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Kinek mit jelent a szabadság? Hol 
vannak, és vannak-e egyáltalán spe· 
ciális helyei? Az idén 16. alkalommal 
megrendezett építészeti biennálé, 
amelynek hívószava a Freespace, 
a szokásoktól eltérően két kurátor -
Yvonne Farrell és Shelley MeNamara 
(Grafton Architects) - munkájából 
született. Kettejük főkurátori kine
vezése nem. a személyük miatt volt 
meglepő, ugyanakkor együttműkö 

désük ténye is jól tükrözi, hogy nap
jainkban számos terület - különösen 
az építészet - alapja a csapatmunka, 
a kooperáció. 

16. Nemzetközi Építészeti Kiállítás nását jelenti, az ország különböző 
pont jainak összekapcsolását, így öt 
csarnokba osztva az oroszországi 
vasútállomás okat mutatja be. Ma
gát a pavilont építő Alexey Shchusev 
is részt vett annak idején a kazanyi 
vasútállomás - ez a Moszkvából in
duló egyik vonal végállomása - épí
tésében, mely elsőként kapcsolta ösz
sze a fővárost az ország délkeleti és 
közép-ázsiai részével. Az öt csarnok 
közül számomra a legizgalmasabb 
a negyedik - Az emlékezet kriptája 
- volt, a pavilon alsó része, melynek 
falait acélszekrényekkel borították, 
hagyományos poggyászmegőrzőt 
imitálva. Az egyes szekrények mö
gött felfedezésre váró "elveszett és 
meglelt" történelmi tárgyakat, köz
tük szovjet emlékeket lehet találni, 
melyek az orosz vasút hátterében 
lévő világ történetét tárják fel. 

A szabadság helyei 

Az utóbbi években az építészeti bi
ennálék igazán izgalmas rendezvé
nyekké váltak, ugyanis évről évre 
a felelősségteljes építészet tanúi lehe
tünk Velencében. A projektek a mak
ro-, illetve mikrokörnyezethez és 
a társadalomhoz való átgondolt vi
szonyt reprezentálják valamilyen 
installáció révén, s az egyes épületek 
ezeknek a gondolatoknak a konkrét 
megvalósulásai. A főkurátorok sze· 
rint az építészeknek politikai kérdé
sekkel is foglalkozniuk kell, ami nem 
pártpolitikát jelent, hanem a társadal
mi kérdésekkel való törődést. A mély 
társadalmi kötődésnek ugyanakkor 
óhatatlanul politikai következmé· 
nyei is vannak. 

Olykor valamilyen anyaghaszná
lat vagy speciális építési technika 
is előkerül, nem csak az egyes épü
letek, városok fotói, makett jei. Bár 
idén ezekből jóval több volt, mint 
az előző biennálén - ráadásul túlsá
gosan sok szöveggel kísérve. Gon
dolkodtam rajta, hogy vajon miért 
nőhetett meg ezek mennyisége. Ta
lán azért, mert a freespace nemcsak 
elvi felvetésként működött, hanem 
úgy tűnik, mindenki szeretett volna 
minél többet bemutatni a nála meg
lévő vagy általa tervezett szabadidős 
helyszínekből, illetve pontosabban 
konkrét szabad helyekből. Az épí
tészeti biennálé ugyan valamivel 
kisebb léptékű, mint a képzőművé
szeti, de idén is 63 ország vett részt 
rajta. 

Magyar Pavilon: Szabadság híd - Új horizontok a városban, Kultúrgorilla és Studio Nomad 

Az Arany Oroszlán-életműdíjat 
a brit Kenneth Frampton építész, épí
tészeti író vehette át. A legjobb pavi
lonnak járó Arany Oroszlánt - telje
sen megérdemelten - Svájc nyerte el 
House Tour című projekt jével, mely 
a hagyományos svájci lakásépítészet
re reflektál, s annak élhető, kom
fortos, standard léptékére hívja fel 

