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MINDENNAPI HŐSÖK – 
A 10. Berlin Biennáléról

2 0 1 8 .  j ú n i u s  6  –  s z e p t e m b e r  9 . ,  B e r l i n

G A D Ó  F L Ó R A

A művészt a különböző geopolitikai rétegek és ezek találkozási pontjai 
érdeklik, fikcióval ötvözött installációja és papírmunkái, noha valós ese-
ményeket vesznek alapul, elrugaszkodnak azoktól és a történelmet mint 
konstrukciót mutatják be. Haiti pedig nem csak itt kerül elő: a ZK/U-ban 
(Zentrum für Kunst und Urbanistik) láthatóak Tessa Mars érzékeny 
akvarelljei, ahol a művész alteregójaként Tessalines játékos alakja jelenik 
meg: egy androgün, egyszerre férfi és női harcos, aki a haiti forradalom 
jellegzetes szimbólumait viseli magán.
A benini Thierry Oussou tovább folytatja a múlt újraalkotásának, a törté-
nelmi tények és fiktív adatok keverésének művészi stratégiáját. Installáció-
jának (Impossible Is Nothing, 2016–2018) középpontjában egy 2016-os ásatás 
és annak eredménye áll, melynek keretében a benini Allada in Tokpában 
feltárták Dahomey (a mai Benin) utolsó királyának (1845–1906) trónját. 
Oussou felkért egy szobrászt, hogy készítse el a trónus replikáját, majd egy 
bizonyos helyen elásta. Ezek után régész és történész szakos hallgatókkal 
egy ásatás keretében felszínre hozta az „ál-trónt”, mintha egy igazi régé-
szeti munkát hajtanának végre: mindezt fotó és videódokumentációkon 
láthatjuk és egy kukucskálólyukon benézve, egy fal mögött maga a trón is 
felsejlik. Replika, másolat és az eredeti műtárgy kapcsolata válik itt kérdé-
sessé, leginkább azért, mert a mai napig vita tárgya, hogy kihez tartozzon a 
trón: Franciaországhoz vagy Beninhez? A restitúció kérdése napjaink egyik 
legfontosabb muzeológiai problémája és Oussou azáltal, hogy megalkotta 
a saját trónját, tulajdonképpen egy ironikus gesztussal mintha megoldaná 
a kérdést: most, hogy már kettő van, mindkét országnak lehet egy saját 
trónja. A viták kereszttüzében, melyet az eredetiség fontossága motivál, a 
művész arra is utal, hogy itt valójában maga az esemény és a tárgy történeti 
jelentősége vész el. 
Számos munka foglalkozik a különböző régi tudások felelevenítésével, az 
őslakos kultúrák és ezen tradíciók mai értelmezésével. Joanna Unzueta 
az egész kiállítótérben végigvonuló fatömbökre erősített és plexilapok 
közé szorított, absztrakt motívumokat ábrázoló akvarell és pasztell mun-
kái egyszerűségükben – letisztult, szinte átlátszó művek – válnak igazán 

A dél-afrikai Gabi Ngcobo kurátori vezetésével (a kurátori team többi 
tagja: Nomaduma Rosa Masilela, Serubiri Moses, Thiago de Paula 
Souza és Yvette Mutumba) a 10. Berlin Biennále1 markáns fordulatot vett 
az előző, 2016-os kiadáshoz képest,2 amelyet a DIS designer-kurátor kol-
lektíva rendezett és a technológia és a digitális fordulat hatásait vizsgálta 
a mindennapjainkra úgy, hogy a kiállítás egyszerre volt felfogható a kapi-
talizmus kritikájának és ünneplésének. Az idei biennále fókuszában a 
posztkoloniális és azon belül is a feminista művészeti gyakorlatok, stratégiák 
állnak, amelyek legfőbb célja, hogy folyamatosan felül, illetve újra írják a 
nyugati kánont. A figyelemfelkeltő cím – We Don’t Need Another Hero –, 
amelyet az énekesnő Tina Turner egyik számából kölcsönöztek, azért is 
találó, mivel nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy ideje a nyugati fehér 
férfi alakjával, mint egyfajta megmentő toposszal leszámolni, hanem arra 
is, hogyha nincs szükség kiemelt hősökre, akkor mindannyian azok lehe-
tünk, a saját küzdelmeinkben. A biennále tehát egyrészt a mindennapok 
névtelen „hőseire” helyezi a hangsúlyt: az elfeledett történetekre, elnyomott 
nézőpontokra és narratívákra, azokra az alakokra, akikre nem, vagy csak 
alig emlékszünk. És arra is utal, hogy valahol mindenki a saját történetének 
hőse: nem a külső válaszokra, valamilyen megmentőre kell várni, hanem 
talán, ameddig még lehet, a saját kezünkbe kell venni az irányítást. Kérdés, 
hogy erre milyen alternatívák, megoldási stratégiák hozhatók létre. Ahogy 
Magyar Fanni fogalmazott a Műértő szeptemberi számában: „A kiállítók 
alapvetően jelenünk félelmeivel és aggodalmaival foglalkoznak. Személyes 
félelmeink perspektívájából nyerünk rálátást az azokat generáló gazdasági 
és politikai érdekeket szolgáló, leegyszerűsítő szemléletmódra, amely a 
komplex és számtalan különböző identitást archetipikus hős figurákkal 
igyekszik dominálni”. 3

