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Mestyán Ádám

Miből él az ember?
11. Isztambuli Biennálé

 � Isztambul
 � 2009. szeptember 12 — november 8.

„Nem tudok elképzelni olyan várost, aminek ne volna tengerpartja. Minden  

városnak van, csak maximum sokat kell utazni, hogy elérje az ember.”

Egy bejrúti férfi (Mounira Al-Solh, The Sea is a Stereo, 2007-9)

• Az Isztambuli Biennálét először 1987-ben rendezték meg. A világ egyik legláto-

gatottabb turistavárosában, ahol a múlt és a „Kelet” ragyogó képei oly sok min-

dent eltakarnak a jelenkor kihívásaiból, nem véletlenül indították útjára ezt a 

fesztivált, amely időközben a kortárs művészet egyik legfontosabb találkozó-

pontjává vált. A kétévente, egy-egy hangsúlyozottan nem-török kurátor kon-

cepciója alapján megrendezett szemle alapfeltétele, hogy a kiválasztott kurátor 

olyan eszmei keretet határozzon meg, amelynek a (török és a nemzetközi) jelen 

számára relevanciája van. A 2009-es Isztambuli Biennálé középpontjában Brecht 

Koldusoperájának „Miből él az ember?” kérdése állt.1

A német eredeti — „Wovon lebt der Mensch?” — angol (What keeps mankind 

alive?) és török (Insan neyle yaşar?) verziója óriásplakátokon virít Isztambul utcáin, 

filmek szüneteiben hangzott el a tévécsatornákon. Nyilvánvaló, hogy a szervezők 

elsősorban a hazai közönséget célozták meg. És valóban, az Isztambul Bienná-

lén (röviden 11.B) a körülbelül két hónapos nyitvatartás alatt török lakosok tízezrei 

vettek részt, bizonyítva, hogy a kortárs művészet iránti érdeklődés nagyon is ele-

ven. Úgy tűnik, sikerült olyan alkotókat, illetve munkákat elhozni, amelyek aktuá-

lis problémákkal foglalkoznak, s kérdéseiket az „átlag néző” számára is érthetően, 

s ugyanakkor magas színvonalon teszik fel.

Idén a török alapszervezet (IKSV — Istanbul Kültür Sanat Vakfı, Isztambul Kultu-

rális és Művészeti Alapítvány) a Zágrábban székelő What, How, and for Whom 

(WHW) közösséget kérte fel a koncepció kidolgozására és a művek összeválo-

gatására. A választás telitalálat. A WHW négy hölgyből áll — Ivet Ćurlin, Ana 

Dević, Nataša Ilić, Sabina Sabolović —, akik amolyan művészeti „thinktank”-

ként működnek Horvátországban és elsősorban a kortárs politikai, társadalmi 

problémák, valamint a különböző közvetítő felületek (ezekből csak egy a kortárs 

művészet) kapcsolatát vizsgálják, komoly baloldali hevülettel.2

Ahogy azt az egyébként rendkívül ötletes (The Guide címet viselő) katalógusban 

írják, Brecht kérdését azért választották mottóul, mert úgy látják, hogy a politikai 

és a gazdasági problémák középpontba állításával „a biennálét egyfajta meta-

eszközként lehet újragondolni, amely megújíthatja a kritikai gondolkodást a kör-

nyező művészeti és politikai kontextus által.”3 Én azt gondolom, hogy a WHW 

ízlésesen, ötletesen, provokatívan tett fel egy már unalomig ismételt kérdést.  

A 11.B legfontosabb jellemzője a frissesség, s noha — különösen a volt-kommu-

nista országokban — furcsán cseng a mozgalmár vagy a forradalmár jelző, úgy 

tűnik, hogy ez a kiállítás képes valóban felrázni az embert.

1 www.iksv.org/bienal11/ (korábban: Szipőcs Krisztina: Amikor a művészet tesz igazságot. Poetic 
Justice. 8. Isztambuli Biennále, 2003. szeptember 20 — november 16. Balkon, 2003/10.)
2 http://www.mi2.hr/whw/
3 THE GUIDE, Editors: WHW, İlkay Baliç, ISTANBUL: IKSV, 2009., 39.

