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Részlet az iraki pavilon Archaic 

című kiállításából. Balra: 

Termékenység istennő szobra, 

Kr. e. 6000 körül, agyag, 

Iraki Nemzeti Múzeum. 

Jobbra: A L I  A R K A D Y : The 

Land Beyond War, 2017, fotó a 

fotókönyvprojektből. 
HUNGART © 2017

Lenn: Francis Alÿs fotója 

az installációból
HUNGART © 2017

A máig élő aranyborjú
A z  „ a r c h a i k u s ” é r t e l m e z é s e  V e l e n c é b e n

V e l e n c e ,  k ü l ö n b ö z ő  h e l y s z í n e k ,  2 0 1 7 .  V.  1 3 .  –  X I .  2 6 .R U D O L F  A N I C A

Ősi kultúra, nemzeti büszkeség, történelmi sebek, árulás, 

megszállás, elvándorlás, kollektív emlékezet, tehetség, 

etnikai sokféleség, önzés, együttélés, szűnni nem 

akaró háború… Ezek a témái több, Velencében most 

látható kiállításnak, amelyek (óvatosan) közös nevezőre 

hozhatók az „archaikus” fogalma kapcsán az egyébként 

társadalmi vonatkozású koncepciókban ezúttal talán 

szegényebb – színes-szagos látványosságban azonban 

annál gazdagabb – biennálén. 

A konkrét apropót 

az iraki pavilon 

csoportos kiállítása 

adja, amelynek címe 

Archaic, s amely Irak 

jelenéről ad látleletet 

– az ország múltjával 

szoros összefüg-

gésben. Az „archaikus” 

itt egyfelől pejoratív értelemben jelenik meg Irak 

elavult intézményeire, izolált bürokratikus rendszerére, 

romokban álló kulturális intézményeinek állapotára 

utalva, de „archaikus” abban az értelemben is, hogy az 

ország maga egy valóságos „ókori temető”, tele feltá-

ratlan régészeti kincsekkel (s amelyek fel vannak tárva, 

azok egyúttal ki is vannak téve a pusztulásnak). Nyugati 

szemmel Irak egy háború sújtotta, elmaradott ország, és 

felmérhetetlen kulturális örökség földje is egyben.

Az Iraki Nemzeti Múzeum negyven ókori tárgya – a több 

ezer éves szobrok és edények – együtt szerepel kortárs 

iraki művészek munkáival, Sakar Sleman és Nadine 

Hattom installációival, Sadik al Fraji, Sherko Abbas és Luay Fadhil 

videóival, Ali Arkady fotóival — az utóbbiak az ISIS elleni moszuli 

küzdelem pillanatait örökítik meg. Az ókori és a ma élő művészek 

párbeszédében részt vesz az 1961-ben elhunyt Jawad Salim, az iraki 

modern korszak legbefolyásosabb művésze és tanítványa, barátja, 

Shaker Hassan Al Said, aki 2004-ben halt meg. A Mexikóvárosban 

dolgozó művész, Francis Alÿs szintén szerepel egy installációval, 

amely rajzokat, festményeket, fényképeket és jegyzeteket tartalmaz 

a nomadizmusról, valamint a művész szerepéről a háborúban. 

Emellett látható Alÿs a kurd csapatok által körülvett Moszulban 

forgatott videója, amely a helyi lakosság mindennapjait mutatja be 

a koalíciós bombázások közepette – különösen a menekülttábo-

rokban élő gyerekekéit. Az üvegtárlókban egymás mellé helyezett 

ókori és kortárs munkák mint múlt- és jelenbéli leletek különös 

párbeszédet folytatnak egymással. 

Mircea Eliade Az örök visszatérés mítoszában az archaikus társada-

lomban élő és a modern ember világmindenséghez fűződő eltérő 

viszonyáról beszél. A vallásfi lozófus szerint az archaikus embernek 

nincs olyan cselekedete, amelyet korábban ne tett volna már 

meg egy felsőbb szellemi lény, egy démon, egy istenség, élete 

így azok cselekedeteinek szakadatlan ismétléséből áll. Ezáltal a 

mindenséghez kötődik, amelynek állandóságát szertartásokban 

éli át újra meg újra, s amelyhez, az idő folyásáról megfeledkezve, 

örökké visszatér. Az archaikus közösségből kiszakadt, történelmi 

vagy modern ember világképe ezzel szemben a hegeli történelmi 

fejlődés mentén alakul, miközben olthatatlan vágya a teremtéshez 

való visszatérésre – megmarad.