1  http://www.berlinbiennale.de/
2  Nagy Edina: A sehová sem tartozás diszkrét bája. The Present in Drag. 9th Berlin Biennale 

Contemporary Art. Balkon 2016/7,8., 11.-16. ld. https://issuu.com/elnfree/docs/
balkon_2016_7_8/4

3  Magyar Fanni: Nincs szükség másik hősre, Műértő, 2018/július-augusztus, 25. 

A biennále ilyesféle kérdésekre keres választ 
azzal együtt, hogy a vállaltan politikus, tár-
sadalmilag elkötelezett és aktivista munkák 
(noha vannak ilyenek) mégis kisebbségben 
vannak és teret nyernek azok az inkább 
poétikus művek, amelyek k ifejezetten 
érzékenyen, indirekt módon közelítenek a 
fenti kérdések felé. Ezáltal olyan fogalmak 
is megjelennek a kiállításon, amelyek ezt a 
személyes perspektívát erősítik: az érzelmek 
kérdése, a család és a közösség relevanciája, 
a mítoszok, mitológiák, archetipikus törté-
netek újragondolása egy másik perspektí-
vából, a betegség a fájdalom és a gyógyítás 
aspektusai. A kiállítás arra törekszik, hogy 
újrapozícionálja ezeket a fogalmakat egy 
posztkoloniális, feminista perspektíván 
keresztül. A biennále másik nem tiktolt célja, 
hogy bemutasson bizonyos elfeledett, vagy 
a kánonba soha be nem került életműveket: 
egy-egy ilyen felfedezés a kiállítás legna-
gyobb érdeme lehet. 
Ez a léptékváltás nemcsak a kurátori kon-
cepcióra, hanem a biennále helyszíneire, a 
művek elrendezésére, a kísérőszövegekre is 
jellemző. Ellentétben számos kortárs bien-
náléval a 10. berlini kifejezetten befogad-
ható: a művek elegánsan, szellősen vannak 
rendezve, egy helyszín megtekintése sem 
igényel órákat. Jó a kombináció az installatív 
művek, a komplexebb videómunkák vala-
mint a festmények, rajzok, szobrok között – a 

változatos médiumoknak és a befogadható 
mennyiségű műnek köszönhetően – a láto-
gató nem a túltelítődöttség érzetével, hanem 
azzal távozik, hogy újfajta értelmezési ösvé-
nyeken volt módja elindulni. A gesztus már 
csak azért is fontos, mert Gabi Ngcobo csa-
patban dolgozott, kurátori attitűdje nem a 
biennále csúcsán álló sztárkurátor imidzsét 
idézi, hanem egy közösségben gondolkozó 
alkotóét. 
A legizgalmasabb a helyszínek közül talán 
az A kademie der Künste. A Tiergarten 
szélén található, jellegzetes modernista 
stílusú múzeumban olyan munkák kaptak 
helyet, amelyek a különféle, a művészek 
által elsajátított dekolonializációs gyakor-
latokkal, a gyarmatosítottak szemszögéből 
írott történelem újragondolásával, a múlt 
fikcionalizálásával, a tradíciók újraértelme-
zésével foglalkoztak. Firelei Báez furcsa 
kastély (re)konstrukciója (19° 36’ 16.89“ N, 72° 
13’ 6.95“ W) / (52.4042° N, 13.0385° E, 2018) a 
múzeum előtt kapott helyet: díszletszerű, 
ám egy percig mégis elbizonytalanodunk, 
mióta lehet itt ez az „álrom?” A Dominikai 
Köztársaságban született Báez műveiben a 
Sans-Souci név különböző jelentésrétegeit 
és helyszíneit járja körül Németországtól 
Haiti-ig különböző birodalmi és függet-
lenedési narratívákat felvázolva. A pots-
dami, Nagy Frigyes porosz uralkodó által 
építetett késő-barokk palotát (Sansoucci), 
azzal a Haitiban a 19. század elején épült 
kastéllyal hozza párhuzamba, amely Henri 
Cristophe, azaz a későbbi I. Henrik, a haiti 
forradalom vezéralakja és azután az ország 
királya számára készült. A haiti f ügget-
lenségéért zajló forradalomban egy másik 
Sans-Souci, bizonyos Jean-Baptiste volt a 
riválisa és noha mindketten a franciák ellen 
lázadtak, a későbbi király mégis Sans-Souci 
ellen fordult és megölte. Báez a kinti épület 
rekonstrukciójában a Haitiban található 
eklektikus kastélyt eleveníti fel, de nem 
pontos másolatként, inkább csak megidézi 
a távoli ország egy híres épületét, amely a 
potsdami palota teljes ellentéteként jelenik 
meg az európai szem számára. A kiállítótér-
ben egy egész falat betöltő munkáján pedig 
különböző helyeket ábrázoló, könyvekből 
kitépett térképek, műszaki rajzok, portrék 
íródnak felül akril és tusrajzokkal. Az élénk 
színű, hol rózsaszín, hol zöldesszürke rajzok 
olykor csak átrajzolják, kiegészítik az archív 
anyagokat, máskor a karibi térség jellemző 
növény és élővilága vagy a különböző alakok 
teljesen elfedik a térképeket, könyvlapokat. 

