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Politika, gazdaság, történelem, múlt és jövő – a 2015-ös biennále összképét az e 
kérdéskörökhöz kapcsolódó, erőteljes művek határozzák meg. Májusban még csak 
a médiából ismertük a menekültválságot; időközben testközelbe került az immár 
négy éve zajló – eddig több mint kétszázezer áldozatot követelő, a 22 milliós 
ország lakosságának felét lakhelyének elhagyására kényszerítő – szíriai polgárhá-
ború, valamint napi élményünk lett a politikai arrogancia és a mesterségesen szított 
gyűlölet. Napjainkban minden korábbinál élesebben vetődnek fel a demokrácia, a 
jogszerűség és a szolidaritás kérdései, az egyén és a politikai vezetők felelőssége. 
Mit reprezentálhat ilyen helyzetben egy „nemzet”, egyes művek vagy a kortárs 
művészet maga? Segíthet-e abban a művészet, hogy jobban megértsük, mi áll  
a globális léptékű változások és konfliktusok mögött? Lehet-e a művészet a világ 
megváltoztatásának eszköze? 

A Creative Time elnevezésű New York-i szerve-
zet, amely a művészet legújabb formáinak, meg-
nyilvánulásainak ad teret, Enwezor meghívására 
Curriculum címen háromnapos „csúcstalálkozót” 
rendezett Velencében gondolkodók, művészek, 
kutatók és aktivisták részvételével, ahol ezúttal 
a tudás létrejöttének, átalakulásának és átadásá-
nak lehetőségeit vizsgálták „politika és művészet 
metszéspontjában”.1 A most tanulmányaikat végző 
fiatalok nemegyszer a „brutális geopolitikai reali-
tással” szembesülnek, amikor szegénységük miatt 
nem jutnak megfelelő szintű oktatáshoz; erre 
jelenthet megoldást az alternatív, online, szaba-
don hozzáférhető tananyagok, a tudás decentra-
lizálása a monolit struktúrákkal szemben, amely 
végső soron az egyenjogúság, a társadalmi igaz-
ságosság elvének következetes képviseletén 
alapul. A Creative Time egyik együttműködő 
művész-partnere, a művészeti aktivizmus egyik 
elkötelezett képviselője Jeremy Deller, aki ezút-
tal a munkavállalók jogaival és kizsákmányolásával 
kapcsolatos művét mutatta be a központi pavi-
lonban: a könnyűzenét, a szórakoztatóipart és az 
egykor volt angol nehézipart kapcsolja össze egy 
zeneautomatában, amelyből beprogramozás után 
hangos ipari zaj hallatszik. A művet angol munka-
dalok élő előadása egészíti ki az Arénában, ahol 
a British Library archívumából válogatott dalokat 
Jennifer Reid énekli.2 
Bármennyire szimpatikusak is a Creative Time 
törekvései – mely a közösségek részvételén 

1  http://creativetime.org/summit/venice-2015/
2  http://soundcloud.com/thevinylfactory/sets/jeremy-del-
ler-jennifer-reid-live-at-the-arena
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Jeremy Deller
Factory Records (All the World's Futures, Giardini) © Fotó: Rosta József
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alapuló művészeti és egyéb programokban, a 
demokratikus formák gyakorlásában nyilvánul-
nak meg, feltárva a meglévő hatalmi struktúrá-
kat, a gazdasági törvényszerűségeket –, mindez 
nem elég a „dolgok állásának” megértéséhez. 
Az emberi tettek mögött a sérülékeny és köny-
nyen manipulálható személyiség húzódik meg, 
a maga tudásával és hiedelmeivel, érzelmeivel, 
élettörténetével – és itt az aktivizmus helyett 
újra a művészet hagyományos témái, az ember-
ábrázolás, az empátia és az érzékenység lépnek 
a művek előterébe. 
A japán pavilonban Chiharu Shiota installáci-
ója mintha egy hatalmas, élő neuronháló lenne:  
a teret vörös fonalak szövik be, a fonalakra 
akasztott kulcsok a térben elhelyezett két bárka 
fölé súlyozzák a monumentális térszövetet.  
A művészt „élet és halál” kérdései foglalkoz-
tatják, műveit az utóbbi években a szerettei-
nek elvesztése fölött érzett fájdalom inspirálta.  
A halál ismeretlen birodalmát, a fizikai és lelki fáj-
dalom sötét territóriumát igyekszik feltérképezni, 
amelyet a remény és a spiritualitás fényével 
ellenpontoz. Az installáció elemei szimbolikus 
jelentést hordoznak: a két csónakba mint két 
tenyérbe esőcseppekként hullanak az emlékeket 

