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Lesz-e a Balkánon  
új központ?
Kortárs művészet délkelet-európai 
múzeumokban

• A dél-budai Kopaszi-gáton, építőanyag-telepek és horgászstégek között állt 

egykor egy omladozó csehó, amolyan zsíroskenyeres-pörköltes, égetett rövidek-

kel. Egy idő után felfedezte magának a budapesti fiatalság, zenés-táncos kultusz-

hely lett West Balkán néven. Az elnevezésben volt lenézés, de közösségvállalás is 

a délkelet-európai régióval. A kerület nemsokára rehabilitációba fogott; a Kopaszi-

gát ma — egyesek szerint korrupciótól nem mentes lépések nyomán — egy magán 

ingatlan-beruházás szinte mellékes fejlesztéseként nemzetközi színvonalon hely-

rehozott kikapcsolódási központ. Mintha nem is Kelet-Európában, hanem nyuga-

ton lenne. Szomszédságában persze ott áll a lepukkant egykori gyártelep, amint az 

újkapitalista behemót irodaház is. A kutatásnak nem feladata, hogy akár örömmel, 

vagy akár (ön)sajnálattal viszonyuljon mindehhez, ám annál inkább dolga ezeket  

a folyamatokat árnyaltan bemutatni — külö-

nösen, ha a délkelet-európai régióban a kortárs 

művészet intézményeinek terén is hasonlóan 

komplex fejlemények adódnak.

Amikor Budapest elszalasztotta a Manifesta 3 

nemzetközi kiállítás megrendezésének lehető-

ségét, és az végül Ljubljanában kapott helyett 

2000-ben, a szlovének kihasználták a külföldi 

szakmai és sajtóérdeklődést, és bemutatták 

saját nemzetközi kortárs gyűjteményüket is.1 

Az artist (művész) szóra rímelő, ArtEast 

Collection 2000+ elnevezésű anyag egy kelet-

európai neo-avantgárd, főleg konceptuális 

művészeti válogatás, amelyet Ljubljana a füg-

getlenség kivívása nyomán kezdett összeállítani.

A volt keleti blokk szinte minden országából 

vásároltak műveket: román (Dan Perjovschi, 

Greta Brătescu) alkotóktól a lengyelekig 

(Mirosław Bałka, Józef Robakowski), még 

néhány (kelet)német pozíciót is integrálva 

(Carlfriedrich Claus). A kiállításon öt magyar sze-

repelt — hárman már klasszikusnak tekinthető 

munkával (Erdély Miklós, Hajas Tibor és Tót 

Endre), míg El-Hassan Róza és Jovánovics 

György friss, 1999-es művel, az R. a túlnépese-

désről gondolkozik, illetve a Belgrádi várostérkép 

című kompozícióval.2

Az akkor még nem egészen egy évtizednyi 

szerzeményezés eredményeit felölelő múze-

umi gyűjteményben a nagy nevek dominál-

tak; a többi példa is ezt bizonyítja, Stano 

Filkotól Sanja Ivekovićon át Ilja Kabakov 

vagy Jiři Valoch pozícióiig. A kollekcióról meg-

jelent két katalógus, egy áttekintés pedig elér-

hető az önálló web-oldalon is (www.2000p.org). 

Az egyes műveken lehet esetleg vitatkozni, de 

azon aligha, hogy az összességében Marina 

Abramovićtól Krzysztof Wodiczkóig ívelő 

anyag kanonikus értékű.

A régió múltjából azt a szeletet igyekszik 

rekonstruálni, amely társadalmi mondanivalója, 

műfaji komplexitása, filozófiai töltete révén fel-

tehetően a legnagyobb eséllyel bír a szélesebb, — 

s legalább utólagos — nemzetközi elfogadtatás-

hoz. Az anyagnak elegendően erős a kelet-euró-

pai specifikuma ahhoz, hogy a globális gyűjte-

ményezésben gondolkodó külföldi múzeumok, 

alapítványok, magánosok számára is egyértel-

művé váljon, hogy mindez nem egy belterjes 

regionalizmus, helyi érdekű művészeti dialektus, 

hanem a nemzetközivel kompatibilis mondani-

való és eszköztár révén egy tágabban integrál-

ható jelenségcsoport.