A főkurátorok a válogatásban sze
replő legjobb fiatal résztvevőnel< ítélt 
Ezüst Oroszlánt a belga Jan de Vylder, 
Inge Vinck és Jo Taillieu irodájának 
ítélték, különdíjat pedig az indonéz 
Andra Matin és az indiai-amerikai 
Rahul Mehrotra, valamint a brit pa
vilon kapott. 
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Svájci Pavilon: Svizzera 240: House Tour 

a figyelmet - nagyon szellemesen. 
Mintegy Gulliver-effektussal érzé
kelteti az emberi léptéktől eltérő te
rek kényelmetlenségét: ugyanazokat 
az átlagtereket különböző méretben 
járhat ja be a néző, hol óriásnak, hol 
törpének érezve magát. Így testközel
ből érzékelhetjük, milyen a kellemet
lenül eltúlzott lépték. 

A biennálé tanulsága, hogya free
space milyen sokféle módon értel
mezhető: például politikai értelem
ben, amikor is a szabadság a félelem 
és a kötöttségek hiánya. A freespace 
lehet a szabadidő (ilyennek láttatta 
a francia, a holland és a román pavi
lon) vagy a felszabadultság helye (ma
gyar pavilon); a munka és a szabadság 

XXI. ÉVFO LYAM - 7-8. SZÁM 

szembeállítása (cseh és szlovák pavi
lon); az emberhez méltó élet (svájci 
pavilon) vagy az utazás (orosz pavi
lon) színtere. 

A freespace hívószó révén a ma
gyar kiállítás idén a Kultúrgorilla és 
a Studio Nomad Szabadság híd - Új 
horizontok a városban projekt jével 
a 2016-os Szabadság híd-élményt 
idézte meg. A fonódó villamos építé
se miatt 2016-ban egy időre le kellett 
zárni a közlekedés elől a Szabadság hi
dat, melyet a budapesti lakosok pilla
natok alatt, spontán módon birtokba 
vettek és szabadidős köztérré alakítot
tak át. Maga a hídszerkezet vált utca
bútorrá, "a híd koncertek, piknikek, 
grillpartik, jógaórák helyszíne lett. 
A »hídfoglalók« - többségében a rend
szerváltás óta felnőtt Y generáció tag
jai - szabadon és kreatívan használták 
a historikus teret, és újrafogalmazták 
város és szabadság, formális és infor
mális térhasználat, köz-és magánte
rek kapcsolatát." Nagy kérdés, hogy 
miként lehet ezt az élményt rekonst
ruálni. Velencében, a magyar pavi
lonban - pontosabban fölötte - egy 
fémépítmény segítségével jelenítik 
meg a Szabadság hidat. Ez magát a lát
ványt sikeresen megidézi - különö
sen, ha hátulról nézzük az épületet - , 
de a szabadság, a felszabadultság él
ményét nem - bár nem tudom, mivel 
lehetne azt is idevarázsolni. 

A felmászás és magasról letek in
tés gesztusa több kiállító esetében 
is megvalósult. A magyarhoz na-

gyon hasonló a különdíjas brit pavi
lon kilátója is, mely az üres tereket 
és egy, a pavHon tetejéről látható szi
getet állít a középpontba. A magasba 
mászás - a tükröződéssel egyetem
ben - az osztrákoknál is fontos sze
repet játszik. Mind a mászás , mind 
a (kültéren is) tükröződő padló kel
lemetlen helyzetbe hozza a rövidebb 
szoknyát viselőket. Ez a megnyitón is 
okozott néhány kínos percet, hiszen 
már a térdig érő szoknyák alatti lát
vány is nagyobb figyelmet keltett, 
mint az ünnepi beszéd. 