jelképező kulcsok, míg a tér, amelyben sétálunk, az emlékek óceánjává, a térháló 
az emlékek szövedékévé változik. 
A központi kiállításban is találunk egy különös emlékbankot: Joana Hadjithomas 
és Khalil Joreige Látens képek. Egy fényképész naplója című munkája a 
Wonder Beirut című projekt befejező része. A szerzők által kitalált libanoni 
fotós, Abdallah Farah (aki a történet szerint a hatvanas évek végén turisztikai célú 
képeslapok fotózásával kezdte pályáját) 1997 és 2006 között a háborús állapotok 
miatt, vegyszerek és fotópapír híján egy idő után nem hívta elő filmtekercseit, 
azonban minden egyes felvételéről jegyzetet készített, amelyből aztán egy 1312 
oldalas kiadvány készült. Az installáció formájában kiállított köteteket tehát nem 
nézni, hanem olvasni kell: a befogadó fantáziájára van bízva, hogy a leírásból 
megteremtse a látványt, ő hívja elő emlékezetéből azt a „látens képet”, amely az 
előhívatlan negatívon található. A kiállítótérben a látogató maga is beleolvashat 
a könyvbe, de az Arena programjának részeként felolvasva is meghallgathatja 
a szöveget naponta, különböző előadók tolmácsolásában. Farah könyve Bejrút 
egy évtizednyi történetének lenyomata: politikai, társadalmi, valamint minden-
napi, személyes naplója. 
Herman de Vries holland művész a természettudomány módszereivel fordul  
a világ felé: a természeti folyamatok vizsgálatán keresztül közelíti meg az emberi 
létezést, amelyet elsősorban fizikai realitásnak tekint (’veritas existentiae’ – a 
létezés valósága). Vries összegyűjti, rendszerezi és bemutatja a természetben 
talált dolgokat, jelen esetben egyrészt a velencei lagúnákban gyűjtött köveket, 
növényi és állati részeket, másrészt a lakhelye körül gyűjtött valódi füvet (Dürer 
nagy gyeprészletének analógiáját és egyben ellentétét), az utazásai során gyűj-
tött köveket, a talajjal mint festékkel színezett papírlapokat, melyekkel mind 
a mimézis elvét tagadja, amikor magát a természetet állítja ki művészetként.  

