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Cserba Júlia

Nem szép, de vonzó
Biennale de Belleville 
• Párizs

• 2010. szeptember 10 — október 28.

• Falu a világvárosban, így lehetne röviden jellemezni Párizs turisták által 

kevéssé látogatott, a párizsiak által viszont annál inkább kedvelt városrészét,  

a Belleville-t, amelynek utcáit, köztereit, kiállítóhelyiségeit és magángalériáit az 

elkövetkező hetekben — az első Belleville-i Biennále (Biennale de Belleville) alkal-

mából — kortárs képzőművészek veszik birtokukba.

Párizsnak ebben a negyedében a 20. század elején lengyelek, örmények és közép-

európai zsidók, majd a további évtizedekben, a történelmi események, gazda-

sági és politikai körülmények függvényében, észak-afrikai zsidó, magreb és ázsiai 

bevándorlók telepedtek le nagy számban. Itt alakultak meg az első munkásszak-

szervezetek, itt született Edith Piaf és Maurice Chevalier, itt töltötte gyerekko-

rát az író, Georges Perrec, és itt forgatta a Jules és Jim néhány jelenetét François 

Truffaut. A negyed sokszínűsége, multikultúrája, kézműves műhelyekkel, apró 

boltokkal, szerény kávéházakkal teli utcáinak nyüzsgése és a mellékutcák vidékies 

nyugalma az utóbbi években a művészeti élet több szereplőjét is a negyedbe von-

zotta. Az a tény, hogy számos kortárs galéria, újságíró, műkritikus és több mint 

250 művész talált itt otthonra, szinte tálcán kínálta az ötletet a Biennále kezde-

ményezőjének és főkurátorának, Patrice Jolynak az esemény megrendezéséhez. 

Patrice Joly a pályájuk elején tartó művésze-

ket bemutató nantes-i Galerie Zoo létrehozója 

és művészeti vezetője, több franciaországi és 

külföldi kiállítás kurátora és nem utolsó sorban 

a ‘02’ ingyenes kortárs művészeti folyóirat ala-

pítója és főszerkesztője. Néhány év óta maga is 

a Belleville lakója, így jól ismeri a negyed művé-

szeit és galériásait, akik elmondása szerint, a 

városi vezetéssel együtt, örömmel csatlakoztak 

a közel két évvel ezelőtt született tervhez. 

Amennyire sokarcú a városrész, éppoly sokféle 

a kiállítások, események színtere is. A Biennále 

centruma a 20. kerület kultúrközpontja, a 18. 

században épült Pavillon Carré de Baudouin, ahol 

tizenöt művész, köztük a nemzetközi ismertsé-

get is magának tudható Kader Attia és Hamish 

Fulton alkotásai láthatók. Az épület bejáratá-

nál a harmincas évei közepén járó francia Julien 

Berthier szobra, a Monstres (Szörnyetegek) 

készteti megállásra a látogatót. Berthier kidobott 

bútordarabokból összeállított és bronzba öntött 

szobra az utca egyfajta művészetére, nevezete-

sen a lomtalanítások során egymásra halmozott 

hulladékokból a lakók által önkéntelenül létreho-

zott „szobrokra” utal. Az épület előcsarnokában 

magasodik Kader Attia, a tünteséknél előszere-

tettel használt megafonokból épített, padlótól 

mennyezetig érő szobra, a La Colonne sans fin 

(Végtelen oszlop), ami a művész szavait idézve 

„vizuálisan hangos”,  

Belleville, Villa de l’Ermitage
© Fotó:Cserba Júlia
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és „némán politikus”. Hamish Fulton Point Zéro-ja 

a Notre-Dame előtti téren található 0 km-jelzés-

ről készült fotóból, a hozzá tartozó információ-

ból és természetesen egy sétaakcióból áll, amit 

Fulton 2010. július 11-én hajtott végre Párizsban. 

A fotón látható ponttól elindulva hétszer sétált 

végig a rue Vaugirard-on és vissza a kiindulópon-

tig. A precíz közlésből azt is megtudjuk, hogy 

egy-egy körséta 4116 lépésből állt. A venezu-

elai Jorge Pedro Núñez bakelit lemezekből 

ősszeállított szoborral (Ritmocolor, 2010) és egy 

feldöntött székből és egy szétnyitott létrára 

függesztett, lebegő lemezekből álló installáci-

óval, a nála is fiatalabb, 1978-ban született, de 

már számos jelentős kiállítást maga mögött tudó 

Camille Henrot kátránnyal bevont talált tár-

gyakból padlón elrendezett installációval, míg az 

1999-ben alakult, változó létszámú, jelenleg két 

tagból álló Bad Beuys Entertainement (BBE) 

egy animált fotómontázzsal, a Le truc du chinois-

val van jelen a tárlaton. 