A szlovének mint az egykori keleti blokk legnyu-

gatibb része, politikai és nemzeti függetlensé-

1 http://manifesta.org/manifesta3/index.html
2 2008-ban, az eddigi egyik legnagyobb visszhangot 
kiváltó ljubljanai múzeumi kiállítás, a Múzeum az utcán 
(Muzej na cesti) projekt keretében — ahol a főváros harminc 
köztéri helyszínén jelent meg kelet-európai művészet — 
egyedüli magyar alkotóként Tót Endre szerepelt.

Lawrence Weiner
Some Sand + Some Heat, 2000, falfelirat a Metelkova utcában, Ljubjana
© fotó: Dejan Habicht & Matija Pavlovec; Courtesy Moderna galerija Ljubljana
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gük (1991) biztosítása után szinte azonnal a kép-

zőművészeti reprezentáció egy olyan formáját 

tartották közpénzből finanszírozandónak, amely 

1) vállalja a kelet-európai múltat, 2) abból a kurio-

zitáson túlmutatóan egyetemesen és időtállóan 

érvényeset szemezi ki egy világos művészet-

történeti fókusz révén, és 3) mindezt eleve a 

nemzetin túlnyúló, regionális, nemzetközi kite-

kintéssel teszi. Hiánypótlásba fogtak. Amit a 

mégoly szabadelvű titoista Jugoszlávia sem tett 

lehetővé, azt próbálták meg: egy ilyen gyűjte-

mény létrehozásába, vagyis művészeti (és) tör-

téneti időátmentésbe kezdtek bele.

Az újabb, jelenleg zajló projektjeik terén is 

igyekeznek a belterjes, nemzeti látást elke-

rülni: gyakran dolgoznak a nemzetközi művé-

szeti élet ismert alakjaival mint művészek-

kel (Aernout Mik) vagy vendégkurátorok-

kal (Nicolas Bourriaud, Adel Abdessemed). 

Az ArtEast négy külföldi tanácsadója (Vik-

tor Misiano, Piotr Piotrowski, Harald 

Szeemann, Igor Zabel) is hűen jelzi a regio-

nális és egyben nemzetközi nyitást. A három, 

nemzetközileg ismert kelet-európai szakember 

mellett a néhai Szeemann a Balkán iránti nyu-

gati érdeklődés vezéralakja; a magyar közönség 

számára legkönnyebben elérhető bemutatko-

zása a klosterneuburgi az Essl Múzeumban meg-

rendezett Vér és méz: a jövő a Balkánon van című 

megatárlata volt.3 Sajnos a négy kurátor

közül Igor Zabel sem él már, a szlovén művé-

szettörténész fiatalon, 2005-ben hunyt el. 

Emlékére az osztrák Erste Bank kortársművé-

szeti alapítványa 2008-ban a délkelet-európai 

régióra összpontosító díjat hozott létre4 negy-

venezer euró értékben (az első évben a díjazott 

egy horvát csoport volt);5 három, egyenként 

tizenkétezer eurós különdíjjal.

Az ArtEast Gyűjtemény még két további sze-

letet ölel fel már kezdettől fogva. Az egyik a 

többi volt jugoszláv köztársaság művészeitől 

egy hasonló szemléletű anyag válogatása, Braco 

Dimitrijevićtől Slaven Toljig. Ilyen művek már a 

rendszerváltást megelőzően is kerültek szlo-

vén (akkor még tagköztársasági) múzeumokhoz, 

elsősorban ajándékként a művészektől, egy-

egy ljubljanai kiállítás nyomán; s most folytat-

ták a sort. Érdemes-e azonban ezeket az alko-

tásokat külön kategóriába sorolni? Hadd ugorjak 

most előre délkelet-európai szakmai körútunk 

következő állomásáig, a zágrábi kortárs múzeu-

mig, amelynek igazgatónője — kezében a gyűjte-

mény lexikonvastagságú új kiadványával — azzal 

fogadta kis csoportunkat, hogy az anyaguk több 

mint fele külföldi mű! Némi hatásszünet után 

3 BLUT & HONIG — Zukunft ist am Balkan. Essl Museum 
— Kunst der Gegenwart, Klosterneuburg, 2003. máj. 16 — 
szept. 28.
4 Igor Zabel Award for Culture and Theory (www.
igorzabelassociation.org)
5 What, How & for Whom (WHW) (Ivet Ćurlin, Ana Dević, 
Nataša Ilić and Sabina Sabolović)

