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Húsz évvel ezelőtt a rendezőbizottság azért hozta létre a 
főkiállítást, hogy megreformálja a reménytelenül régimódi, 

nemzetállami keretrendszerre kitalált Velencei Biennálé 
intézményét. A projekt sikeresnek bizonyult, a sztárkurátorok 

közül válogatott szakemberek új rangot és súlyt adtak 
a nemzetközi kortárs képzőművészet hagyományos 
dzsemborijának. De a szakmai közvélekedés minden 

esetben talált kivetnivalót a főkurátor teljesítményén – hol 
a fárasztó politizálást, hol az üresfejű trendiséget, hol 

a kereskedelmi galériák túlzott befolyását, hol csak úgy 
egyszerűen az unalmasságot kritizálták. 

A jövő 
illúziói

Az 58. Velencei Nemzetközi 
Képzőművészeti Biennálé

R i e d e R  G á b o R
Arsenale, Velence, 2019. V. 11. – XI. 24.
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A mostani, 58. Velencei Biennálé élére 
meghívott Ralph Rugoff munkájával szemben 
viszont nehéz komoly kifogásokat támasztani. 
A londoni Hayward Gallery éléről leigazolt 
művészeti igazgató súlyos, intellektuális, 
átgondolt, jól rendezett és összefoglaló jellegű 
anyagot tett le az asztalra. A kultúrturisták 
vidám forgataga sok-sok év után érezhette 
úgy, hogy nem kell eldugott, 18. századi 
magánpaloták, sznob alapítványi kiállítások és 
vadregényes múzeumok után loholni az igazi 
kortárs élményért. Elég, ha megnézi a főkiál-
lítást. (Kis túlzással azt is mondhatnánk, elég, 
ha csak az egyik helyszínt nézi meg, ugyanis 
Rugoff egyik remek húzása, hogy ugyanazt 
a művésznévsort használta az Arsenale és a 
Giardini esetében is: így sokkal könnyebben 
beleég a látogató agyába egy-egy ismeretlen 
művész, az összélmény pedig sokkal koncent-
ráltabb és szerkesztettebb.) 

Érdekes idők
Mivel Rugoff ennyire komoly 
produkciót tett le az asztalra, 
a 2019-es biennálé átfogó 
értékelésénél érdemes az 
ő sorvezetőjét használni. 
A főkiállítás címe – May You Live 
In Interesting Times – kijelöli 
azt az intellektuális pozíciót, 
amit a kortárs képzőművészeti 
közgondolkodás el kíván foglalni 
a világpolitika tektonikus 
átrendeződése után. Rugoff egy 
angolszász diplomáciai körökben 
idézgetett kínai átkot tett meg 
címül, amely az 1930-as évek 
háborús árnyékokkal terhes 
korszakában terjedt el. „Érdekes 
időket élhetsz meg” – jósolja a 
szentencia, amibe a diplomaták 
beleláttak egy rosszindulatú 
kínai ráolvasást. Csakhogy 
időközben kiderült, hogy ilyesféle 
mondást a kínaiak nem ismernek, 
vagyis nincs külsős átok, csak 
belső félreértés és kulturális 
rasszizmus. Nem velejéig 
romlott, gonosz fajgyűlölet, csak 
hétköznapi rasszizmus, ami 
ellen a social justice warriorok és 
politikusok küzdenek nap mint 
nap elkeseredetten. 

A chilei pavilon tudományos 
alapossággal mutatta be, hogy a király-
ságokban szocializálódott nyugati fehér 
ember miféle kegyetlen módon kezelte a 
lenézett színes bőrűeket. A Voluspa Arpa által 
jegyzett kultúrtörténeti tablókon – többek 
között – a nagy világkiállítások olyan kínos 
zsánerei elevenednek meg, mint a fűszoknyás 
négereknek épített állatkertek (human zoo). 
De ide sorolható az idei amerikai pavilon is 
a Giardiniról, amit az öreg fekete művész, 
Martin Puryear egy csigaplasztikából kibomló 
gigantikus apácaráccsal fedett el. Történetesen 
azért, mert a palladiánus homlokzatot Thomas 
Jefferson monticellói otthona inspirálta, 
Jeffersont pedig manapság nemcsak mint 

fo
tó

: K
or

on
cz

i E
nd

re

legendás elnököt emlegetik, hanem mint szégyentelen 
rabszolgatartót, akinek mulatt rabszolganőjétől – róla is 
megemlékezik Puryear egy szobra – több törvénytelen 
gyereke is született. 