A svájci mellett a holland pavilon is 
igencsak ütősre sikerült. A központi 
térrészben az edzőtermek, uszodák 
öltözőszekrényeit imitálták, melyek 
kinyitásakor más-más történetek, 
képek tárultak fel, sőt bizonyos aj
tók mögött nagyobb volumenű ese
ményekre vagy terekre lehetett rá
pillantani. A sajtótájékoztatót - John 
Lennon és Yoko Ono nászút jához 
hasonlóan, melynek fotója szintén 
látható volt az egyik szekrényben -
ágyban tartották. Afreespace szabad
időként jelenik meg a román és a fran
cia kiállításon is. A franciák Infinite 
Places címmel próbálják bemutatni 
tíz úttörő, a szabadidő közösségi eltöl
tésére új utakat mutató hely történe
tét, melyeket "harmadik helyeknek" 
neveznek. A Végtelen helyek cím 
azoknak a lehetőségeknek a körét 
idézi fel, amelyeket az ilyen "foltok" 
létrehozója nyit meg. Ezek a projek
tek az építészet jelentését gondolják 
újra: emeljünk egyszerűen csak épü
leteket, vagy igyekezzünk helyeket 
teremteni? Ráadásul az épületeknél 
sokkal izgalmasabb, ahogy az alko
tók kirakták személyes, otthoni tár
gyaikat, gyűjteményeiket. Legutóbb 
Párizsban az volt a legnagyobb él
ményem, ahogy nyári hétvégeken 
délutántól éjszakáig ott üldögélő és 
táncoló emberekkel telik meg a Szaj
na-part - kortól és társadalmi hely
zettől függetlenül. A román pavilon 
Mnemonics címmel a kollektív em-
1ékezet által meghatározott tereket, 
például egy játszóteret idéz meg, 

Az ausztráloknak a hívószó a hábo
rítatlan természetet jelenti - pontosab
ban a bűntudatot, amiért korábban ki
sajátították a természetet az épített 
környezet számára. Most megpróbál
ják egy gesztussal visszaadni, amit ko
rábban elvettek (Repair), így a teljes ki
állítóteret egy nagy, megműveletlen 
természetrészlet tölti meg. 

Az Arsenale részben nemzeti pa
vilonoknak, részben a kurátori lüál
Iításnak ad helyet, médiumát tekint
ve mindenesetre igen változatosan. 
A legemlékezetesebb művek viszont 
nem kortárs produkciók, hanem né
hány hatalmas vöröskréta Bellini
rajz, melyeket a mester Szent Márk tér 
című festményéhez készített, s ame
lyek a De Blacam & Meagher stúdió 
corki (eork Institue of Technology) 
térlwncepciójához szolgáltak inspi
rációként. 

Az építészrajzok a Giardini központi 
pavilonjában is fontos szerepet játsza
nak. A legizgalmasabb rajzanimációs 
projekt a berlini Altes Museumhoz 
kapcsolódik. Schinkei falméretűre 
nagyított rajza mögött animációként 
a David Chipperfield stúdió munkája 
révén újjászülető Altes Museumban 
tehet virtuális utazást a néző. 

Az építészeti biennálé rendezé
se különösen nagy kihívás, hisz 
ott nem maguk a műtárgyak jelen
nek meg, hanem az építészeti gon
dolatok képi és szöveges megfogal
mazásai, ráadásul a művek, maguk 

Francia Pavilon: Végtelen helyek 

a szocialista lakótelepek fekete-szür
ke beton játszóterét, melyből hiány
zik a színes vidámság. Hogy az em
lékezet testközelivé váljon, a nézők 
használhatták is a beton pingpong
asztalt, hintázhattak, és rövid időuta
zással újraélhették agyerekkorukat. 

Az orosz kiállítás számára a free
space a távoli, lakatlan helyek bevo-

az épületek még a konkrét esetek
ben sincsenek jelen, csak valamilyen 
vizuális szeánsz közepette idéződ
nek meg. Ugyanakkor ennek követ
keztében legalább akkora fantáziát 
és innovációt találni bennük, mint 
a képzőművészeti biennálén. (Meg
tekinthető november 25-ig.) 

BORDÁCS ANDREA 
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Manifesta 12 A Manifesta 12, az utazó - aho
gyan a szervezők többször hangsú
lyozzák: migráns - biennálé eredeti 
céljának megfelelően , a helyi sajá
tosságok feltérképezésére fókuszál. 
De ezt nem öncélúan teszi, hanem 
a kurrens geopolitikai problémát, 
a menekültválság kérdését - a vá
ros földrajzi helyzetéből fakadóan -
a kulturális diszlokáció és transzfer 
kontextusába helyezi. Így a szocio
kulturális szinkretizmussal - a ke
reszténység, az iszlám és a bizánci 
kultúra hagyományaival- rendelke
ző városban, Palermóban kézenfek
vőnek bizonyult egy olyan kulturális 
képződmény t állítani a középpont
ba, amely a kolonizáció és a korai 
modern globalizáció kérdését is ké
pes megjeleníteni. 