nyilvánvaló iróniával hozzátette, hogy ez akkor igaz, ha külföldinek számítják a 

volt Jugoszlávia nem horvát alkotóit… Innen nézve tényleg reálisabb a ljubljanai 

gyűjteményben is inkább egy külön ex-jugoszláv szegmensről beszélni, és a kol-

lekciót körkörösen bemutatni, a helyi/nemzeti alkotóktól az egykori jugoszláv kol-

légákon át a többi volt kelet-európai ország művészeiig.6

De lépjünk tovább, hiszen a szlovén kortárs gyűjtemény negyedik egysége egy 

immáron földrajzi szempontoktól mentes, egyetemes válogatás Joseph Beuystól 

Anish Kapooron át Jean-Marc Bustamante-ig. Még ha csupán szimboli-

kus erejű is ez a néhány „nyugati” munka, jelenlétük elengedhetetlen ahhoz, 

hogy a „keleti” anyag ne zárt blokk maradjon, hanem összegyűjtése és bemuta-

tása a valós cél, az egyetemes integráció felé hasson. Ezt szolgálta az is, hogy az 

ArtEast egy-egy szelekcióját a 2000-es tárlat nyomán 2001-ben Innsbruckban és 

Karlsruhéban, 2002-ben pedig Skopjéban is bemutatták, illetve Ljubljanában az 

épület rekonstrukciója nyomán állandó kiállításon lesz majd látható.

Ez az épület egy, az óvárostól nem túl messze fekvő egykori laktanya; s mint 

ilyen, történetileg hiteles, jellegét tekintve pedig a kortárs művészethez illő hely-

szín. Egyedül a tempó az, ami nem érdemel dicséretet: már a 2000-es kiállítás is 

itt kapott helyet, vagyis a rekonstrukció az azóta eltelt kilenc évben sem fejező-

dött be. Mint azonban látjuk majd, a zágrábi kortárs múzeum története hason-

lóan, 1998 óta húzódik, nem is beszélve a számos hazai példáról a kulturális intéz-

mények lomha és problémás elhelyezésére.

Ljubljana mentségére szolgálhat, hogy ez nem a múzeum főépülete. Az eddi-

giekben tudatosan hagytam nyitva az ArtEast Gyűjtemény intézményi jellegé-

nek pontos meghatározását. Nem mintha valami trükk lenne a háttérben: a kol-

lekció a Moderna Galerija-é,7 a szlovén állami modern és kortársművészeti múze-

umé. Ám elkülönül a múzeum törzsgyűjteményétől; nem véletlen, hogy önálló 

helyszíne lesz. A Moderna gyűjteménye a huszadik század elejével indul, a grafi-

kákkal együtt összesen több mint tízezer tételes anyagban a domináns klasszi-

kus műfajok mellett 1991 óta önálló rész képviseli a fotót, sőt újabban a média-

művészetet is, ám a fő feladat itt a modern és kortárs szlovén trendek bemuta-

tása. Az 1992 óta igazgatóként dolgozó, nemzetközileg ismert művészettörté-

nész, Zdenka Badovinac alighanem más, magasabb státuszt (is) kívánt biztosí-

6 Ugyanakkor milyen ostobaság így kategorizálni! A hosszú ideje külföldön élő Marina Abramović 
akkor a gyűjteményben hová sorolandó? Vagy a volt Jugoszlávia múzeumaiban máig megbecsült 
Szombathy Bálint ex-jugoszláviai és/vagy magyar alkotó? Másrészt a művésznek tulajdonított, illetve 
az általa vállalt, reflektált, kritizált (nemzeti vagy egyéb) hovatartozás nem lényegtelen komponens, 
amint azt például Abramović ismert performanszában a hasába karcolt csillag, vagy Szombathynak a 
Lenin-transzparenses sétáló tüntetője mutatja.
7 http://www.mg-lj.si

Ilya Kabakov
Húsz módszer arra, 

hogy rávegyünk 
egy almát Mozartot 

hallgatni, 1997, 
installáció

© fotó: Dejan 
Habicht & Matija 

Pavlovec; Courtesy 
Moderna galerija 
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tani a saját ötlete és kurátori döntései szerint létrehozott ArtEast Gyűjtemény-

nek azzal, hogy ugyanazon intézmény keretein belül, de külön kezeli.8

Szerepet játszhat ebben az is, hogy a Moderna székhelye előkelő, letisztult 

modern épület. Megnyitásának éve (1948) megtévesztő, nincs köze a második 

világháború utáni Jugoszláviához: 1936–1939 között tervezték, csupán a kivitele-

zés a háború miatt 1941-ben leállt. Bár az épület mentes az avantgárd invenció-

tól, formái és arányai inkább az érett, letisztult modernizmushoz sorolhatóak, de 

(vagy éppen ezért) külseje és belseje egyaránt szemrevaló. Pont annyira figye-

lemkeltő, amennyire egy villanegyedben, a belvárostól nem messze, de már a par-

kos kerületben elhelyezett középület esetében indokolt. Belül a téglalap alaprajzú, 

fehér termek szimmetrikus felépítésben, következetes ritmusban görgetik előre a 

látogatót. Ez valóban inkább modern, mintsem kortárs műveknek szánt helyszín.