Állítják, hogy mai a politikát éppenséggel a 

depolitizáltság, a „kulturálódás”, a retorika min-

dent elborító hatalma jellemzi. Ezért szerintük 

a „kultúrát kell politizálni”, vagyis radikálisan be 

kell vonni a politikai kérdéseket a kulturális pro-

duktumok sokszor elzárt világába.  Így például 

a megnyitón — a Resistanbul aktivistái — forra-

dalmi szövegeket olvastak fel, papírokkal dobál-

ták meg az ott ülő politikusokat és üzletembe-

reket, miközben más aktivisták éppen beszélő 

társaik mondanivalóját próbálták érthetetlenné 

tenni hangosbemondóval. Mielőtt automati-

kusan arra gondolnánk, hogyha ennyire idege-

sítetik a WHW-t a pénzemberek, akkor miért 

fogadták el a pénzüket, vegyük észre az idézője-

let, pontosabban az idézőjel megszüntetését is, 

amely minden „balos” kiállítást körbevesz.

A katalógus első lapjait ugyanis az önkriti-

kának szentelték: a mintegy 2 millió euró-

ból, tehát több mint 600 millió forintból, létre-

hozott kiállítás (és most sunyjuk le a fejünket) 

pénzügyi alapját mutatják be. Meglepő módon 

a pénz fele helyi szponzoroktól — fő támogató 

a Koç Holding, Törökország egyik legkapitalis-

tább (és egyben a legbőkezűbb mecénás) csa-

ládja — illetve az egyes művészek országainak 

művészeti ügynökségeitől származik. A költség-

adatokat is közlik (mindent összeadva, a kuráto-

rok kb. 6%-át emésztik fel az összegnek, 8.29% 

jut a rendezésre, 8.53 % a művek szállítására, a 

művészek pedig tiszteletdíjat nem, csak szállást 

kapnak), és számtalan egyéb statisztikát is. Így 

például megtudhatjuk, hogy a 70 kiállító művész 

zöme a Közel-Keletről (28) és Kelet-Európából 

(18) származik, s azt is, hogy a nemek megosz-

lása közöttük szinte ideális: a 30 nő és 32 férfi 

mellett fennmaradó 8 embert a többszemélyes 

projektek „adják ki”.

A Biennále három épületben található: az 

Istanbul Modern mögötti nagy hodályban 

(Antrepo No3), egy elhagyott görög iskola terü-

letén és egy régi dohányraktárban. A helyszí-

nek és művek bejárása több napot vett igénybe, 

gazdag és tartalmas az anyag. Teljesen up-to-

date a kortárs közel-keleti képzőművészet-

ből, de Kirgizisztántól kezdve Párizsig minden-

honnan találhattunk művészeket, még Nam 

June Paik-ot is iderakták a Life-címlapos mun-

kájával, amit azért nem igazán ért az ember, 

hacsak az igazi média-mester iránti tisztel-

gést nem veszzük a szocialista szolidaritás eré-

nyei közé. Magyarországról Szentjóby Tamás 

egy régi, csodálatos munkáját hívták meg (Ken-

taur, 1973–75), amelyet törökül és angolul fel-

váltva feliratoztak (az ACAX-nak köszönhető-

en).4 Ide kívánkozik még a soknyelvű Société 

4 Az eredeti, befejezett, épp az isztambuli meghívás 
apropóján (az ACAX-nak köszönhetően) restaurált és 
digitálisan felújított változat magyarországi premierje 2009. 
november 12-én volt a Toldi Moziban, Budapesten. (ld. http://
hungary.indymedia.org/node/14419)a
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Réaliste térkép-projektje is, amelynek egyik — 

Jean-Baptiste Naudy-t kiegészítő — fele Gróf 

Ferenc személyében magyar.