A fekete az új fehér
A fekete tematika végigkíséri az egész 2019-es 
biennálét. Az Arsenale főkiállításának refrénként vissza-
térő tétele a dél-afrikai Zanele Muholi különféle afrofri-
zurás hajkölteményeket megálmodó, önmagáról készített 
fotósorozata. De az elmúlt egy-két év angolszász 
trendjére érzékenyen reagálva egymás sarkát tapossák 
a nagy méretű figurális tablókat festő fekete művészek. 
Például a retrókollázs hangulatú vásznakat készítő Los 
Angeles-i Njideka Akunyili Crosby, aki egy 2018-as 
dokumentumfilmmel, a The Price of Everythinggel vált 
világhírűvé. Vagy az afrikai naiv jeleneteket teremtő, 
amúgy rég Londonban élő Michael Armitage. 

De ha végignézzük a legfiatalabb sztárokat kijelölő kijevi 
– bár nyugatos orientációjú – oligarcha, Viktor Pincsuk 

által pénzelt Future Generation Art Prize művészeit, 
ott is megtaláljuk ennek a párját, a nigériai Toyin Ojih 
Odutolának az új tárgyilagosság precíz rajzmodorát 
idéző, óriási fekete csoportképeiben. Nem rabszolgákat 
látunk vagy kisemmizett, éhező afrikaiakat, hanem 
a színesedő globális kortárs festészet új modelljeit. 
Beállításuk büszke és öntudatos. Tavares Strachan 
multimédia-installációja az Apollo-küldetés felkészítése 
során 1967-ben elhunyt első afroamerikai űrhajósnak 
állít emléket az Arsenaléban – ez egy történeti projekt. 
A szerencsétlen fekete asztronautát valósággal 
kiradírozták a NASA emlékezetéből, ami ma már nem 
történhetne meg. Kahlil Joseph BLKNWS elnevezésű 

zanELa muHoLi: Faniswa, Seapoint, Cape Town, 2016, tapéta 
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videói talált YouTube-anyagokból 
teremtenek valóságos fekete 
hírbuborékot a néző köré, jelezve 
a rasszidentitás jelenlegi, sokkal 
hangsúlyosabb megélését. 
Ebben az öntudatos állampolgári 
kiállásban benne rejlik a mai 
amerikai baloldal politizálása, 
a Black Life Matters vagy a 
Women’s March mozgalmi ereje. 
Ahogy az önarcképeket fotózó 
ébenfekete Muholi jelentette 
ki: „Nézz rám, fekete vagyok, 
leszbikus vagyok, olyan erőm van, 
amivel számolni kell!”

Biológiai én
A kisebbségi mozgalmár 
gondolkodás – automatikus 
módon – talál rá a bőrszín 
mellett a különféle szexuális 
orientációkra. Muholi például 
leszbikus, az egész idei biennálé 
talán legerősebb videója, a brazil 
pavilont betöltő Swinguerra pedig 
a queer fekete páriák lebilincselő 
remekműve. A Bárbara Wagner & 
Benjamin de Burca által jegyzett 
dokumentumfilmbe oltott 
videóklip elején egy Beyonce-
hajkoronás fekete szépség 
mosolyog a kamerába, miközben 
a narrátor dicséri a csodálatos 
Brazíliát, melynek zászlajára fel 
van írva, hogy „rend és haladás”. 
A párductestű táncos a gettó 
hiphop latin-amerikai megfele-
lőjét űzi különféle formációkkal, 
vaskosan szókimondó szöve-
gekkel, erős szexuális töltettel, 
miközben a résztvevők között 
finom érzelmi mikrojelenetek 
zajlanak. Kell egy ideig nézni a jól 
koreografált táncot, hogy leessen 
a nézőnek: az összes szereplő 
minimum meleg, de inkább queer, 
illetve transznemű. (Mikor a 
Beyonce-hajú szexi főtáncosnő 
szembesétált a pavilon előtti 
hídon a megnyitón, és mély 
férfihangon felnevetett, minden 
kétség eloszlott.) 
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BárBara WagnEr és BEnjamin 
DE Burca Swinguerra című 
kiállítása 
a Brazil Nemzeti Pavilonban