Bár ha belegondolunk abba, hogy a modern művek a maguk egykori kortárs helyze-

tében legalább annyira provokatívnak tűnhettek, mint a most külön épületbe dele-

gált konceptuális alkotások a hatvanas évektől kezdődően, akkor a „kortárs” meg-

jelölés viszonylagossága is szembetűnő. Talán ezért is rendelkezik a Moderna egy 

harmadik, kísérleti helyszínnel is. Az egyik forgalmas főúton található, kirakat-

szerű üvegportáljával áruházra emlékeztető kis „project space” annyiban kötődik a 

múzeum gyűjteményeihez, hogy itt mutatják be kétévente az új szerzeményeket, 

például nemrégiben az Irwin csoport, vagy Mladen Stilinović munkáit.

A főépületen túli két helyszín, valamint a külön kezelt nemzetközi kortárs gyűj-

temény meghatározóak a Moderna identitásában — amint ezt egy csupán rövid 

összehasonlítás is jelzi néhány más ljubljanai múzeum kapcsán. A Moderna szom-

szédságában ugyanis nemcsak egy Városliget jellegű hatalmas park, illetve a 

monarchiabeli hangulatot árasztó villákba beköltözött, s ma e hangulatot a meg-

sokszorozott biztonsági őrség révén csúfan eltorzító amerikai, orosz és egyéb 

nagykövetségek találhatóak, hanem több más múzeum is. Például a görögös 

portikuszáról felismerhető Szlovén Nemzeti Múzeum, illetve a három épületrész-

ből — két historizáló palotából és a köztük lévő, egykori szabad tér helyén a leg-

újabb átépítés (2001) nyomán született üvegfalú átriumból — álló Szlovén Nem-

zeti Galéria (Narodna galerija).9 A berlini Múzeumsziget példája követésre talált, 

8 Közben igyekeznek a Moderna Galerija intézményét is egyre jobban a nemzetközi vérkeringésbe 
kapcsolni: az idei Velencei Biennálén jelentkezik először közös projekttel (L’ Internationale) egy tartós 
együttműködés nyitányaként a szlovén múzeum, a barcelonai kortárs múzeum (MACBA), az eindhoveni 
Van Abbemuseum és a pozsonyi Július Koller Társaság.
9 http://www.ng-slo.si

a szlovének is különböző szakmúzeumok egymás 

mellé helyezésével, egyúttal zöldövezeti háttér 

biztosításával kívánták hangsúlyozni, hogy ők is 

a felvilágosodás szakgyűjteményekbe oldódó, de 

még univerzálmúzeumi küldetésének követői.

A Narodna galerijának az épületébe lépve ékes 

angol fordításban olvasható bemutatkozó szö-

vege nem is mulasztja el kiemelni, hogy már a 

tizenkilencedik századtól megfogalmazódott az 

igény a szlovén kultúra eme központi intézmé-

nyének létrehozására, s hogy a gótikától induló, 

európai anyagot is felölelő, a huszadik szá-

zad elején záruló gyűjtemény az 1920-as évek-

ben kapott először rendszeres, majd már állandó 

kiállítási lehetőséget. Az intézményt nevezték 

szlovén Akropolisznak, sőt belelátták egy szlo-

vén Louvre feladatait is, és így tovább. Igazi 

üdvtörténet, amely a jelenben, az önálló szlovén 

állam nemzeti képtárában nyeri el beteljesülését. 

Remélem, a dagályosságot mérséklő szabad for-

dításom is tükrözi megrökönyödésemet: a tizen-

kilencedik században lehetett így fogalmazni, de 

ma? A nemzeti ébredés, a kulturális emancipáció 

történetét el lehet beszélni, utalva a szomszé-

dos osztrák és olasz hatalmakra és már ténye-

zőkre, de ma egy Nemzeti Galériától joggal vár el 

a látogató kritikusabb önképet, reflexív viszonyt 

saját történetéhez.