Két jellemző tendenciát szeretnék kiemelni: 

az első, már évek óta megszokott módon, a 

videóművészet hangsúlyos jelenléte. Az ide 

tartozó munkák között meghatározó csopor-

tot alkotnak a dramatizált, végső soron a szín-

padi vagy szó szerinti drámai kereteket használó 

művek: így például a közönség, s az én szemé-

lyes kedvenceim is voltak az orosz Chto delat 

(Mit kell tenni?) alkotóközösség Songspiel-videói 

(2008, 2009), melyek az orosz peresztrojka, 

illetve a poszt-jugoszláv állapot tipikus figuráit 

egy-egy antik dráma szereplőiként mutatják be, 

kórussal, énekelve, profin és a végsőkig ironi-

kus módon.

A második jellemző az erőszak jelenléte és az 

alkotások dokumentarista jellege. Az állami, 

családi, huligán, vagy háborús erőszak a kor-

társ művészet régi-új témájaként jelentkezik. 

Három olyan rendkívül erős művet kell meg-

említeni mindehhez kapcsolódóan, amely az 

embert — talán túlzás nélkül állíthatom — lénye 

legmélyéig megrendíti. Az első Igor Grubić East 

Side Story című munkája (2006–2008), mely két 

videót tartalmaz: az egyik a 2001-es belgrádi és 

a 2002-es zágrábi melegfelvonulás ellen tün-

tetők cselekedeteit dokumentálja, míg a mási-

kon később ugyanazokon a helyszíneken tánco-

sok „reinterpretálják” az eseményeket. A szerb 

és horvát ellentüntetők brutalitása, ember-

telen kegyetlensége és e kegyetlenség észt-

veszejtő banalitása hihetetlenül felkavaró (itt 

nem néhányszáz újnyilas huligán tombol, mint 

Budapesten, hanem ezrek és ezrek) — miköz-

ben a rúgások, verések éles kontrasztban áll-

nak a csendes zágrábi utcán pózoló mozgásmű-

vészekkel. 

A második kiemelendő mű, Artur Żmijewski 

lengyel művész munkája 13 videót tartalmaz, 

amelyek egy hosszúkás szobában egymással pár-

huzamosan futnak. Többek között palesztin és 

izraeli tüntetéseket, Jörg Haider temetését, a var-

sói gettólázadás újrajátszását, vagy a mestersé-

ges megtermékenyítést elítélő lengyel katolikus 

körlevél felolvasását egyesítő filmek egy egészen 

eszement világról adnak számot, ahol a képer-

nyők egymással szemben, egymással is vitatkoz-

nak. Nem hiába a cím: Democracies (2009).

A harmadik egy, a katalógusban feministának 

nevezett alkotás, amelyben azonban szerin-

tem azon kívül, hogy egy nő készítette és másik 

nőről, nem igazán van feminista jelleg. Canan 

Şenol Ibretnüma (Példázat, 2009) című animált 

filmje a török népmesék hagyományait felele-

venítve meséli el egy vidéki lány életét, akit a 

hagyományok szerint adnak férjhez. A két csa-

lád által előre elrendezett házasság után a férj 

saját fiúkat erőszakolja meg, s később már a 

megkeseredett nő maga is, lányait árusítja ki. 

St.Auby Tamás 
Kentaur, 1973–1975, FF, 16 mm, 36’, filmképek

Igor Grubić 
East Side Story, 2006–2008, videóinstalláció

Artur Żmijewski 
Democracies / Demokráciák, 2009, videóinstalláció
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Zárójelben jegyezném meg, hogy ez a szoba 

állandóan zsúfolt volt látogatóktól. Ugyanő 

jegyzi az emblematikus Fountain (2000) című 

művet, mely két nagy női mellet ábrázol, ame-

lyekből lassan csöpög a tej.

Lehetetlen bemutatni a kiállítás összes művé-

szét/művét, így a kairói Doa Aly-t (aki talán 

egyetlenként egy túlesztétizált, meglehetősen 

individualista alkotást mutatott be), a talán 

túlságosan is „népszerű” palesztin-izraeli  

konfliktust feldolgozó felemás munkákat  

(amelyek közül kiemelkedik az izraeli Avi 

Mograbi egy volt kommandóssal folytatott 

— szintén brechti kórussal kísért! — beszélge-

tése, aki parancsra, egy merénylet megtorlása-

képpen ártatlan palesztinokat lőtt le5), vagy a 

szellemes bejrúti Mounira Al-Solh-t (Muníra 

Al-Szolh), akinek The Sea is a Stereo (2007–

2009) című munkája zseniális: olyan bejrúti 

férfiakat mutat be, akik megszállottan járnak 

úszni a tengerre, s még akkor is a férfiassá-

gukkal kérkednek, amikor körülöttük a háború 

dúl. A túlzottan politikai, s ezért szájbarágós és 

érdektelen munkákra nem érdemes időt paza-

rolni (ilyen pl. az Etcétera... argentín csoport 

gigantomán Errorist Kabaret-ja, 2009). 