Szicíliai .kiadás 
nak emberek milliói otthontalanná, 
menekültté, kiszolgáltatottá. A hely
színválasztás - mint a kiállítás ösz-
szes projekt jét tekintve általában
fontos: a Casa del Mutilato 1939-re 

Ez a képződmény a kert, amely 
nemcsak a Manifestára készült mű
veknek szolgált kiindulópont jául, 
hanem a kurátori koncepció inspi
ráló forrása is volt. Mindez egyfelől 
az egyik fő helyszín kiválasztásával, 
az 1789-ben idegen növényfajok ta
nulmányozására és honosítására ala
pított Orto Botanicóban, Palermo 
botanikuskert jében rej lő lehetőségek 

kiaknázásával valósult meg, másfe
lől pedig a Manifesta címe - The 
Planetary Garden - jelölte ki a néző
pontot. A címet Gilles Clément kert-

testesül meg az ember és a természet 
közti viszony ideális állapotára, 
mi több, az elveszett paradicsom 
visszaállítására való törekvés. 

Ennek egyik különleges típusa 
a télikert, amelynek divatja a XIX. 
században tetőzött, és az volt a 
lényege, hogy a természetet művi 
úton egzotikus díszkertté alakítsák. 
Az 1851-es londoni világkiállításon 
a mesterséges tavakat és egzotikus 
kerteket a " művi úton létrehozott 
természet diadalaként" ünnepelték. 
A télikertek kialakulásukkor olyan 
természetmontázsok voltak, ahol 
a "kendőzött és helyreigazított 
természetben" tulajdonosuk azt a 
vágyott helyet találta meg, amely 
nem ismeri sem a változást, sem az el
múlást. A táj kertek megjelenésében 
(ez a télikerteknél korábbra, a XVIII. 
század első felére tehető) szintén 
te tten érhető az a vágy, amely a 
"természetes", "rendezetlen", ide
ális táj birtoklására irányul , hi
szen minden táj kert előképe a pa
radicsomi kert. A télikertekben 
ily módon a természetes és a 

MASBEDO: Protocollo no. 90/6, 2018 

tervező-filozófustól kölcsönöz ték, és 
az ő növénytani metaforájából indul
tak ki, amely a Földön élő fajok sok
színűségére vonatkozik, és az ember 
szerep ét kutatja ennek a diverzitás
nak a kezelésében. Úgyszintén ins
piráló forrásukként szolgált Frances
co Lojacono tájkép- és tengerfestő 
1875-ös, a nem őshonos növények 
harmonikus együttélés ét ábrázo
ló vászna. A kurátori stáb így a mai 
bevándorlásellenes politikai légkört 
Palermo történetének viszonylatába 
helyezi, referenciapontokat keres, le
hetőségeket és párhuzamokat mutat 
be, amelyek egyértelműsítik a kolo
nizáció és következményei kritikai 
megközelítését. 

A növények import ja mint az ide
gen kultúra átvételének metaforája 
nem ismeretlen a kortárs művésze
ti kiállítások esetében (lásd például 
a mumok 2017-es, Natural Histories 
című bemutatóját). De jól ismert épí
tészeti példa a párizsi Musée du Quai 
Branly épülete is, melynek zöldfala 
a távoli tájak növényvilágának jel
lemző fajaiból áll, és így utal a mú
zeum gyűjteményére, az afrikai , 
óceániai és amerikai ősi kultúrák be
mutatására. Mindez a kert archetípu
sához tapadó képzetekből táplálko
zik még napjainkban is, hiszen a kert 
egy elveszett, újra meghódítandó 
hely birtoklására utaló vágyat képes 
megjeleníteni. Ugyanakkor benne 

mesterséges természet paradox vol
ta nyilvánul meg: a természetes 
állapotot mesterséges úton érhetik 
el a kert kialakítói. Jurij Lotman 
hangsúlyozza, hogy e kertekben 
az egyik geográfiai térből a másikba 
való átlépés valósulhat meg, és 
a kultúra távolság és idő legyőzésére 
irányuló törekvése is láthatóvá válik. 