herman de vries
to be all ways to be (holland pavilon) © Fotó: Rosta József
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84 éves művész egy hegyi forrás vizéből iszik, saját testét is bekapcsolva mint-
egy a természet örök körforgásába. Taryn Simon herbáriuma a Corderiében 
(Paperwork, and the Willl of Capital) ezzel szemben épp a politikai, történelmi 
kontextust vizsgálja azokon a virágcsokrokon keresztül, amelyek nemzetközi 
egyezmények, kormányközi megállapodások aláírásakor díszítik a tárgyalóaszta-
lokat. A lepréselt virágok mellett megjelennek az események adatai és az aláírt 
szerződések tartalma, az oly hatástalan, sokszor pusztán formálisan működő 
avagy impotens diplomácia rekvizítumai.  
Christian Boltanski Animitas című videója a chilei Atacama-sivatagban készült: 
a művész 300 apró csengőt helyezett el hosszú növényi szárakon, aszerint a csil-
lagállás szerint rendezve el az installációt, amely alatt a világra jött, 1944. szept-
ember 6-án. A szélfútta csengők hangja sajátos dallammá, egyfajta „égi zenévé” 
áll össze, amely a táj, valamint a szárak és a csengőkre függesztett papírcsíkok 
finom mozgásával kapcsolódik össze. Boltanski „lélektemetőnek” nevezi a helyet, 
a világ legszárazabb pontját, ahol Pinochet alatt politikai foglyokat kínoztak, ahol 
ma is emberi maradványok után kutatnak a hozzátartozók. A természet örökké-
valósága, az ég és a táj látványa így kapcsolódik össze a véges emberi élettel, a 
halállal egy másik „öregember” interpretálásában (Boltanski maga nevezi így magát 
a vele készült interjúban3). 
Alighanem a 77 éves Georg Baselitz új, monumentális, csaknem öt méter magas 
önarcképeit is ehhez a gondolatkörhöz (öregedés, elmúlás) kell kötnünk: a nyolc 
festmény, amely a „Nem esik le a falról” kissé nagyképű címet kapta, a művész 
ruhátlan fényképe alapján készült, amelyet felesége vett fel róla. A fekete hát-
tér előtt fejjel lefelé megfestett, jellegzetes, kerekfejű, kékszemű, enyhén poca-
kos figurában ugyan felismerhető a művész, ugyanakkor legalább ennyire fontos 
Baselitz festészeti bravúrja és az, amit az öregedésről és a halálról gondol. „Amikor 
festek, nem azt festem, amit látok, hanem a fejemben lévő dolgokat”, mondja egy 

3  https://www.youtube.com/watch?t=168&v=hZuIEHHptCs

interjúban. (Eddig az evidenciáig sok művészeti 
iskola máig nem jutott el.)
Visszatérve Boltanski művéhez: az északi pavi-
lon absztrakt struktúrái, nevezetesen Camille 
Norment Rapture című munkája is a tér- és 
akusztikus élményre épül. A pavilon belsejében 
heverő, hatalmas méretű keretek és összetört 
üveglapok Caspar David Friedrich összetorló-
dott jégtábláit idézik. Az installációhoz tartozó 
zenét a legendás 18. századi üvegharmonika 
ihlette, mely üveg és víz segítségével teremtett 

„éteri” hangzást annak idején. Az egyszerre több 
érzékre ható környezetben Norment a harmó-
nia és a disszonancia, a víz és az üveg, valamint 
a fény használatával egyben Velence speciális 
kontextusára is reflektál. 
Az osztrák pavilon Heimo Zobernig alkotásával 
a végletekig megy a kiállítási környezet lecsupa-
szításában és ennek révén a figyelem maxima-
lizálásában: az impulzusok sokaságától elkábult 
látogató hirtelen egy csaknem teljesen üres tér-
ben találja magát, amelyben maga az építészeti 
beavatkozás – egy monumentális, a mennyezet-
ről belógatott, precíz monolit struktúra – alkotja 
a művet. (Ez a roppant erőfeszítést kívánó, 
drága, ugyanakkor csaknem észrevehetetlen 
installáció felveti a kérdést, hogy éppenséggel 
nem egy ilyesfajta mű jelképezi-e legjobban a 
kapitalizmus provokatív, pazarló szemléletét?) 
A Zobernig-féle térérzetnek épp ellenkezőjét 

