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I. La vie moderne
A modern élet: ezt választotta a 13. Lyoni Biennále1 gondolkodásra, vitára invi-
táló címéül Thierry Raspail, a lyoni Musée d’Art contemporaine igazgatója, egy-
ben a Biennále létrehozója, és művészeti vezetője. A közel kétszáz helyszínen 
zajló esemény centruma az a három tárlat, amely a harmincas évek cukorraktá-
rából kiállítóhellyé alakított Sucrière, a Renzo Piano által tervezett Musée d’Art 
contemporain és a csak alig néhány hónapja felavatott új természettudományi és 
néprajzi múzeum, a Musée des Confluences. A kurátori feladatot Ralph Rugoff, a 
San Francisco-i Wattis Institute for Contemporary Art korábbi, a londoni Hayward 
Gallery jelenlegi igazgatója kapta, aki saját bevallása szerint nehezen barátkozott 

1 http://www.labiennaledelyon.com/

meg a Thierry Raspail által javasolt témával, mert 
szerinte, miközben a köznapi szóhasználatban 
a modern mait, újszerűt jelent, addig „amire a 
művészetben ma azt mondják, hogy modern, 
az már nem modern.” De, mint elmondta, minél 
tovább törte a fejét, annál izgalmasabbnak találta 
a felkínált feladatot, mivel az olyan, eddig feldol-
gozatlan kérdéseket vet fel, amelyekről feltét-
lenül érdemes elgondolkodni, beszélni. Thierry 
Raspail szerint a ma már elavultnak, szinte lené-
zettnek tekintett huszadik századi modernizmust 
nem drasztikus szakítással létrejött új periódus 
követte, hanem – mint ahogy a korábbi tenden-
ciák is egymásból nőttek ki, egymásra épültek –  
a modernizmus is beszivárgott és jelen van a 
kortársban. A Biennále művészeti igazgatójá-
nak bevallott szándéka volt a vita generálása, és 
ennek eredményével elégedett lehet. Nemcsak 
magával a „modern” általa értelmezett fogalmá-
val kapcsolatban merültek fel eltérő vélemények, 
de a posztmodern „átugrását” is sokan szemére 
vetették. 
Ami pedig a kurátori válogatást illeti, többször 
is zavarba jövünk. Annak ellenére, hogy Ralph 
Rugoff azt ígéri, hogy a művekben a modern kor-
szak örökségét fogjuk felfedezni, nem mindig 
találunk magyarázatot arra, hogy milyen indok 
alapján esett a választás egyik vagy másik műre, 
mi indokolja a munkák egymás társaságába kerü-
lését. Egyértelmű a posztmodern előtti korszak 
jelenléte olyan témák feldolgozásánál, mint a javak 
igazságtalan elosztása, a társadalmi egyenlőtlen-
ség, a kapitalizmus bírálata, a pazarlás, de még az 
ember és a természet viszonya, a nemzeti iden-
titás, az emigráció esetében is. Nem okoz gondot 
Jeremy Deller és Cecilia Bengolea videójának, 
az egymástól elszigetelten élő populáris és kon-
zervatív társadalmi köröket egymással össze-
találkoztató Rhythmasspoetry jogosultságának 
elfogadása sem. A téma komolysága ellenére 
humoros film helyszíne Lyon egykori alpolgár-
mestere nagypolgári otthonának kertje, ahol a 
főleg bevándorlók, szegények által lakott külvá-
rosból, Vaux-en-Velin-ből érkezett színes bőrű 
lányok hip-hopot táncolnak. Eközben a ház ura 
függőágyában ringatózik, majd egyszercsak onnan 
kikelve rappelni kezd. Nem kell sok magyarázat az 
amerikai George Condo által festett portréso-
rozathoz sem, melyek a 20. század meghatározó 
alakjai, Mondrian, Picasso és Duchamp képeire 
reflektálnak. De a művészeti igazgató által feladott 
lecke nem szűkíthető le csupán a témák rokonsá-
gára, mert a modern és a kortárs viszonyáról kez-
deményezett közös gondolkodás ennél sokkal 
szélesebb vizsgálatot kíván. Persze lehet, hogy a 
