
Az idei Velencei Képzőművészeti Bien-
nálé Arany Oroszlánját a Litván Pavilon 
operaperformansza nyerte.
Amikor szinte minden csatornán a glo-
bális felmelegedés következményeiről 
tájékoztatnak minket, de még mindig 
vannak olyan világvezetők, akik tagad-
ják az emberiség felelősségét... Amikor 
a vászontáskák használata valójában 
csak akkor környezetbarátabb nejlon 
társaikénál, hogyha kitartóan, évtizede-
ken keresztül ezeket hordjuk... Amikor 
maroknyi teljesen hulladékmentes élet-
módot folytató ember helyett több millió, 
észszerű szabályokat és apróbb változ-
tatásokat betartó, diszciplinált elmére 
lenne szükség annak érdekében, hogy 
rövid időn belül ne legyünk katasztrófák 
szemtanúi, sőt elszenvedői... 
Az 58. Velencei Képzőművészeti Bien-
nálé Litván Pavilonja ekkor – amikor a 
mostani főkurátor, Ralph Rugoff az Élj 
érdekes időkben (May You Live in In 
teresting Times)  címet adta az idei show-
nak – mutat be olyan társadalomkriti-
kus és a klímaválság témakörét érin tő 
munkát, amely a hangzatos vagy prédi-
káló, a témát el  csépeltként érzékeltető, 
ugyanakkor demagóg szólamok he  lyett 
a mindennapokban érzékelhető zavaro-
kat sorolja. Azokat az apró lustaságokat, 
amik miatt lassan, de biztosan pusztul 
az általunk most ismert élővilág.
A munka éppen ne künk szól. Azok-
nak, akiknek hiányzik karácsonykor a 

hó, akiket zavar, hogy a többi járókelő 
finoman szólva sem te kinti létkérdés-
nek az utcák tisztán tartását. Azoknak, 
akiket idegesít, hogy a szomszéd nem 
szelektíven gyűjti a szemetet, pedig a 
közös udvaron leg alább négy szelektív 
gyűjtő van. 
Az Arsenale egyik épületében látogat-
ható előadás szemlélői felülnézetből lát-
nak egy strandjelenetet, amelynek sok-
féle korú és testalkatú szereplői éppen 
azt csinálják, amit a strandon szokás: 
telefont böngésznek, keresztrejtvényt 
fejtenek, ejtőznek, olvasnak, beszélget-
nek. Néha valaki felemelkedik közülük, 
de itt ahelyett, hogy bemenne úszni, el -
énekel egy áriát arról, őt mi érinti rosszul 

– ezekből áll össze az emberi lustaság  - 
ról szóló, (nyitvatartási időben) végte-
lenített opera. 
A 2017-ben a vilniusi Nemzeti Galéri-
ában debütált, Sun & Sea (Marina) cí  - 
mű operaperformansz alkotói – Lina 
Lapelytė, Rugilė Barzdžiukaitė és Vaiva 
Grainytė – a művet a londoni Serpen-
tine Galleries programszervezőjével, 
Lucia Pietroiustival kiegészülve fordí-
tották angolra a biennálé nemzetközi  
közönsége számára. 

  
Sun & Sea (Marina),  
58. Velencei Képzőművészeti 
Biennálé, Litván Pavilon,  
Velence, 2019. október 31-ig

Szilágyi Róza Tekla

PANASZOPERA 
A PSZEUDO-
STRANDON

6 Biennálé

  
Fotó: Andrea Avezzù / © La Biennale di Venezia



7 Biennálé


