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Túl sok az építész, 
kevés a prosecco

A 16. Velencei Építészeti Biennále

Először jártam Velencében biennálén, azok közül is a páros években megrendezett építészeti 
verzión. Jól össze is keveredett bennem mindenféle kiállításélmény, amiben valaha részem 
volt. Rengeteg kreatív ötlettel és ellentmondással találkoztam. Hogyhogy?
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BALKÁNYI NÓRA BESZÁMOLÓJA

Miért áll emberek sokasága sorban a tűző napon, 
miért cipel mindenki boldogan legalább három vászon-
táskát, miért nincs net az amúgy vadul berendezett sajtó-
teremben, mi kerül 15 euróba egy saláta-keksz kombón, 
miért üres a brit pavilon, miért divat újra a kerek keretes 
szemüveg, az ott tényleg Joaquin Phoenix volt?

Egy sor kérdés merült fel bennem kétnapnyi biennálézás 
után, amikor már túl voltam csomó megnyitón, rengeteg 
kiállítási szöveg elolvasásán, mindenféle koncepció befo-
gadásán és jó pár szelfibot kikerülgetésén.

Az biztos, hogy Velencében erősen úgy éreztem, hogy 
amíg a szigeten kívüli világ szörnyű és szívtelen, addig 
a vízen innen minden oké. Velence nem csak egyedi tulaj-
donságai miatt hasonló Thomas More Utópiájához.

Esküszöm, az előbb még itt volt egy csomó sajt!

A művészeti biennálék – az ismertebb képzőművészeti, 
filmes és építészeti mellett táncos, színházi és zenei is 
van – általában pár zártkörű nappal indulnak. Ezekre 
a szakmai és a sajtós (meg a haveri) csoportok mehetnek 
el, hogy először láthassák a kiállításokat és a bemutató-
kat. Vagyis egy ilyen Preview-n sok szép ember szép ru-
hában szépen gesztikulál. Kivéve, amikor ugyanezek a jól 
öltözött értelmiségiek kegyelmet nem ismerve rohamoz-
zák meg a megnyitókra felpimpelt olajbogyós asztalokat. 

Most már tudom, hogy az építészeti Preview-n kicsit 
disneylandes a hangulat: a nemzeti pavilonok úgy so-
rakoznak egymás mellett, mint a hullámvasutak, a kör-
hinták meg az a labirintusos ház, amiről már gyerekként 
is tudtad, hogy kamu az egész. A pavilonokhoz erősen 
hozzátartoznak a napon aszalódó önkéntesek is, akik 
bármikor készen állnak elhalmozni a látogatót az adott 

kiállításhoz tartozó leírásokkal és csomó ajándékkal. 
A biennálé területén egymás mellett grasszálnak a fegy-
veres biztonsági őrök és a feltűrt ingujjas kultúremberek. 
Tengerillat van a levegőben, gyöngyözik a műanyagpoha-
ras prosecco, és szállnak a sóhajok olyan pavilonok után, 
mint Mexikó vagy Szíria.

Általában mindenfelé rengetegen vannak, sokan rohan-
gásznak kamerával és mikrofonnal. Minek ez a felhajtás? 
A biennálék és az azokhoz időzített kísérő események 
az egyértelmű presztízs mellett esélyt adnak új projektek 
elindulásához (networking), és segítenek az alkotóknak 
szélesebb közönséghez jutni (pr aranybánya). Az előző, 
2016-os Építészeti Biennálét 260 ezren látták, és ebből 
45 százalék (!) volt 26 év alatti látogató. Az idei már a 16. 
etap, és összesen 63 ország vesz részt rajta, most elő-
ször például a Vatikán is. A kiállításokat főként két nagy 
helyszínen, a fás-árnyas Giardiniben és az anno hajó-és 
fegyverkészítő üzemként működő Arsenaléban lehet 
megnézni májustól novemberig.

Kell rá két nap szabi

Én azért voltam kint, mert bedolgoztam a magyar 
pavilonba (annak katalógusába), ami a Szabadság híd 
szabaddá tételét dolgozza fel. Az építész/fejlesztő Vámosi 
Dániellel azt vizsgáltuk, hogy a közösségi médiában 
hogyan csapódott le a Szabadság híd lezárásának, és ezzel 
együtt örömteli átalakulásának két, különböző időszaka.

2016-ban forgalmi okok miatt lett autómentes a híd, 
amelyen rögtön spontán programok alakultak, új találko-
zópontot találtak maguknak a budapestiek. A két évvel 
ezelőtti szabadsághidas lógások még spontán alakultak 
és egész nyáron tartottak, tavaly pedig már a Város és Fo-
lyó Egyesület (Valyo) lobbizta ki a híd felszabadítását 

a nyár hétvégéire. A Valyo magára vállalta a programkoor-
dinátori szerepet is, és elég jól tette: a népszerű hely-
színen nem lett káosz, és nem költöztek fel a híd összes 
pillérére az árusok. 

A Szabadság híd nyári köztérré formálódását okosan 
feldolgozó, a Giardini fölé kilátót is építő Új horizontok 
a városban című kiállítás kurátori oldalról a Kultúrgorilla 
(Göttler Anna, Tornyánszki Éva, Oravecz Júlia), építésze-
ti irányból pedig a Studio Nomad (Pásztor Bence, Tarcali 
Dávid, Pongor Soma) munkája. Ők pályáztak sikeresen 
az Építészeti Biennáléra, amelyen a magyar részvételt 
2015 óta a Ludwig Múzeum koordinálja. Korábban 
a Műcsarnoké volt a feladat, de a Fidesz kultúrkampfos 
korszaka belenyúlt ebbe a területbe is: a Műcsarnok most 
a Magyar Művészeti Akadémia egyik játszótere, aminek 
még mindig Fekete György a tiszteletbeli elnöke, és milli-
árdos állami támogatásokkal gazdálkodik.