néző tudásának vagy asszociációs képességének 
hiányából fakad, hogy nem mindig talál választ a 
miértre, de mivel éppen a Lyoni Bienále az, ame-
lyik a kezdetek óta vállaltan a szélesebb közönség 
bevonására törekszik, ez mindenképpen zavaró.  
A legjobban akkor jár a látogató, – és akkor valóban 
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George Conda öt festménye közül kettő a Le Musée d'art Contemporain de Lyonban, 2015 
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0élményben lesz része –, ha félreteszi a meghir-
detett vezérgondolatot, és egyszerűen csak a 
huszonnyolc országból meghívott hatvan művész 
alkotásaira koncentrál. A műveknek több mint hat-
van százaléka a Biennáléra készült, friss munka.
Julien Prévieux installációja, a Csalás kis anto-
lógiája a sport hamis világába vezet: színpadias 
formában sorakoztat fel a valóságban nem létező, 
csalásra alkalmas sportszereket, mint a rugóval 
ellátott sportcipő vagy a dupla húrozású tenisz-
ütő, és olyan már valóban megtörtént csalásokra 
emlékeztető tárgyakat, mint amilyen például az 
1980-as évek New-York-i metrózsetonja, arra 
a maratoni futóra utalva, aki 1980-ban metróra 
szállva előzte meg versenytársait. Mouhammed 
Bourouissa fotósorozatát egy lopásról nem ő 
maga, hanem egy New York-i élelmiszerüzlet 
kamerája rögzítette. A tolvajról készült fotó-
kat azután kifüggesztették az üzlet falára, de a 
Biennálén, az új helyszínen új értelmet kaptak:  
a megszégyenítés, elrettentés helyett itt az élel-
miszerlopást aránytalanul szigoróan büntető 
törvényekre hívják fel a figyelmet. Mike Nelson 
vas- és betonalapzatra helyezett, szoborrá avan-
zsált autógumifoszlányai, amelyeket a Lyonba 
vezető A7-es autópályán szedett össze, amellett, 
hogy a természeti források kizsákmányolásáról és 
a túlfogyasztásról szólnak, vizuálisan a lírai abszt-
rakcióhoz, Soulages, Hartung, Marfaing korai, 
fekete-fehér kompozícióihoz állnak közel. Kader 
Attia a tárgyi és lelki sérülések helyrehozásának, 
az immateriális sebek begyógyításának problé-
máját két installációban dolgozta fel. Az egyik 
igen egyszerű: a helyiség betonpadlójának repe-
déseit kapcsokkal fogta össze, a sérülést ezzel 
helyrehozta ugyan, nyomai azonban nem tűntek 
el. A másik, a Charlie Hebdo és a Hypercacher 
tragédiájára reagáló Helyrehozni a helyrehozha-
tatlant című installációt tizennyolc különálló, de 
egymáshoz kapcsolódó iroda alkotja. Az íróasz-
talokon elhelyezett képernyőkön pszichiáterek, 
történészek, etnológusok, filozófusok beszélnek 
vallásról, virtuális valóságról, skizofréniáról, szám-
űzetésről, tudományról, a nyugati és konzervatív 
társadalmak közti viszonyról. A labirintusszerűen 
elrendezett irodák között eltévedünk, této-
vázva keressük a helyes utat. Michel Blazy ins-
tallációja, amely a Sucrière két erkélyén kapott 
helyet, korábbi munkáihoz hasonlóan ezúttal is 
változó, mulandó. A Pull over time élőt és élet-
telent, növényeket és ipari termékeket (tornaci-
pőt, zoknit, nadrágot, fényképezőgépet, telefont) 
párosít. De nemcsak a folyamatosan növekvő 
növények módosítják az installációt, hanem a 
hátteret adó, napszaktól függően változó táj lát-
ványa is. Még nem tudjuk, hogy a növények a kiál-
lítás végére elszáradnak-e az emberi hanyagság 
miatt, vagy pedig a természet diadalmaskodik az 
emberi alkotás felett, és talán teljesen benövik 
majd a tárgyakat. Andreas Lolis installációjáról 
(Homeless, 2014) a szakadozott kartonlapokból 