aLEx Da cortE: Gumi, ceruza, 
2019, vegyes technika 

martinE gutiErrEz: 
A test rabszolgája, Bennszülött 
nők-sorozat, 2018, c-print, 
228,6×152,4 cm 
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A biennálé – ebben semmilyen újdonság 
nincs – alapvetően nem a kettős nemi 
kódrendszer alapján gondolkodik. Viszont olyan 
mélyre merül a biológiai testbe, amennyire 
csak lehet. Egymást érik a hologramos szívek, 
üvegtömbbe gravírozott testrészek és a 
pulzáló anyagiság, fájdalmasan mosva össze 
mindezt a plasztikvilággal és a high-tech 
protézisekkel. A 2019-es biennálé legerősebb 
fotósa, az amerikai Martine Gutierrez például 
magát fényképezi: karcsú, modell alkatú hispán 
szépség, izgalmas beállításokban. Egyik soro-
zatán a latinák amerikai pályamodelljeit elemzi 
a próbababákkal körülvett pszeudovalóságban, 
egyszer felszolgáló egy medencés partin, 
máskor gazdag fehér ember medencéjéből 
bukkan elő igézően, megint máskor hagyja, 
hogy magáévá tegye egy macsó próbababa 
a villa kertjében. A Giardiniben látható 
sorozatán viszont átalakul egy testéksze-
rekkel agyondekorált, túlvilágian ijesztő 
azték istenséggé, akiből gonosz démont 
faragtak az európai hódítók. (Félelmetes 
outlookját nézve megértjük a jámbor spanyol 
gyarmatosítók ellenérzéseit.)

Jelen és jövő
A biennálé frissességében kulcsszerepet 
játszott, hogy nem az öreg vagy már elhunyt 
mesterek előtt tisztelegtek a kiállítások, 
hanem a pályájuk felívelő szakaszában lévő 
fiatalabbaknak adtak lehetőséget. (Élénk 
kontrasztot, bántó szigetet alkotott – a 
máskülönben remek – Stanislav Kolibal nagyon 
ide nem illő, neoavantgárd geometriája a cseh 
pavilonban.) A főkurátor külön lábjegyzetet 
csatolt a választásához „Miért nincs halott 
művész?” címmel: „Csak élő művészeket 
választottam ki a kiállításhoz, szemben a 
jelenlegi biennálék erősödő tendenciájával, 
hogy halott alkotók műveit is beemelik, 
különösen olyanokét, akikre saját korukban 
nem figyeltek fel, vagy azóta felejtették el 
őket. Támogatom ezt a törekvést (…), de a 
biennálé relatíve rövid ideig tartó platformja 
arra hivatott, hogy a mai élet komplexitására 
reflektáló művészetet mutasson be.” Rugoff 
hű maradt ehhez a krédóhoz, ennek köszön-
hetően kerültek be a főkiállításba olyan fiatal 
posztinternetes sztárok, mint Ed Atkins a 
maga operajelmez-raktárral kombinált hideg-
lelős 3D-loopjaival, vagy akár Alex Da Corte, 
akinek bizarr kosztümös szereplőkkel előadott 
tarka szkeccsei a máskülönben komoly és 
méltóságteljes anyag legviccesebb emlékeiként 
maradtak meg a látogatóban. 

A sok digitális robot és képernyős hibrid 
installáció elhiteti a nézővel, hogy itt valóban 
a jövőről van szó. Ami se nem pozitív, se 
nem negatív egyértelműen, de az biztos, 
hogy át van szőve technológiával. Ebből a 
Future Generation kiállításán bemutatkozó 
fiatal dán művész, Jakob Steensen adta 
a legemlékezetesebb leckét. Mintha egy 
sci-fibe kerültünk volna: a néző fellépett a 
háncsdarabokkal burkolt szigetecskére, fejére 
tette a VR-sisakot, és elmerült a digitális 
valóság szinte kézzelfogható, 360 fokban 
körülölelő élményében. Steensen víziójában 

egy távoli bolygó barlangjaiban és dzsungeljeiben 
járunk gyönyörű fények és ijesztő effektek között, 
addig keresgélve, míg meg nem találjuk az óriás 
rovaristenre emlékeztető földönkívüli létformáját. 
De a túlzott szcientizmusnak is megvan a maga 
határa. A menő fiatal brit művésznő, Jesse Darling 
a főkiállításban Episztemológiák (szégyenletes 
kabinet) címmel egy mappatartókkal megpakolt 
fakeretes üvegvitrint állított ki, amelynek 
nyersacél lábai megrogyva szaladtak szanaszét, 
összeroskadva a tudás és a megismerés súlya 
alatt. Nem maradtak nagy illúziók.

A cikk megjelenését a B. Braun támogatta.

martin puryEar stúDió: Elnyelt nap (Szentségtartó és voluta), 2019, 
fenyő, acél, poliészter, kötél, 690×1340×30,5 cm és 640×240×710 cm

njiDEKa aKunyiLi crosBy: Két portré, 2019, vegyes technika
a művészek, Victoria Miro és David Zwirner jóvoltából 

fo
ot

: F
ra

nc
es

co
 G

al
li

fo
ot

: K
or

on
cz

i E
nd

re


