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Még csak rövid ideje, egészen pontosan 2011 óta, ráadásul Párizstól 700 
kilométernyi távolságban, a L’Isle-sur-la-Sorgue nevű településen működik 
a Fondation Villa Datris, ennek ellenére teljes mértékben sikerült beépül-
nie a legjelentősebb franciaországi kortárs képzőművészeti helyszínek 
közé, és azokon belül is rangos helyet kivívnia magának. Ennek magya-
rázatát nemcsak abban kell keresni, hogy szinte ez az egyetlen, kizárólag 
a szobrászatnak szentelt gyűjtemény, alapítvány és kiállítási hely, mert 
ez persze nem lenne elegendő az elismertséghez, hanem abban is, hogy 
minden eddigi kiállításuk színvonalas, sokszínű, és felfedezésre érdemes 
meglepetésekkel teli esemény volt. Az Alapítvány elnevezése két létre-
hozójának, Danièle Kapel-MarcovicI és Tristan Fourtine nevéből 
(Danièle és Tristan = Datris) született. Tristan Fourtine építész 2013-ban 
bekövetkezett halála után Danièle egyedül folytatta a közösen megkez-
dett munkát, amibe nemrégiben fiuk, Jules Fourtine is bekapcsolódott.  
Ő lett a vezetője az Alapítvány párizsi kiállítóhelyének, az Espace Monte-
Christo-nak, ami már eddig is több érdekes tárlatnak adott otthont.  
A szeptember közepén itt megnyílt, a Földközi-tengeren érkező bevándor-
lók sorsával foglalkozó Mare Nostrum című kiállítás1 az őszi programok 
egyik nagy érdeklődéssel várt eseménye.
Belépve az egykori vidéki kúriából kiállítóhellyé átalakított épületbe, színek, 
formák, anyagok, stílusok kavalkádja fogadja a közönséget. Az L’Isle-sur-
la-Sorgue-ban most látható kiállítás2 az állatokat helyezi a középpontba, 
de elsősorban rólunk, emberekről szól. A Bêtes de scène nyolcvanöt művész 
mintegy százhúsz alkotását sorakoztatja fel, ami, figyelembe véve, hogy 

1 Mare Nostrum : identités méditerranéennes. Espace Monte-Cristo, Párizs, 2019. szeptem-
ber 13 – 2020. január 12., ld. https://fondationvilladatris.fr/mare-nostrum/

2 https://fondationvilladatris.fr/betes-de-scene/

egy viszonylag kis kiállítási területtel ren-
delkező magánalapítványról van szó, két-
ségeket ébreszthet az érdeklődőben: vajon 
hogyan tudtak megbirkózni a nagyszámú 
alkotás elhelyezésével, és ami még lénye-
gesebb, vajon sikerült-e hűnek marad-
niuk a már megszokott színvonalhoz? 
Összességében elmondható, hogy mind-
két nehézséggel sikerrel küzdöttek meg.
A sokszínű és változatos növényzettel, fák-
kal, bokrokkal, virágokkal teli kert mintha 
egy hol realista, hol pedig fantázia szülte 
állatokkal benépesített dzsungellé változott 
volna. A fákon a belga Élodie Antoine 
állati bundából és szintetikus habszivacs-
ból készített mókás lajhárjai (Paresseux, 
2014) lustálkodnak, a kert oldalában 
folydogáló Sorgue partján pedig Xavier 
Veilhan madara (L’Oiseau 1., 2011) uralja 
a látványt. Akárcsak Claes Oldenburg, 
legtöbb munkájában ő is a léptékekkel ját-
szik: a polisztirolból készült, kristálykép-
ződményre emlékeztetően sokszögletű 
zöld madár színe alapján beleolvadna a 
környezetébe, de óriási mérete  felhívja 
magára a figyelmet. Ugyancsak monumen-
tális méretű a hulladékanyagokkal dolgozó 
Julien Allègre vadállata (La Bête 2017), 
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óráig tartott egy repülőút Londonból New Yorkba. Miért hagyták abba 
ezt a példátlan projektet? A Nyugat a 21. század elején belépett a rettegés 
korszakába – méghozzá nem csak azért, mert a World Trade Center és a 
Pentagon elleni merényleteket repülőgépekkel hajtották végre. Fontosabb 
volt az, ami utána következett. A valóságot az új, globális, közösségi média 
kezdte alakítani. Innen már nincs messze az álhírek és a posztigazság 
világa.
Ha a repülőgép a modernitás jelképe, akkor egyben annak katasztrófájáé 
és kudarcáé is. Lengyelországban ugyanakkor nyugtalanítóan gyakran 
forrnak egybe a légi katasztrófák a politika történéseivel, mozzanatai-
val. Először az a gép zuhant a a tengerbe 1943-ban, amelyiken Sikorski 
tábornok utazott. Néhány évtizeddel később, 2008-ban a Lengyel Légi-
erő egyik gépe zuhant le több, magasrangú katonatiszttel a fedélzetén, 
majd ezután jött a szmolenszki katasztrófa 2010-ben: Lech Kaczyński 
lengyel államelnök különgépének
lezuhanása. Lengyelországban a repülő veszélyes jelkép – ki más boldo-
gulhatott volna vele, mint Stańczak, aki saját elmondása szerint pusz-
títva alkot. Lehet, hogy éppen ilyen folyamat a kapitalista modernizáció 
is, amely nálunk, Kelet-Európában a sokkszerű átalakulás formájában 
ment végre. Annak érdekében, hogy a neoliberális kapitalizmus felépül-
hessen, sok mindent el kellett pusztítani – ki kellett fordítani az ipart, az  
állam logikáját, a társadalmi struktúrát. Brutális volt ez a folyamat,  
az „átalakulás társadalmi árát” hús-vér emberek, egész városok és kis-
városok fizették meg.
Az is kiderült, hogy nem csak mi éreztük így meg a globális tőke hatá-
sát – a politológusok egyetértenek abban, hogy a populizmus menetelése 