Julien Prévieux
Petite anthologie de la triche, installáció, 2015 © Fotó: Cserba Júlia

Kader Attia 
Réparer l’irréparable, Courtesy Galleria Continua, Les Moulins © Fotó: Cserba Júlia

Michel Blazy
Pull over time, 2015 installáció, Courtesy de l’artiste et Art: Concept, Paris © Fotó: Cserba Júlia
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és hungarocell-hulladékból összeeszkábált haj-
léktalan menedékről csak közelről nézve derül ki, 
hogy az valójában márványból kifaragott remek 
szobrászmunka. Feltétlenül meg kell még emlí-
teni Tatiana Trouvé egymás mögött sorakozó 
légies fémvázakon elhelyezett, magas színvonalú 
rajzsorozatait, Arseny Zhilyaevnek az újgazdag, 

„befektető” gyűjtőket karikírozó, drága műtár-
gyakkal berendezett, stílustalan szobáját (The 
Aesthetic Complex of the Post-Sonet Oligarchy 
Period, 2015), és a néhány hónappal ezelőtt, 
huszonnyolc éves korában elhunyt, ígéretesen 
tehetséges szenegáli Sidy Diallo afrikai és euró-
pai festészeti hagyományait ötvöző képeit. 
Mint minden ilyen eseményen, a középszerűtől 
a déjá vu-n át a kiemelkedően jóig – kinek-kinek 
szubjektív megítélése szerint – e három kiállítá-
son is minden megtalálható. Összességében 
azzal a benyomással távozunk, hogy a „kor-
társ” ma még továbbra is az, ami volt. Nem lett 
modernebb.

II. Anish Kapoor öröme és bánata
A Biennále eseményeinek legkülönfélébb, hagyo-
mányos és rendhagyó helyszínei (galériák, köz-
terek, könyvtárak, színházak, magánlakások, 
butikok kirakatai) közül talán az egyik legkülö-
nösebb a Couvent Sainte-Marie de La Tourette 
dominikánus kolostor, ahol ráadásul egy nem 
könnyen értelmezhető, sok vitát kiváltó művész, 
Anish Kapoor kiállítása látható. A kolostor a 
modern építészet ugyancsak sokat vitatott, de 
tagadhatatlanul meghatározó képviselőjének, 
Le Corbusier-nek egyik utolsó nagyszabású 
alkotása. A Modulor arányait követő vasbeton 
épület egyes helyiségeinek három falát festet-
len, burkolatlan beton, míg a negyediket teljes 
egészében üvegfelület képezi. A látóterünkbe 
kerülő kolostorudvar és a távoli erdős táj szinte 
kiköveteli a meditációt. A templomba belopa-
kodó fény Le Corbusier zseniálisan egyszerű 
megoldásának köszönhetően színessé válik, 
más terekben pedig az állandóan változó árnyé-
kok jutnak architektúra-elemekként szolgáló 
szerephez. A kolostort sokáig leginkább csak az 
építészet iránt érdeklődők keresték fel, néhány 
év óta viszont a művészettörténész képzettségű 
Marc Chaveau, azaz Marc testvér tevékenysé-
gének köszönhetően a kiállítások is sokakat von-
zanak oda. François Morellet, Vera Molnár, 
Ian Tyson, Philippe Favier és mások után, most 
Anish Kapoor kapott meghívást a szerzetesektől. 
„Hagyomány a dominikánusoknál, hogy közel érzik 
magukhoz a kortárs művészetet. Ötven évvel 
ezelőtt szerzetes testvéreinknek volt bátorságuk 
Le Corbusier-t megbízni kolostoruk megépíté-
sével, most nekünk volt bátorságunk meghívni 
Anish Kapoort.” – Marc testvér ezzel arra a bot-
ránysorozatra célzott, ami Anish Kapoor jelenlegi 
versailles-i kiállítását sújtja. Már a megnyitó után 
sok kritika érte Kapoort a hatvan méter hosszú, 