Christian Boltanski
Animitas, 2014 (All the World's Futures, Arsenale) © Fotó: Rosta József
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tapasztalhatjuk meg a közeli brazil pavilonban: 
falakat, rácsokat, elzárt és áttört tereket alkot 
és ábrázol három különböző művész (Antonio 
Manuel, André Komatsu és Berna Reale) 
alkotásain keresztül, a hatvanas-hetvenes évek 
aktivizmusát és a jelen fragmentált társadalmi 
viszonyait megidézve.  
Sokan meglepődtek, hogy az évek óta az új bal-
oldal holdudvarához tartozó művészek kiállításai 
után ezúttal a műtárgypiacon rendkívüli sikereket 
elérő Adrian Ghenie nagyméretű festményeit 
láthatták a korszerű és elegáns galériává alakí-
tott román pavilonban. Kiderül azonban, hogy 
e festmények is mélyebbre ásnak a puszta lát-
ványnál. A Darwin’s Room című kiállítás három 
szekcióra oszlik : The Tempest, The Portrait 
Gallery – Self-portrait as Charles Darwin és 
The Dissonances of History. A kiállítás témája a 
túlélés – a művész az evolúció elméletét a gaz-
dasági verseny fogalmával, a kortárs kapitalista 
szisztémával köti össze. A festményeken olyan 
szimbolikus alakok jelennek meg, mint Vincent 
van Gogh, Marcel Duchamp, Lenin vagy Hitler, 
jelezve, hogy itt nemcsak a történelemről, illetve 
különféle fejlődéselméletekről van szó – ameny-
nyiben a huszadik század történetét különféle 
ideológiák harcaként interpretáljuk –, de a fes-
tészet és általában a művészet létkérdéseiről is. 
A művész vízióját a kortárs világról az emléke-
zet és a vágy, a megrázkódtatások és a látvány 

Heimo Zobernig
Az osztrák pavilon © Fotó: Rosta József

Camille Norment
Rapture (északi 
pavilon) 
© Fotó: Rosta József
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beli tudással megfestett, érzékeny, ugyanakkor 
nagyon látványos – szakmai körökben épp ezért 
sokszor gyanakvással kezelt – képeit inspirálják. 
E mostanra észrevehetően kiszínesedett, motí-
vumban gazdag festmények párhuzamait talán 
Chris Ofili képeiben találjuk meg, aki képeinek 
gazdag ornamentikáját újabban a kiállítóterem 
falának festésével egészíti ki. 
Nagyvonalú és hatásos, ugyanakkor meglehető-
sen retró-hangulatú idén az olaszok saját kiállí-
tása. A meghívott művészek (15 olasz és három 
külföldi művész) névsora impozáns, kvalitásaik 
vitán felül állnak, a kiállítás mégis túl pedáns, 
enyhén unalmas, talán épp a gondosan meg-
tervezett kiállítótérnek, az egymás után sora-
kozó kiállítási egyendobozoknak köszönhetően.  
A Codice Italia című kiállítás témája Olaszország, 
az olasz kultúra, illetve ennek emlékei, nyomai; 
a művészettörténész kurátor hivatkozási alapja 
Aby Warburg, aki az ókori kultúra továbbélését 
kutatta, s megalapozta az ikonológia és ikonográ-
fia tudományát. A kiállított művek mindazonáltal 
nem hozzák lázba az embert – vagy láttunk már 
hasonlót (arte povera és transavantguardia), vagy 
a művek túl rendesek, lekerekítettek, különö-
sen ha így, Enwezor kiállításának kavalkádja után 
találkozunk velük. A három vendég (Greenaway, 
Kentridge és Straub) is besimul e hangulatba, 

Mimmo Paladino
Cím nélkül (olasz pavilon) © Fotó: Rosta József

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
Latent Images – Diary of a Photograph (felovasás az Arénában) © Fotó: Rosta József