Szabad a tér, csak hova?

Néhány építész időközben árnyalta nekem az általában 
szuperlatívuszokkal beharangozott biennálékról alko-
tott képet. A mostani események többük szerint már 
nem is igazán érdekesek, inkább a kísérőprogramok, 
a találkozások lehetőségei miatt érdemes kijárni. Mond-
ták, hogy Rem Kolhaas óta már nincs értelme az egész 
hacacárénak (Kolhaas 2014-ben volt főkurátor, akkor 
az építészet alapjairól volt szó), és a chicagói biennálé 
mára sokkal előremutatóbb. 

A pályázatok hívószava 2018-ban a Freespace volt. Yvonne 
Farrell és Shelley McNamara főkurátorok nem kicsiben 
gondolkodtak, felhívásukban új világlátásmódokról 
beszéltek. A magyar katalógust az odafele vezető tíz órás 
buszúton olvastam el, így ismertem meg, milyen építé-
szeti paradigmaváltáshoz kötődik a „szabad tér” fogalom. 
Röviden: az alulról szerveződő, emberi léptékeket követő, 
valós igényekre választ adó, közösségi urbanista megoldá-
sok állnak szemben racionális városfejlesztési modellekkel.  

Vegyünk például egy régi, elhanyagolt épületet, amit már 
senki nem használ – mondjuk, önkormányzati tulajdon-
ban van. Ha a környéken élők új közösségi helyet csinál-
nak belőle sok biciklitárolóval, akkor az az első irányzat-
hoz tartozik. Ha ugyanezt az épületet az önkormányzat 
inkább lerombolja, és parkolót alakít ki a helyén a szom-
szédos gyárépület igényeihez igazodva, az az utóbbi meg-
oldás. Általában ilyen kérdéseket jártak körbe a pavilonok.

És akkor ott van John és Yoko ágya

Nekem leginkább a brit, a holland és a francia pavilon 
maradt meg (a spanyol megnyitó mellett, ami leginkább 
becuccozott momésok házibulijához hasonlított, amit 
valaki egy valószerűtlenül szép épületben rendezett 
meg). A britek azzal maradtak emlékezetesek, hogy ők 
voltak a legnagyobb sumákok: úgy kaptak különdíjat, 
hogy a Freespace-es konceptre egyszerűen kipucolták 
a pavilonjukat. Helyette építettek egy kilátót, aminek 

A francia pavilon; 

fotó: Alexa Brunet – La Convention

A francia pavilon; 

fotó: Alexa Brunet – Le Tri Postal

A francia pavilon; 

fotó: Cyrus Cornut – Esperienza Pepe
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Valóban híd

A budapesti szabihidazás mostanra vágyott pontja a nyárnak. Tarlós 

István is belátta, hogy egyértelműen népszerűtlen lenne, ha keresztbe 

tenne a dolognak, csak le ne essen senki. Szóval 2018-ban is lesz-

nek lezárt hétvégéink. Az autómentes hidat grillezéshez, jógázáshoz, 

spontán koncertezéshez vagy csak sima dumáláshoz magukévá tevők 

sokfélesége szerintem kifejezetten reménykeltő dolog. 

a tetején, ha jó időben érkeztél, még teázgatni is lehetett. 
Ennek nem sok értelme volt, a magyar kilátóval ellentét-
ben, ami tök jól illet a szabihidas kiszakadás élményéhez. 
Ugyan a brit elképzelés szerint a publikus biennálé idejére 
különböző művészeti performanszokkal töltik majd meg 
a teret, a húzás önmagában nem túl erős – ellentétben 
a hollandok überbonyolult, de szórakoztató megoldásával. 

Itt egy narancssárga térbe érkezel, amit nyitogatható 
szekrényekkel és ajtókkal építettek be. Egy-egy kinyi-
tott doboz másik oldalán vagy teljesen új szobákat, vagy 
egy másik érdeklődő meglepődött arcát, vagy hosszas 
leírásokat találtál elsőre randomnak tűnő dolgokról – 
például szexturizmusról, Lennon és Ono híres Bed-In 
protesztjéről vagy a játékokról. A dolgot egy gondolat-
kísérlet fogta össze, ami az automatizációnak és tech-
nológiai fejlődésnek köszönhetően munka nélkül élő 
emberek világát képzeli el.

A számomra legjobb pavilon a neonszínek divatját újra 
feltaláló franciáké volt. A magát magentarózsaszín és vi-
lágító shrekzöld plakátokkal hirdető pavilont már távolról 
ki lehetett szúrni. A projekt tíz kreatívan újrahasznosí-

tott teret mutatott be Infinite Places néven. Volt például 
korábbi temetkezési központ, kórház, tudományos tér, 
dohánygyár és postaépület, amelyek már mind valami-
lyen közösségi funkcióval bírnak. A franciák gyönyörű 
és képernyőkkel még jobban feldobott famakettekkel, 
a közösségi helyeket jellemző rengeteg tárggyal, az oda-
járók idézeteivel, a pavilonban kialakított minikávézóval 
és egy, a biennálé ideje alatt futó, aktív projekttel is elő-
álltak: Velencétől nem messze alakítottak ki a bemutatott 
példákhoz hasonló művésztelepet. •

A magyar pavilon
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A holland pavilon