nyolc méter magas, kürt alakú acélszobra, a Dirty Corner miatt, ami egy újságkri-
tikából eredően a „királynő vaginájaként” ment át a köztudatba, miközben ez egy 
absztrakt szobor. „Ha egy teáscsészét oldalára fordítok, akkor abba is bele lehet 
látni egy vaginát.” – mondta Kapoor. A szobron nyáron elkövetett rongálásokat 

– bár fájdalmasan érintették a művészt – még nem tartotta különösebb aggoda-
lomra okot adónak. „A mű olvasata nem az enyém, de erősen érdekel. A művészet-
nek saját élete van, és a művész azt is figyeli. Hiteles »work in progress«. Minden 
negatív tapasztalat megtanít valamire” – nyilatkozta a Figarónak adott interjújában.  
A szeptember elején bekövetkező, a szobrot antiszemita feliratokkal borító van-
dalizmus előtt viszont már értetlenül állt, és nagyon felkavarta. „Ezek a feliratok 
minden gyűlöletükkel engem vesznek célba. Lehet, hogy akaratomon kívül felboly-
gattam valami föld alatt bújkáló, sötétben ólálkodó erőszakot ebben a pillanatnyilag 
törékeny társadalomban.” A kiállítás megnyitásának napján a kolostorban hosszasan 
beszélt az esetről, többek között kifejtve azt a meggyőződését, hogy az utóbbi 
támadást már nem lehet egyszerű rongálásként felfogni, annál sokkal többet, poli-
tikai indíttatást lát mögötte. „Mi lehet erre a helyes reakció? Valójában nincs rá jó 
válasz. Egyrészt szeretném eltörölni ezt az alantas tettet. Másrészt viszont arra gon-
dolok, hogy talán a Dirty Corner ezt üzeni, ilyenfajta akciókra sarkall. Arra jutottam, 

Anish Kapoor
Non-Objet (Door), 2008, inox acél, 281×118×118 cm © Fotó: Horváth László
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hogy a legjobb megoldás, ha otthagyom a szobron ezeket a felírásokat, mint ennek 
az undorító dolognak a sebhelyét. Mert ez tényleg nagyon undorító. Mégsem tün-
tetem el, mert az arculcsapás ugyan engem ért, az inzultus azonban túlmegy az én 
személyes sérelmemen. De éppen ma hallottam, hogy egy versailles-i képviselő 
pert akar ellenem indítani azért, mert a szobromon antiszemita üzeneteket mutoga-
tok. Remek visszafordítása az ügynek… meglátjuk a bíróság előtt. Egyébként tegnapi 
találkozásunk alkalmával Hollande úr támogatta azt a döntésemet, hogy a szob-
rot jelenlegi állapotában akarom megőrizni. Pedagógiai szempontból… furcsa érv.”2  
A kolostorban rendezett kiállításon nem szerepelnek új alkotások, Kapoor néhány 
napos ott tartózkodás után, az épület adottságainak ismeretében választotta ki a 
műveket és azok helyét. Vannak köztük olyanok, amelyek a környezetbe helyezve 
spirituális töltést kaptak, és vannak, amelyek Le Corbusier szigorúan letisztult, 
egyenes vonalaival játszanak. „Ezen a helyen elkerülhetetlen a dialógus az építé-
szettel, a fényekkel, a falak textúrájával” – hallhattuk Kapoortól, amikor Versailles 

2  A bíróság meglepő gyorsasággal, néhány nappal később az ominózus feliratok eltüntetése mellett 
döntött, ami mélységesen felháborította Kapoort. „Úgy érzem magamat, mint a megerőszakolt lány, akinek 
utána azt parancsolják, hogy a sarokban öltözzön fel.” A feliratokat fekete lepellel borították le, amit azután 
a kényszerhelyzetbe került művész aranylapokkal helyettesített. Azóta a megszigorított őrzés ellenére 
bár kisebb, de újabb rongálásról érkezett hír. 