Az egykor a fémmunkások szakszervezetének, 

ma pedig civil szervezeteknek, kulturális ese-

ményeknek otthont adó Maison des Métallos-

ban a brazil Caetano Dias és a kínai Zhenchen 

Liu videói, valamint Pierre Bismuth és Michel 

Gondry újabb közös munkája, a 360°-os kör-

ben filmezett és az emlékezet kitörlődésével 

foglalkozó The All Seeing Eye látható, amely 

egy korábbi közös alkotásukra, a forgatóköny-

Caetano Dias
1978 Cidade Submersa, 

2010, videó, 16 min., 
színes, hang 

© Caetano Dias, 2010

A Constructed World
Adam & Eve performansz

Courtesy A Constructed 
World, 2010

Jochen Lempert fotogrammjai a Café au lit-ben 
© Fotó: Cserba Júlia

Alexandre Arrechea
Empire / House 2010, akvarell / lakkozott fa; Galerie Suzanne Tarasieve © Fotó: Cserba Júlia
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vére Oscar-díjat kapott Eternal Sunshine of the 

Spotless Mindra alludál. Különös helyen, egy 

távolról sem kellemes, sőt kifejezetten nyo-

masztóan ható lakótelep egyik toronyépületének 

18. emeletén, a tíz éve alapított lakásgaléria, a 

Café au lit előszobájában és egyéb helyiségeiben 

találkozhatunk a német Jochen Lempert meg-

lepő fotogrammjaival. A filmen végig csúszó-

mászó-futó gyík, skorpió, meztelencsiga és más 

mozgásban lévő rovarok, apróállatok mozgásuk 

következtében többnyire felismerhetetlenségig 

elváltozott „lenyomata” titokzatos, képzeletet 

elindító világot teremt a képeken, amelyeket a 

foglalkozására nézve kutatóbiológus nem csak 

fotóknak, hanem tárgyaknak is tekint, ezért nem 

szereti azokat sem bekeretezni, sem falra füg-

geszteni: mint otthonunk dísztárgyai, úgy sora-

koznak egy polc tetején. A kitartóan továbbsétáló 

érdeklődő egy rejtőzködő kis utca vaskerítéssel 

elzárt lakótömbjének egyik földszinti loftjában,  

a Galerie Suzanne Tarasieve-ben megismerkedhet 

a Franciaországban első alkalommal kiállító kubai 

Alexandre Arrechea akvarelljeivel és fémből 

készült szobraival. 

A Biennále eseményeinek azonban nemcsak a 

kiállítási helyszíneket felkeresők, de a járókelők  

is részesei lehetnek, hiszen a performanszok java 

az utcákon zajlik. Így például a taiwani Lee Show-

Chun videóművész, performer és antropológus 

sétáját követők némi ismeretet szerezhetnek 

a kínai üzletekben árusított furcsa fűszerekről, 

zöldségekről, és a kínai éttermek európaik szá-

mára ismeretlen ételeiről. Lee Show-Chun  

megfejti számukra a boltok kirakatában olvas-

ható kínai hirdetéseket is, amelyekből arról is 

némi fogalmat alkothatnak, hogyan talál honfi-

társai körében munkát, alvóhelyet a frissen  

érkező, engedély nélküli bevándorló. A svájci  

alkotópáros Sabina Lang és Daniel Baumann 

itt-ott fellelhető élénk színű aszfaltfestményei 

az utcák szürkeségét törik meg, s szintén ezt 

teszik az utcafestészet további, a metróállomá-

sok környékén bemutatkozó művelői is.  

A kubaiak közismert szónoki képességével meg-

áldott Tania Bruguera, jelenleg a párizsi Ecole 

des Beaux-Arts tanára, napjaink kapitalizmusá-

ról tart több alkalommal intenzív gesztikulálással 

kísért utcai felolvasást. A kiállítóhelyek közötti 

járműkapcsolatot, szimbolikus céllal, a környék 

utcáin gyakran feltűnő, kínai esküvők alkalmával 

használt fehér limuzin biztosítja. A néhány percig 

tartó luxusutazásnak, a művészek, kurátorok és 

újságírók mellett a negyednek mindazok a lakói 

is részesei lehetnek, akik a közlekedés ideje alatt 

hajlandók az ötlet kitalálójának, a marokkói szü-

letésű műkritikusnak, Abdellah Karroumnak 

a Biennáléval kapcsolatos benyomásaikról vagy 

csak egyszerűen belleville-i életükről mesélni. 

Részletes program: http://www.labiennaledebelleville.fr/

Jorge Pedro Núñez alkotásai
Courtesy Galerie Crèvecœur © Fotó: Cserba Júlia

Camille Henrot
Objets augmentés, 2010, részlet
Courtesy the artist and Kamel Mennour, Paris © Fotó: Cserba Júlia