Ezek után nem csoda, ha a főlépcsőn felérve,  

a bizonyára leglátványosabbnak szánt „szlovén 

impresszionizmus” csarnokban a szerencsét-

len külhoni vendég alig tudja udvariaskodva lep-

lezni zavarát: mindez bizonyára szép és derék 

föstészet, de mintha nem egészen ugyanaz az 

impresszionizmus, nem teljesen egyazon művé-

szeti minőség lenne, mint azt a példát nyújtó 

franciák produkálták, és hogy egy így konstru-

ált nemzeti kánon alkalmasint nem a legreáli-

sabb értékelést nyújtja a helyi, „nemzeti” vizuá-

lis örökségről.

Innen nézve mekkora a szellemi távolság az 

ArtEast Gyűjteményhez képest! Most nyer iga-

zán jelentést, hogy a Moderna galerija (amelyet, 

további tipikus ex-szovjet vonásként, az ötvenes 

években egy időre alárendeltek a Narodna gale-

rijának) szerkezetileg és helyileg is kvázi-önál-

lóan kezeli az újonnan indított kortárs anyagát, 

s hogy azt fizikai és szimbolikus értelemben is 

minél távolabb kívánja tudni a mégoly jó szán-

dékúan létrehozott, de a tiszteletet parancsoló 

nemzeti kulturális önreprezentációt a provincia-

lizmussal veszélyesen összemosó szlovén múze-

umszigettől.

Amennyiben ez a múzeumtörténeti utalásokat 

és a kortárs művészet gyűjteményi helyzetét ele-

gyítő szubjektív beszámoló módszertanilag elfo-

gadható, akkor hadd ismertessem következő állo-

másunk, a zágrábi kortárs szcéna helyzetét is 

hasonlóan. A horvát fővárosban mindenki meg-

fordul a Josip Jelačić bánról elnevezett főtéren, 

amely a szűk, kanyargós utcáival a dombra fel-

Marina 
Abramović
Rhythm 0, 1974
performansz, 6 óra, 
Studio Morra, Napoli
© fotó: Dejan 
Habicht & Matija 
Pavlovec; Courtesy 
Moderna galerija 
Ljubljana
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kúszó, mediterrán jellegű óvárost köti össze a tizenkilencedik századtól kezdve 

kiépült polgári városrésszel. A főtéren a bán kivont kardos lovas szobrát művé-

szetileg nem sok figyelemre méltatnánk, ha ki nem derül, hogy az egykor nem-

zeti függetlenséget ígérő hadvezér emlékműve tud valami különlegeset: mozog. 

Legalábbis egyszer megfordult. Eredetileg ugyanis észak, az óváros felé nézett, 

ám a második világháborút követően a hős nem illett az új állam ideológiájához, 

a teret átnevezték, a szobrot elszállították, s midőn nemrégiben a végre való-

ban önálló horvát állam visszaállította a tábornoki plasztikát, a város szerkezete 

annyira megváltozott, hogy már délnek, a modern városrész felé fordították.

Ez a szimbolikus fordulat a kulturális intézmények térképén is nyomon követhető. 

Aki a barokk Zágráb hangulatát keresi, az az óvárosban találja meg a katedrá-

list vagy éppen a céhes emlékű utcácskákat, ám aki a modern város, illetve állam 

tudatos önreprezentációjának helyszíneit kutatja, az a színházak és más kulturális 

szentélyek mellett a polgári városrészben fedezheti fel a múzeumok egész sorát. 

Ennek a területnek a szíve a (nem alaptalanul) horvát főnemesként számon tar-

tott Nikola Zrinskiről elnevezett óriási park. Közepén áll az úgynevezett Kiállítási 

