből dolgozni? A művek 
egy része azonban kimondottan kellemes meglepetést okozott, mint például Wael 
Shawky remek bábfigurái, amelyek a Cabaret Crusades filmhez készültek, vagy 
Pascale Martin Tayou lábosok köré állított csődülete. És még egy, meglepetés-
szerű élmény: a tajvani Tien-chang Never say Goodbye című opusza, amely új 
értelmet ad a szentimentalizmusnak, valamint az egyenruhának és a fojtott ero-
tikának, Tajvan, valamint a nyugat összefonódó történelmének kontextusában. 

Folytatása következik. 

10  Glasstress 2015 Gotika, Az Ermitázs és a Berengo Studio projektje; Palazzo Franchetti / Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere e Arti; Velence, 2015. május 9 – november 22. 

Moon Kyungwon & Jeon Joonho
The Ways of Folding Space & Flying (koreai pavilon) 

© Fotó: Rosta József

Hito Steyerl
Factory of the Sun (német pavilon) 

© Fotó: Rosta József