újabb és újabb demokráciákon keresztül 
nem más, mint a fokozódó egyenlőtlen-
ségek visszahatása. Lengyelországban 
Szmolenszk olyan embereknek adta meg a  
közösség érzését és az erőt, akik azelőtt  
a közbeszéd margóján voltak – erről készített 
filmet Artur Żmijewski, Stańczak műhely-
társa. A Szmolenszk-közösség mérgező lett,10 
de más nem volt terítéken. Épp a liberális 
közbeszédből kiátkozott „mohersapkás” nép 
adott hatalmat annak a pártnak, amely szo-
ciális jelszavakat tűzött zászlajára – amiket 
aztán meg is valósított. Roman Stańczak 
szobra arra emlékeztet, hogy az „egy szá-
zalék” sugárhajtásújában sérelmek és gyű-
lölködések ködös keveréke is benne rejlik, 
arra várva, hogy valaki a felszínre hozza.  
És akkor a repülés véget ér. 
Stańczakról valóban film készül. Rövidesen 
bemutatják.

H e rm a n n Pé te r fo r d í tá sa .

10 A témához ld. Domány András: Mesterséges köd.  
A Szmolenszk-vallás mint a lengyel belpolitika moz-
gatója, Magyar Narancs, 2017. május 11. (https://
magyarnarancs.hu/kulpol/mesterseges-kod-104052)

Roman Stańczak
Repülés, 2019, (részlet) © Fotó: Eln Ferenc

Kate MccGwire: Wrangle, 2018 (részlet) © Fotó: Franck Couvreur 
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mányos szobrok elvárásainak. Nem ragyog 
fényesen az acél, nem kellemes megérinteni, 
felülete érdes és vastag rozsdaréteg borítja. 
A méretében meghökkentő, de egyébként 
nem ijesztő, inkább szomorú tekintetű állat 
mintha azt kérdezné az előtte megállók-
tól: iszonyodtok tőlem? Az Alfred Jarry 
filozófiája és a patafizika iránt érdeklődő,  
2009-ben elhunyt Barry Flanagant 
pályája során egy visszatérő, szokatlan 
téma, a gyerekkori élményeit felidéző mezei 
nyúl foglalkoztatta, és azt a legkülönfélébb 
módokon ábrázolta: homokból, kötelek-
ből, textilből, agyagból. A kiállításon egy 
vékony, hosszú lábakon táncoló kétméteres 
bronznyula (The Juggler, 1994) deríti vidám 
kedvre a látogatókat. Ugyancsak a kertben 
kapott helyet Knud Viktor (1924–2013) 
dán művész alkotása, akinek a természet 
volt a műterme. Viktor, a hanginstalláció 
egyik úttörője, mikrofonnal járta az erdő-
ket, mezőket és olyan hangokat rögzített, 
mint a szú, a hangya vagy az erózió által 
előidézett zajok. Ezekre a  hétköznapi ember 
nem figyel, ezért meg sem hallja. Tapasz-
talatai alapján vallotta, hogy a csend nem 
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Combas Robert
Double Cheval  
Rouge et Jaune, 2018,  
acél, festék, 
300 × 430 × 94 cm 
© Fotó: Franck 
Couvreur © Robert 
Combas – ADAGP, 
Paris 2019