Belkis Ayón
La consagración, 1991, © Estate de Belkis Ayón, Havana, photo: Jose A. Figueroa
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megkapóvá. A különböző körkörös, ovális formák létrehozásához a chilei 
művész hímzés mintákból álló gyűjteménye szolgált alapul, amely kollek-
ció a különböző őslakosok által gyakorolt, textilekkel foglalkozó szoká-
sokat is megidézi. A művészet és kézművesség/iparművészet kapcsolata, 
a Latin-Amerikában az őslakos kultúrákban fontos hagyományok mai 
kontextusba helyezése válik a munka másodlagos értelmezési rétegévé, 
úgy, hogy közben primér szinten a latin-amerikai absztrakt művészet 
kánonba való illesztéséről beszél. Ezzel párhuzamosan a guadeloupei 
Minia Biabiany videója és installációja (Toli Toli, 2018) is azt a kérdést 
kutatja, hogy milyen módon lehet ma folytatni bizonyos régi, mára már 
sokszor funkcióját vesztő, ám meghatározó tradíciókat. Miközben rövid, 
asszociatív videója egy gyerekdalt idéz meg és a valahova tartozás kér-
dését tematizálja, a térben bambuszból készült absztrakt és nagyméretű 
konstrukciókat láthatunk. Kiderül, hogy a művész a bambuszból készült 
ősi halcsapdák tradicionális technikáját tanulta el egy halásztól, hogy 
aztán az elkészített fahálók a térben geometrikus szobrokká lényegülje-
nek át, utalva a funkcióváltás elkerülhetetlenségére, bizonyos feladatok, 
szerepkörök elmúlására, átalakulására. 
A biennále nem titkolt célja elfeledett életművek újrapozicionálása. Ilyen 
Belkis Ayón, a fiatalon elhunyt kubai művész (1967-1999) sorozata, aki 
egy afro-kubai titkos társaság világát kísérelte meg bemutatni látomásos 
és expresszív fekete-fehér nyomatain. A nyugtalanító jelenetek a szel-
lemszerű figurákat mintha egy rítus közben ábrázolnák, és egy sajátos, 
a néző számára dekódolhatatlan egyéni mitológia, vallás gyakorlása 
válik láthatóvá, amelybe, noha csak férfiak számára létezik, a művésznek 

mégis belépése volt. Vagy az egész csak saját 
fantáziájának szüleménye? Ellenőrizni nem 
tudjuk, és talán nem is fontos: a markáns 
stílusban megfestett démonikusan szürre-
ális jelenetek egy, a keresztény kultúrkö-
rön kívüli világot hívnak elő, és valamiféle 
ismeretlen, nem evilági erő nyilvánul meg a 
fekete háttér elé rendezett triptichont nézve. 
A mitológiák újragondolása, az ismert és 
archetipikussá váló görög-római mítoszok 
egy más perspektívából való bemutatása 
immár a KunstWerkében (KW) helyet kapó 
Grada Kilomba videójának (ILLUSIONS 
Vol. II, OEDIPUS, 2018) sajátossága. Kilomba 
Ödipusz történetét meséli újra – izgalmas a 
kontraszt a fenti ismeretlen és ezért a fik-
ciót önkéntelenül segítségül hívó és a köz-
ismert történet egymás mellé helyezésében. 
Az afrikai storytelling hagyományt (griot, 
ami egyfajta performatív történetmesélést 
jelent) segítségül hívva a művész angolul 
olvassa fel Öidipusz történetét, melyet afro-
amerikai performerek adnak elő, mozdu-
latművészeti és táncos elemekkel ötvözve. 
Már ez a „kis” váltás (fekete szereplők) egy 