9

miközben Greenaway rajzsorozata (Triumphs 
and Laments) hallatlanul izgalmas témát dolgoz 
fel: Traianus oszlopának motívumait gondolja és 
rajzolja tovább, a jelen eseményeivel asszociatív 
módon öszekötve az ókori eseményeket, gon-
dolati ívet húzva Remus és Pasolini vagy a római 
asszonyok és a Szicília partjait elérő menekültek 
alakja, sorsa között. 
Az olaszok tehát saját történelmük, kultúrájuk 
vizsgálatán keresztül közelítik meg a jelent, ami 
az ő esetükben nem példa nélküli – inkább a 
szokásos rutin része. Más országok, nemzetek 
sorsa némiképp bonyolultabb, és néha már ott 
zavarossá válik a történet, amikor e kettőt igyek-
szünk definiálni. A múlt és a történelmi, kulturá-
lis szimbólumok újraértelmezése a témája Jirí 
David installációjának a közös cseh-szlovák pavi-
lonban: kiindulópontja a cseh szecesszió mes-
tere, Alfons Mucha által festett monumentális 
festmény, melynek utolsó darabja az Apoteózis, 
az Apotheosis of the Slavs: Slavs for Humanity 
(1926). Az eredetileg húsz nagyméretű festmény 
a szlávok történetét dolgozta fel romantikus szel-
lemben, a csehek és szlovákok 1918-ban létre-
hozott köztársaságának tiszteletére. A festmény 
azonos méretű fekete-fehér reprodukciója elé 
ugyanekkora tükröt állított a művész, a kép ily 
módon az önreflexió terepe lesz a néző bevo-
nása révén, aki olyan fogalmakkal szembesülhet, 

mint otthon, ország, nemzet, állam, haza – ezúttal a csehek és szlovákok történe-
tére, viszonyára vonatkoztatva. 
Sokáig úgy éreztem, a szerb pavilon – Ivan Grubanov United Nations Dead című 
installációja – túlságosan hatásvadász földön heverő, meggyalázott, festékbe már-
tott zászlóival, ám be kell látnom, hogy az ilyen szimbolikus gesztusok erőtelje-
sen jelen vannak a hétköznapokban is, ahol nem kell a szomszédba menni egy 
kis zászlóégetésért, nemzeti trikolórért, parlamenti csiki-csukiért az EU-s zászló-
val. Grubanov kérdése ugyancsak a nemzet fogalmára vonatkozik a jelen globális 
szituációjában: olyan országok zászlaját gyűjtötte össze, amelyek megszűntek, 
feloszlottak, átalakultak az elmúlt évtizedekben, mint Jugoszlávia, a Szovjetunió, 
a Német Demokratikus Köztársaság stb., ily módon rámutatva ezen államalakula-
tok fiktív és sérülékeny jellegére, valamint az „Egyesült Nemzetek Szövetségének” 
csaknem súlytalan szerepére. 
És itt újra visszakanyarodtunk a Velencei Biennále mint a nemzeti reprezentáció 
terepének kérdéséhez. A nemzeti pavilonok rendszere olyan történelmi adott-
ság, melynek kereteit már sokan, sokféleképpen próbálták kitágítani, meghaladni, 
amely ugyanakkor 120 év elteltével is létezik. A biennále térbeli bővülése oldja 
ugyan e merev rendszert, ugyanakkor az egyes kiállítások finanszírozása továbbra 
is jórészt hivatalos állami szervekhez, minisztériumokhoz, kulturális alapítványok-
hoz, múzeumokhoz kötődik, így a finanszírozás mértéke nagyban befolyásolhatja 
az adott produkció színvonalát – esetenként a bemutató jellegét, a kiválasztott 
művész személyét – is. Idén a frissen megépült, hipermodern ausztrál pavilon 
keltett élénk feltűnést az omladozó téglafalakhoz szokott közönség köreiben, de 
több mint észrevehető volt a szponzor jelenléte a high-tech koreai pavilon ese-
tében is. A kiállító országok nagy általánosságban presztízskérdésnek tekintik a 
jó velencei szereplést, annak ismertsége és nemzetközi rangja miatt. A magyar 
pavilon épülete, intézménye e több mint száz éves történet része, amely maga 
sem működhet jól önreflexió, átgondolt stratégia és jövőkép nélkül a biennále 
globális kontextusában. 

William Kentridge
Triumphs and Laments (olasz pavilon) © Fotó: Rosta József