Barthélémy Togou
Strange Fruit,  2017, ág, két sárgaréz madár, három akvarell vinilre szerelt papíron, változó méret | Courtesy de l’artiste  
& Galerie Lelong & Co., Paris et Bandjoun Station © Fotó: Franck Couvreur © Barthélémy Toguo – ADAGP, Párizs 2019
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létezik. Ha belépünk telefonfülkéjébe (Allô la Terre, 2007) és fülünkhöz 
illesztjük a telefonkagylót, egyebek mellett olyan, egyébként alig hallható 
hangokat hallunk, minta csigák csúszásának nesze. Ugyancsak a kert-
ben magasodik a szabadgondolkodó, egyetlen csoporthoz sem tartozó, az 
avantgarde-ot humorral kritizáló Erik Dietman acélrétegekből épített 
medvéje, az Ours (1999). Az ötlet a művészé volt, míg kivitelezését a milá-
nói Rossini-üzemre és annak számítógépes mérnökeire bízta. 
Mielőtt látogatásunkat az épületben folytatnánk, a bejárat mellett Robert 
Combas lovával találkozunk, ami átmenet egy vidám színekkel befestett 
gyerekjáték a trójai faló között. Combas a nyolcvanas évek kezdetén, a 
minimal artra adott egyfajta válaszként, alapítója volt a francia Figuration 
libre-csoportnak. Figuratív képeiben a graffiti, a képregény, az art brut 
és a CoBrA stílusjegyei jelennek meg. Mindezek jellemzik az itt kiállított,  
Double Cheval Rouge et Jaune (2018) címet viselő munkát is.
Alain Sechas hattyútestű, macskafejű humoros, karikaturisztikus poliszti-
rol-szobra, miközben mosolyra késztet, súlyos problémára hívja fel a figyel-
met: a megváltott időjárási és környezeti körülményekhez igazodni igyekvő, 
mutálódó állatok sorsára. A modern kerámia egyik legismertebb képvise-
lője, a belga Johan Creten amellett, hogy lírai állatfiguráit többnyire a 
mitológia és az irodalom ihleti, platinával és zománccal bevont emberi 
koponya fejű halával (Nur ein Fisch, 1992) szintén a Földünket veszélyeztető 
ökológiai veszélyekre, a fajok kihalására és az emberiség felelősségére hívja 
fel a figyelmet. A dél-afrikai Wim Botha munkáját a felhasznált anyagok 
sokfélesége jellemzi: dolgozik acéllal, bronzzal, papírral, összepréselt köny-
vekkel, és márvánnyal is. Fenyőfából készült oroszlánpárja (A Thousand 
Things, 2012) az elnyomás minden formáját, a gyarmatosítást, a diktatúrát, 

a militarizmust szimbolizálja. Jelentésében 
rokonságot mutat vele Dimitri Tsykalov 
Head-sorozata (2015) a világ különböző 
részéről összegyűjtött tölténydobozaiból és 
vadásztrófeáiból összeállított, nyugtalanító, 
fejformájú szobraival, amelyek a háborúk és 
vadászatok során elkövetett öldöklést szim-
bolizálják. 

Ahogyan a korábbiak, úgy ez a kiállítás is azt 
tanúsítja, hogy a Fondation Datris – megte-
remtve új művek születésének feltételeit és 
lehetőséget adva pályájuk kezdetén álló szob-
rászoknak is – meghatározó szerepet játszik a 
kortárs szobrászat támogatásában és fellen-
dítésében. A lengyel zsidó bevándorlók gyer-
mekeként született Danièle Kapel-Marcovici 
az általa irányított művészeti alapítvány 
mellett a humanitárius segítségnyújtás terén 
is  kiemelkedő tevékenységet folytat. Másik 
alapítványa, a Fondation Raya, ötvenkét 
országban több mint négyszáz szervezetet 
támogat, különös hangsúlyt fektetve az afri-
kai nők helyzetének javítására, a szakmai 
oktatásra, a környezetvédelemre és a klíma-
változás elleni küzdelemre.

Wim Botha
A Thousand Things (Part 15), 2012 © Galerie Jette Rudolph, Berlin
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