más regiszterre helyezi a történetet, amely 
a fehér háttér előtt a minimalista, de annál 
igényesebb és izgalmasabb díszlet és jel-
meztárral (bot, székek, színes palástok és 
ruhák) teljesen megbabonázza a látogatót. 
Az ismert görög mítosz „újrahallgatása” 
során világossá válik, miért is vált megha-
tározóvá ez a történet, milyen komplex, egye-
temes kérdéseket vet fel, miért van értelme 
újra foglalkozni vele. A mű végén Kilomba 
saját „manifesztuma” hallható, amelyben 
Öidipusz apja elleni lázadását, a gyilkossá-
got, a mindenkori elnyomott fekete lakosság 
helyzetével hozzá párhuzamba, azaz tágabb 
értelemen a patriarchális társadalom által 
gyakorolt különböző elnyomási formákkal. 
Ez a gesztus teljesen adekvát a biennále már 
említett dekoloniálizáló kontextusában, de 
mégis, kissé túl van magyarázva, a tanulság 
levonása sok ideig tart. Ennek ellenére válik 
mégis üdítő és megrázó alkotássá Kilomba 
Ödipusz-parafrázisa. 
A látás elvesztése mint fő motívum Ödipusz 
tragikus történetében elvezet a biennále 
másik gyakori témájához, amely a félelem, 

betegség, fájdalom és a gyógyítás fogalmai köré épít és az ezekre adott egyéni 
válaszokat tematizálja. Sara Haq még az AdK-ban látható minimalista 
intervenciója (Trans:plant, 2018), melynek keretében nádszálakat „ültet” a 
kiállítótér kőburkolatának réseibe, egy törékeny és érzékeny állapotot jelöl, 
amely azonban magában foglalja a túlélésre való törekvést is: idegenként, de 
mégis tovább élni egy helyen. Visszatérve a KunstWerkében vonja magára a 
figyelmet egy megrázó alkotás: a tíz éve egy brutális gyilkosságban elhunyt 
dél-afrikai Gabisile Nkosi expresszív linóleummetszetei közöttt egy 2006-os 
munka (Dadewethu /My sister/), amely az AIDS-et mint tabutémát töri meg. 
A levél testvérének szól, akit azzal támogat, hogy nem titkolja betegségét. A 
lengyel Joanna Piotrowska – a kevés kelet-európai művészek egyike, aki a 
biennálén szerepel – 16 mm-es filmje (Untitled, 2016) egy sajátos testi ábécét 
idéz meg. Hol görnyedő, hol meg összekuporodó vagy egyéb, ijedtséget 
sugárzó mozdulatokat „végző” női alakokat láthatunk: különböző testtartá-
saik mintegy ösztönös túlélési gesztusként, önvédelmi mechanizmusként 
villannak fel. A váltakozó, egyszerre védekező és olykor támadó testhelyzetek 
felvetik a kérdést, hogy hol vagyunk biztonságban, miként tudjuk megvédeni 
magunkat a különféle fizikai és testi szenvedésektől. 
A KW alsó, nagy terében vöröses fényben, téglából, törmelékekből és egyéb 
talált anyagokból áll össze Dineo Seshee Bopape a pár éve a Palais de Tokyo-
ban4 elkezdett és most továbbgondolt installációja (Untitled /Of Occult 

4  Dineo Seshee Bopape: Untitled (Of Occult instability) [Feelings]. Plais de Tokyo, Párizs, 2016. 
június 23 – szeptember 11., ld. https://www.palaisdetokyo.com/en/event/dineo-seshee-
bopape 

Dineo Sheshee Bopape: Installation view (detail), 10. Berlin Biennale, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Untitled (Of Occult Instability) [Feelings], 2016–18, bricks, 
light, sounds, videos, water, framed napkin, including works by: Jabu Arnell: Discoball X, 2018, Lachell Workman: Justice for___, 2014, Robert Rhee: EEEERRRRGGHHHH 
und and ZOUNDS (both from the series Occupations of Uninhabited Space, 2013–ongoing), 2015, courtesy Dineo Seshee Bopape; Jabu Arnell; Lachell Workman;  
Mo Laudi; Robert Rhee; Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut | © Fotó: Timo Ohler