A Manifesta Garden of Flows el
nevezésű szekciója a már említett 
Orto Botanicóban, illetve a Palazzo 
Buterában kapott helyet. A releváns 
kurátor i koncepció azonban nem ah-

Patricia Kaersenhout: The Soul of Salt, 2016 

készült el, és a Mussolini-éra egész 
társadalmat militarizáló szellemisé
gét tükrözi. 

A Manifesta 12 kurátori kollektí
vájában építészek - Andres Jaque, 
Ippolito Pestellini Laparelli- is részt 
vettek, ezért a kiállítás legjobban 
előkészített és kidolgozott része ur-

~ banisztikai problémákat vizsgál. 
I A nemzetközi Office for Metropoli
~ tan Architecture (OMA) New York-i 
] kutatói csapatával dolgoztak együtt, 

és Palermo Atlas címmel jelentet
ték meg azt az összefoglaló kötetet, 
amely a város történelmi-kulturális
gazdasági szövetét fejti fel. A kuta
tás és a megszületett tanulmányok 
figyelme a multikulturális létezésre 
irányul, a befogadás és az elfogadás 

- ..... - s > · ... rt lehetséges módozatait veszi szám
Nora Turato: I'm happy to own my implicit biases, 2018 ba, azokat a nyomokat gyűjti össze 

évszázadról évszázadra, amelyeket 

hoz vezetett, hogy a művek is megfe
lelő módon prezentálják, közvetítsék 
a sürgető politikai problémát. Az em
lített helyszínek kulturális telítettsé
ge és lenyűgöző volta miatt a művek 
összessége erőtlennek, a koncepció 
puszta illusztrációjának bizonyul 
az adott térben, tágabb értelemben 
pedig Palermo kulturális közegében 
is. Bár az eredmény kevésbé izgal
mas, de a létrehozási folyamat annál 
inkább az a svéd Malin Franzén Pa
lermo Herbal című, a Manifestára ké
szült új munkájában. A művész Pao
lo Boccone, a mérgező növényeket, 
valamint orvostudományi felhaszná
lásukat kutató XVII. századi szicíliai 
botanikus speciális, nature printing 
elnevezésű eljárását alkalmazza és 
köti össze a növények kortárs ábrázo
lási technikáival. A palesztin Khalil 
Rabah a palermói piacok tárgykínála
tát, az olcsó, bóvli tárgyfelhalmozást 
imitálja személyes archeológiai lelet
ként feltüntetett, jól ismert kortárs 
megközelítésében, a botanikuskert 
Tineo pavilonjának eredeti vitrinjei 
azonban üresen állnak a felhalmo
zott tárgyak mellett. 

A kiállított munkákat szemlélve 
folyton az az érzésünk, hogy azok 
idézetek, ismétlések. Így Melanie 
Bonajo kísérleti dokumentum
filmjének installálása a Garden of 
Flows szekció egy további helyszí
nén, a Palazzo Buterában a mumok 
említett tárlatán is kiállított, a kolo
nizációt a télikertek jelenségén ke
resztül bemutató, közismert Mar
cel Broodthaers -műre (uri jardin 
d'hiver, 1974) emlékeztet. Az elfo
gadásra, az öko-queer marginalizált 
társadalmi közösségre hívja fel a fi 
gyelmet a kínai Zheng Bo bambusz
ligetbe helyezett Pteridophilia című 
videója. 