Két fontos fotósmunkáról/montázsról viszont 

mindenképpen szót kell ejteni, az egyik a bakui 

5 A Z32 című film (Avi Mograbi, Israel & France, 2008, 81’) 
nemrégen látható volt a 6. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi 
Dokumentumfilm Fesztiválon is (Cirko-Gejzír Mozi, Toldi Mozi, 
Budapest, 2009. nov. 3 — 8., ld. http://www.verzio.ceu.hu/

Rena Effendi fotósorozata, mely a Baku-Tbiliszi-Ceyhan olajvezeték megépítése 

után maradt állapotokat és élet(körülmény)eket mutatja be (Pipedreams, 2002–

2007), páratlan éles szemről és együttérzésről téve tanúbizonyságot. A második 

az amerikai Oraib Toukan összetett projektje (The equity is in the circle, 2007–

2009), amely a Közel-Kelet teljes kiárusítását vázolja fel, tökéletesen profi gazda-

sági, PR- és politikai dokumentumokat gyártva. Kedvencem az Emírségek egyik 

öblét ábrázoló gyönyörű reklámja a felirattal: „Own this view — and everything in 

it”. Az Own this view egyébként arab betűkkel a különszoba bejáratánál is ironikus 

felkiáltójelként áll.

Végezetül a Biennále egyértelmű sztárját, a bejrúti Rabih Mroué-t szeret-

ném bemutatni. Mroué ismert név, még Magyarországon is szerepelt nemrég 

a Trafó KMH-ban egy közös projekttel.6 Itt két munkával is jelen van, az egyi-

ken (I, the Undersigned, 2007) bocsánatot kér a libanoni polgárháborúért (ha már 

senki más nem tette meg), a másikon pedig eltűntek helyébe illeszti be magát, 

hogy indivudalitást nyerjen. Igazi nagy dobása azonban a megnyitón bemutatott 

performansza volt, tulajdonképpen egy vetítéssel egybekötött fergeteges elő-

adás, The Inhabitants of Images címmel. 

Egy politikai poszterből indult ki, melyen Nászer egyiptomi elnök és Haríri libanoni 

miniszterelnök együtt láthatóak. Minthogy Nászer 1970-ben meghalt és Haríri 

csak 1992-ben lett miniszterelnök, a kép nyilvánvalóan montázs — vagy mégsem? 

teszi fel Mroué az ironikus kérdést. És majd másfél órán keresztül okosan, fan-

tasztikus humorral beszél a képek működéséről, a terrorizmusról, a libanoni pol-

gárháborúról és sok minden másról, hogy végül megállapítsa: a képen a két politi-

kus barátkozás közben, a haláluk után látható. 

Elmenőben még hallom, hogy a mellettem ülő angol kurátorok azt vitatják meg, 

hogy mekkora eseményt csináljanak Mrouéból Londonban. Nem tudom, hogy a 

jelenlévő magyar kurátoroknak megfordult-e a fejében egy meghívás. Minden-

esetre ideje volna már Magyarországon is keletebbre, a Balkánon is túlra tekinteni, 

ahol épp úgy érvényes kérdés az ember megélhetése és élete; meglepő párhuza-

mokat találhatnánk a magyar valósággal.

6 Rabih Mroué — Tiago Rodrigues — Tony Chakar (Libanon, P): A tegnapi férfi (Yesterday’s Man), Trafó 
— Kortárs Művészetek Háza, Budapest, 2009. okt. 5., 6. 

Rabih Mroué
 “I, the Undersigned”, 2007
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