Firelei Báez
19° 36’ 16.89“ N, 72° 13’ 6.95“ W) / (52.4042° N, 13.0385° E, 2018, acrylic, sheetrock, steel, 
installation view, 10. Berlin Biennale, Akademie der Künste (Hanseatenweg), Berlin, 

courtesy Firelei Báez; Kavi Gupta Gallery, Chicago | © Fotó: Timo Ohler
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középpontjában Nina Simone Feelings című 
dalának, a montreux-i jazz fesztiválon zaj-
lott előadása (1976) áll. Simone érzékeny 
és jellegzetes énekstílusának kiemelésével, 
appropriálásával, mely az ének mellett külön-
féle kiszólásokkal, olykor sírással és általá-
ban a fájdalom tapinthatóságával jár együtt, 
a művész valami olyan állandó problémát 
emel ki, amely az életünk során folytatott 
küzdelmek és az érzelmeink labirintusában 
való folytonos elveszést emeli ki. A könnyen 
giccsbe hajló téma egyfajta „pusztítás esz-
tétikával” kerül ellensúlyba, a narancsszínű 
térben inkább a káosz uralkodik, mintsem 
a rend. A videók, más művészek szobrai és 
a romok között végig halljuk Simone dalát 
és az enigmatikus, zavarbaejtő munka talán 
nem is akar mást mondani, mint amiről a dal 
is szól: hiába próbáljuk, bizonyos érzéseket 
nem tudunk elfelejteni. 
A zene fontossága a ZK/U helyszín legizgal-
masabb, az egész pincét beterítő munkájá-
ban is érvényre jut. Itt található az amerikai 
Tony Cokes több videómunkája, melyek 
közül a legizgalmasabbak azok a dobozté-
vén bemutatott, egyszínű háttér előtt futó 
különböző politikai beszédekből, kampá-
nyokból, újságokból kivágott szövegek, ame-
lyeket első hallásra teljesen oda nem illő zene 
kísér. Cokes alapvetően a média manipuláló 
hatását, a politikusok beszédeinek retorikai 
torzításait, a nyilatkozatok hamisságát vizs-
gálja, emeli ki és mutatja be, és mindig olyan 
zenét (ismert számokat) választ mindehhez, 
amelyek valamilyen módon az írott szöveg 
fonákságát húzzák alá. Ilyen például, ami-
kor különböző republikánus politikusok-
nak az abortuszról, a reproduktív jogokról 
és általában a feminizmusról szóló álságos 
nyilatkozatai alatt felcsendül Kelly Clarkson  
Mr. Know It All (utalva Trumpra is) című slá-
gere. Még drámaibb az Evil.1 6: Torture. Musik 
című munka, amely azt tematizálja, hogy az 
iraki Abu Ghraib börtönben milyen váloga-
tott módokat vetettek be a foglyok kínzására 
az amerikai katonák: például olyan hango-
san játszottak le számukra ismeretlen pop és 
rock számokat, hogy szinte megsüketítették 
a foglyokat. Miközben az erről szóló híreket 
olvassuk, olyan zenéket hallunk, amelyeket 
a foglyokra is rákényszerítettek. A zene (és a  
hang) mint kínzóeszköz és mint pszicho-
lógiai manipulációs technika tematizálása 
hátborzongató eleme Tony Cokes munkáinak, 
melyek gyakran erős kritikával illetik az ame-
rikai társadalmat és elitet. 
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2006, linocut, b/w,  
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Johanna Unzueta
April/May 2016 NY, 2016, 
Watercolor, pastel pencil, 
and needle holes on 
tinted watercolor paper 
(añil); Plexiglas frame, 
recycled wooden beams, 
installation view, 10. Berlin 
Biennale, Akademie der 
Künste (Hanseatenweg), 
Berlin, courtesy Johanna 
Unzueta | © Fotó: Timo 
Ohler

Grada Kilomba: ILLUSIONS Vol. II, OEDIPUS, 2018, 2-channel video, color, sound, 32’, Installation view, KW Institute for  
Contemporary Art, Berlin, courtesy Grada Kilomba; Goodman Gallery, Johannesburg/Cape Town | © Fotó: Timo Ohler

Minia Biabiany: Toli Toli, 2018, woven bamboo, wood, thread; HD-video, color, sound, 5’, installation view, 1 
0. Berlin Biennale, Akademie der Künste (Hanseatenweg), Berlin, courtesy Minia Biabiany | ©Fotó: Timo Ohler