Az iraki kiállítás videói, miközben a ma íródó történelmet mint 

az erőszak történelmét ábrázolják, elhatárolódnak az archaikus 

világkép iránti nosztalgiától, felismerve, hogy az magában 
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A San Marcón található Museo Correr kiállítása a New Yorkban élő 

iráni képzőművész és fi lmrendező, Shirin Neshat közelmúltbeli munkáit 

mutatja be a biennálé kísérőprogramjaként: a Home of My Eyes című 

fotósorozatot (2014–2015) és 2016-os videóját, a Roját. Az 55 részes 

fotósorozatban a közelportrék alanyai azerbajdzsáni emberek, akik 

nemük, koruk és etnikai hovatartozásuk tekintetében különböznek, a 

beállítás azonban azonos: hasonló ruhákban és pózban, sötét háttér 

előtt láthatóak. Jellegzetes kézmozdulatuk keresztény vallásos ábrá-

zolásra utal, leginkább El Grecóéra. A sorozat feldolgozza az alanyok 

egyéni sorsát: Neshat a felvételek készítése során kérdéseket tett fel a 

kulturális identitásról, arról, hogy mit jelent számukra az otthon, majd a 

portrékra tintával kalligrafi kus kézírással írta fel történeteiket, valamint 

Nizami Ganjavi 12. századi iráni költő verseit (aki a mai Azerbajdzsán 

területén élt), a bonyolultan szövődő egyéni sorsok mögé egyfajta 

kollektív emlékezetet állítva. A történelmében, vallásában, etniku-

mában sokféle Azerbajdzsán, ahonnan Neshat családi gyökerei is 

erednek, a 19. század első felében szakadt el Irántól. 

hordozza a vallási fundamentalizmus 

veszélyét, amely ismét egy idejétmúlt 

és egyben erőszakos jövőt előlegezne. 

Ehelyett el kellene kerülni a múlt hibá-

inak örökös ismétlését.

Egy bombázórepülő motorjának zúgása 

és a sötét, gigantikus térben cikázó 

fénypászmákban megcsillanó, falra 

ragasztott millió pénzérme segítsé-

gével idézi fel az arab apokalipszist az 

Arsenale Nuovissimóban helyet kapott 

libanoni pavilonban Zad Moultaka 

képzőművész és zeneszerző műve, a 

ŠamaŠ Itima (Sun Dark Sun). Az instal-

láció része 32 énekes kántáló éneke, amely 32 hang-

szóróból három szólamban, sumér nyelven csendül 

fel – zenéjét a művész szerezte. A megzenésített 

himnusz eredetileg a babiloni Napistenhez, Šamašhoz 

szóló fohász, amelyet egy ókori írott forrás őrzött meg. 

Az éneket kisvártatva megszakítja egy becsapódó 

lövedék robaja, és a képzeletbeli robbanás fényében 

ragyogni kezdenek a falra rögzített érmék. 

A teljes csarnokot betöltő installáció Hammurapi 

csaknem négyezer éves törvényoszlopának imitációja: 

konkrét utalás a 2,25 méteres sztélére, amelyet ma a 

párizsi Louvre-ban őriznek, és amelyen a hagyomány 

szerint elsőként rögzítették az „érvényes isteni világrend” 

törvényeit. Moultaka oszlopa bazalt helyett azonban 

egy monumentális, repülőmotorokból készült gép, a 

hátterében az aranytól csillogó fallal kiegészülve pedig 

– a kinyilatkoztatott törvények kont-

rasztjaképpen – az isteni világrendtől 

elforduló, az aranyborjút körbetáncoló 

ember jelképe. „Az ember süket és vak 

ahhoz, hogy a dolgok lényegét megis-

merje, a világ romlásán és a saját pusz-

tulásán fáradozik, tele van szorongással 

és gyűlölettel, miközben mélységesen 

vágyik a békére és a harmóniára” – 

fogalmaz a művész, s a kurátor hozzá-

teszi: „Az aranyborjú máig él.”

Moultaka erős és látványos szimbó-

lumokkal dolgozó projektje – amely 

eszünkbe juttathatja Arman 1995-ös 

bejruti Hope for Peace című munkáját 

csakúgy, mint Iannis Xenakis drámai 

zenéjét – kiáltvány az értelmetlen, 

barbár pusztítás, a háború és az erőszak 

ellen, és mindezek szükségességének 

az elutasítása is egyben: az arab apoka-

lipszis nem elkerülhetetlen. 