Palermo: állomáshely. Nem vé
letlenül áll itt ez az ideiglenessé
get, átmenetiséget megidéző szó: 
a Manifesta 12 történeti-politikai 

E szempontból, kulturális és gazdasá
j gi földrajz tekintetében is kihasznál
~ ja jelentését, amikor az "úton levés" 
:§ problematikáját vizsgálja. Elsődle-

gesen a menekültválság és a rette
gés fogoly-dilemmájában felőrlődő 
Európa kapujának szól, annak a Pa
lermónaK, amely nyersen és frontá
lisan találkozik - történelme során 
nem először - a veszélyes vízi tá
kolmányokon mindenfelől érkező, 

traumatizált emberekkel. Elsősor
ban a Manifesta 12 Out of Control 
Room fejezete gyűjti egybe azokat 

az alkotásokat, amelyek kifejezetten 
e problémával foglalkoznak. A szá
mos dokumentumvideó és a szim
bólumrendszerekkel játszó, azokat 
összemosó helyspecifikus, illetve 
virtuális/ disztopikus installáció sem 
kérdésfelvetésében, sem megközelí
tésében, sem feltáró eszközeiben 
nem megy túl az Európa és a világ ki
állítótermeit elborító alkotásoknál, 
amelyek kulturális közhellyé ala
csonyítják a szenvedő emberek sor
sát, így megvonva tőlük a részvét, 
az együttérzés lehetőségét. Cinikus 
kifosztása ez a még megmaradt hu
mánumnak - még akkor is, ha a je
lenségek dokumentálásával e mun
kák jelentős archívumot építenek. 
A már befutott nevek (Kader Attia) 
vagy a kiállítók listáira éppen felke
rülő új csapatok (Peng! Collective) 
nem tudnak a már begyakorolt kér
désfeltevés és vizuális bemutatás 
rendszeréből kiszakadni. Talán 
egyetlen alkotó, Cristina Lucas szi
gorú és egyszerű adatvizualizációja 
próbál csak a jelenségek mögé hatol
ni akkor, amikor a légi bombázások 
történetét dolgozza fel a XX. század 
elejétől. Folyamatosan fejlődő pro
jektjébe azonnal integrálja a kiállítás 
idején megtörténő eseményeket is. 

a különböző kulturális identitással 
érkező emberek cserélődése hagyott 
a városon. Az összefoglaló kötet mel
lett a művészek-társadalomtudósok
építészek számos prezentálási lehe
tőséggel élnek: ezek közül a trend i, 
de autentikus sétaprojektet (Wu 
Ming: Viva Menilichi) lehet kiemel
ni, amely a legutolsó bevándorlá
si hullámmal érkezettek közössé
gi tereit, egymásra reflektáló városi 
lenyomatait - graffitiket, utcanév
módosításokat, "helyspecifikus ins
tallációkat" - térképezi fel. Az előze
tes kutatásnak ennél jóval sterilebb 
bemutatási formája a palermói épí
tészhallgatók bevonásával zajlott. 
A város jövőjéről gondolkodó kiállí
tás tiszta, átlátható és átgondolt ur
bánus szövetet vizionál, csupán tu
ristalátványosságként meghagyva 
az évezredek alkotta rétegeket. 

Minden kulturális közhely hasz
nálata ellenére a Manifesta 12 leg
jelentősebb hozadéka a város rejtett 
értékeinek, tág értelemben vett tör
téneti-szociális közegének feltárása 
és épületeken keresztül történő be
mutatása. Az összes kiállítás legta
lálóbb felfedezései maguk a kiállí
tóhelyek - düledező színház, arab 
palota, középkori templomok sora, 
XIX. század végi városi bérpalota, 

Leone Contini: Foreign Farmers, 2018 

Megdöbbentő látni az egyre feketü
lő világtérképet, annak terjeszkedő 
sűrűsödési pontjait. Mindeközben 
felrajzolja azokat a markáns konflik
tuszónákat, amelyek nem csillapod
nak, hanem szisztematikusan kebe
lezik be a területeket és borítják be 
a térképet, nyersen és közvetlen mó
don megmutatva, hogy miért is vál-

a maffia egykori, ma cserkésztábor
ként szolgáló búvóhelye. Mindezek 
a város periodikusan megújuló pom
pájáról, gazdagságáról mesélnek, és 
még romjaikban is lenyűgözők: a hi
ábavalóság és változékonyság em
lékművei. (Megtekinthető novem
ber 4-ig.) 

BOROS LIU-UHL GABRIELLA 
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