után a La Tourette-i kolostorra terelődött a szó. 
A külső térben elhelyezett 280 cm átmérőjű inox 
konkáv tükör, a Sky mirror (2007) mintha egy élő 
festmény lenne: a monokróm szürke nem sok-
kal később a kitisztult égbolt kékjére változott.  
A monumentális méretű, lefelé fordított tölcsér-
hez hasonló, csúcsban végződő Spire 4 (2007) 
elhelyezésével kapcsolatban Horváth László3 
fotóművész révén néhány műhelytitkot is meg-
tudtunk. A magyar származású francia fotósnak 
ugyanis többszörös kiváltságban volt része: ő 
készíthette el a katalógusba szánt fotókat, ame-
lyeket Anish Kapoor nagy elismerés mellett foga-
dott el közlésre, ráadásul munkája során tanúja 
lehetett a kiállítás építésének is. Két óriási kami-
onnal érkeztek a ládákba csomagolt művek és a 
különböző méretű daruk, öt kiemelkedő szakér-
telemmel rendelkező szállítómunkás kíséretében. 
Mindenre kiterjedő figyelemmel, milliméte-
res pontossággal mozgatták a tárgyakat. A leg-
nagyobb gondot a templomtérbe szánt Spire 
okozta, mert a bejárat néhány milliméterrel szű-
kebb volt a szobornál. Bevitele majdnem egy 
teljes napi munkát igényelt. Amikor végre sike-
rült a kijelölt helyre beemelni, a kolostor lakói 
úgy ítélték meg, hogy az túl közel van az oltár-
hoz, ezért át kellett helyezni. Tükörfényes felü-
letét Kapoor közvetlen aszisztense egy napon 
keresztül simogatta, fényesítette, hogy a beszű-
rődő színes fényt kellő módon tükrözze vissza.
Az átriumban kapott helyet a közel három méter 
magas, ugyancsak inox hasáb, a Non-Object vagy 
Door (2008), amelynek tükörfelületű oldalai nem-
csak az arra járók alakját torzítják el, de az épület 
egyenes falai, katonásan álló oszlopai is fegyelme-
zetlenül hajladoznak bennük. Ha Le Corbusier ezt 
látná! Miközben ezek a vallási szempontból is fon-
tos elemhez, a fényhez kötődő alkotások spirituális 
töltést kapnak, addig a tanuló és kisebb tanács-
kozó szobák hófehér falain, a hely szellemét figye-
lembe véve meglepő, a hús-vér valóságra utaló 
alkotásokkal a kerülünk szembe. Rembrandt és 
Soutine jut eszünkbe a kifordított testre emlékez-
tető, megfeketedetten vörös, szilikonból készült 
háromdimenziós „festményekről”, amelyek első 
látásra, a kiállítás kurátorát, Marc testvért is taszí-
tották Kapoor műtermében. Nem kellett azonban 
sok idő, hogy közel kerüljön a művekhez és rájöj-
jön, hogy ezeknek igenis helyük van a kolostorban, 
hiszen mindnyájan két pólus, a test és a spiritu-
alitás közötti feszültségben élünk. Anish Kapoor 
odafigyelést, gondolkodást igénylő műveinek 
élménye mellett a dominikánus barátok még egy 
értékes és ritka ajándékot kínálnak fel az oda láto-
gatóknak: a tolerancia példamutatását. „Nagyon 
örülünk, hogy néhány hónapon keresztül Kapoor 
alkotásainak társaságában élhetünk” – nyilatkozták.

3  Horváth László fotóiból Le Corbusier: a csend építésze 
címmel, 2014-ben a FUGÁ-ban rendeztek kiállítást, amelyet 
Beke László és Marc Chauveau nyitott meg.

Anish Kapoor
Spire 4, 2007, inox acél, 300×300×300 cm © Fotó: Horváth László