M O A T A Z  N A S R : 

A hegy, 2017, 

ötcsatornás 

videoinstalláció, 

egyiptomi pavilon
HUNGART © 2017

Z A D  M O U L T A K A : 

ŠamaŠ (Sun Dark Sun), 

2017, installáció, 

libanoni pavilon
HUNGART © 2017
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nem hagyhatják el a házaikat, különben a hegyen lakó szörny áldozatai 

lesznek. A faluból a városba költözött főszereplő, egy fi atal lány, egy haza-

látogatás alkalmával elhatározza, hogy megtöri az átkot, és bebizonyítja, 

hogy a szörny, akit valójában még senki sem látott, márpedig nem létezik. 

A jelenetek, a helyszínek, a díszletek, a színészi játék mind-mind szappa-

noperába illenek. De vajon mi történik azzal, aki megpróbál kiszállni az 

ősidők óta érvényes, megfélemlítésre építő társadalmi rendből? A kérdésre 

nem kapunk megnyugtató választ. 

Az azerbajdzsáni pavilon földszintjén látható a Hypnotica-csoport Under 

the Sun – The art of living together (A Nap alatt – Az együttélés művészete) 

című kiállítása, amely jól rímel Shirin Neshat fotósorozatára. Azerbajdzsán 

emberemlékezet óta multikulturális ország volt: a békés együttélés példája 

abban a korban, amelyre leginkább az etnikai konfl iktusok, az intolerancia 

és az erőszak jellemző. A művészek húsz videóban mutatnak be húsz 

(részben) eltérő nyelvű és kultúrájú etnikai csoportot, amelynek tagjai az 

életükről, a mindennapjaikról beszélnek. A terem két szemközti falára instal-

lált monitorok alatt a fekete falakról a szintén fekete padlóra lefolyó, fehérrel 

vetített szövegek eleinte kiemelt hívószavakkal ellátott teljes mondatokból 

állnak, majd egyetlen szövegfolyammá olvadnak össze, amely a padlón 

kígyózva a szemközti falnál álló emberalakban tűnik el.

Ezzel párhuzamosan, külön kiállításként az emeleti teremet teljesen betölti 

Elvin Nabizade installációja, amelyet közel ötven tradicionális pengetős 

hangszerből, sazból alkotott meg. A saz az együttélés szimbóluma 

Azerbajdzsánban, amelyet az ősidőktől fogva országszerte vándoréne-

kesek használtak, hogy zenéjükkel összehívják az embereket. A hangszerek 

mellett elhaladva azok a legkisebb érintésre váratlanul meg-megszólalnak. 

Az azerbajdzsáni paradicsomi együttélésről szóló, kissé talán a didaktikus 

határát súroló, de kétségkívül megindító kiállítások nem titkolt célja, hogy 

jó példával szolgáljanak a népek közti toleranciára. Kár, hogy a világot egye-

lőre a józan ész és a jó szándék mellett – vagy helyett – sokkal inkább az 

indulatok és érzelmek hullámai befolyásolják.

A Roja című videóban a művész a szülőföld elhagyása és 

az új hazába való beilleszkedés ellentmondásairól beszél. 

A főszereplő egy fi atal iráni nő, aki miközben megpróbálja 

szülőhazája iránti nosztalgiáját elnyomni és egyúttal a 

választott otthona iránti vonakodását legyőzni, szembesül 

a múlt és a jelen közötti feloldhatatlan feszültséggel. 

A szürreális képek és a nem lineáris elbeszélés alkalma-

zásával a fi lm elmossa a valóság és a fi kció határait. Míg 

a Home of My Eyesban Neshat közelről, az egyes emberek 

sorsán keresztül vizsgálja kultúrájának összetettségét, 

amely egy közös múltban egyesül, a Rojában a saját 

személyes tapasztalatát teszi meg kiindulópontnak. Ha 

úgy tetszik, az „archaikus” itt mindkét esetben a bonyolult, 

de letagadhatatlan kollektív érzelemre vonatkozik. 

Az egyiptomi pavilon ötcsatornás videoinstallációja, 

Moataz Nasr A hegy című fi lmje egy ősi hiedelemről, 

egy évezredes legendáról és annak a falu életére mai 

napig kiható erejéről mint megszeghetetlen archaikus 

törvényről szól. Az átok szerint a falu lakói sötétedés után 

H Y P N O T I C A - C S O P O R T : 

Under the Sun – The Art of Living 

Together, 2017, 

azerbajdzsáni pavilon
HUNGART © 2017

S H I R I N  N E S H A T : 

The Home of My Eyes, 2014–2015, 

a fotósorozat két darabja, 

ezüstzselatin nyomat, tinta, 

egyenként 152,4x101,6 cm
HUNGART © 2017
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