Pavilon (Umjetnički paviljon),10 amelyet a budapesti Millenniumi ünnepségeken 

lezajlott horvát bemutatkozás után szállítottak vissza Zágrábba, s ott 1898 óta 

egyfajta műcsarnokként működik. A park egy másik sétányán található a Horvát 

Tudományos Akadémia 1880-ban emelt épülete, s benne az egykori boszniai püs-

pökről elnevezett Strossmayer-féle Régi Képtár.11 Ez a modell is ismerős a magyar 

fővárosból: a Magyar Tudományos Akadémia kicsivel korábban épült főépülete 

fogadta be eredetileg az Esterházy Képtár állandó bemutatóját, s a harmadik 

emeleten ma is az MTA Művészeti Gyűjteménye működik.12

A park egyik sarkában áll a Moderna Galerija13 elnevezésű huszadik századi gyűj-

temény, anyagában színvonalas, még ha rendezésében nem is előnyös állandó 

kiállítással, továbbá különböző időszaki bemutatókkal — ott jártamkor éppen 

Alfréd Brogyáni (így, magyar ékezetekkel) magángyűjteménye volt látható, igé-

nyes katalógussal és angolul folyékonyan beszélő pénztárossal. Egy sarokra innen 

az Archeológiai Múzeum ablakai nyílnak a park platánfáira; s tekintettel a horvát 

területek római múltjára, nem meglepő, hogy az intézmény egy teljes volt palotát 

elfoglal. Ugyanekkora elhelyezés dukál a szintén sétatávolságon belül található 

Néprajzi Múzeumnak; míg kicsivel messzebb egymás mellett magasodik a magán 

alapítású Mimara Múzeum, univerzális igényű művészettörténeti gyűjteménnyel 

(amelynek némely attribúciója ugyanakkor nemigen állná ki a próbát), illetve az 

1888-ban eleve múzeumi célokra épített Iparművészeti Múzeum.

Ami ebből a nem teljes felsorolásból is kitetszik: Zágráb ugyanolyan ambícióval 

gyarapította közgyűjteményeit, mint Budapest vagy más központok a régióban. 

A tudományos taxonómia, a nemzeti emlékezet konstruálása, a polgári rétegek 

nevelése és szabadidejének méltó urbánus kitöltése, és a további ismert múze-

umi funkciók meghonosításával bizonyítani kívánták, hogy ez a város is a közös 

európai kulturális modellt követi. A városközépi park mint földrajzi szervezőelv 

emlékeztet a Ljubljanában is megfigyelt berlini párhuzamra, vagy éppen a buda-

pesti Városligetben a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok párosára; s számos 

további példát lehetne hozni (egészen a washingtoni Mall-ig vagy a tokiói Ueno 

Parkig), ahol a múzeumok egymást kiegészítve, mintegy az ismeretek egymást 

követő fejezetei helyezkednek el, másrészt a rendezett parkhoz mint nyilvános 

természettudományi múzeumhoz is közel találhatóak.

Ugyanez a tizenkilencedik századi európai elkötelezettség ragadható meg a zág-

rábi múzeumok építészeti megoldásaiban is. Historista, néhol már eklektikus stí-

lusuk létrejöttük korszellemét idézi, utal az általuk kínált tartalmi időutazásra, 

s nem idegen ezen intézmények megmosolyogtató pátoszától sem, amint az 

autoritás igényét is jelzi, ugyanakkor csak annyira ugrik ki e polgári belső kerü-

10 http://www.umjetnicki-paviljon.hr
11 http://www.mdc.hr/strossmayer/
12 A horvát akadémiának másutt is látogatható művészeti anyaga: a valaha Zágráb legnagyobb 
üzemeként működő, 1864-ben emelt bőrgyár a második világháború óta az akadémia kezelésében 
állandó és időszaki kiállításoknak ad otthont, amelyek közül történetileg a Gypsotheque-nek nevezett, 
1937-ben létrehozott gipszmásolat-kollekció a legérdekesebb (vö. gliptotéka = szobortár), míg a 
nyolcvanas évek vége óta kortárs kiállítások is rendre helyet kapnak, illetve nemrég egy szoborkert is 
létesült (http://www.mdc.hr/gliptoteka/).
13 http://www.moderna-galerija.hr

let monarchiabeli városképéből, hogy ne nyomja 

el a nagyjából akkoriban épült bérházakat sem. 

A múzeumok szerves részei ennek a város-

nak, a magától értetődően a felvilágosodás 

és a romantika európai előképeihez asszimilá-

lódó délkelet-európai polgári és nemzeti fejlő-

dés alapkövei.

Ha azonban őszinték vagyunk, az elisme-

résbe némi csalódás is vegyül. Egyetlen zág-

rábi múzeumépület sem jelentős. Nem a vas-

függöny miatt nem kerültek be a meghatározó 

nyugati múzeumtörténeti könyvekbe, hanem 

mert a nemzetközi minták (görögös oszlop-

sor, timpanon, vagy a legjobban sikerült Kiállí-

tási Pavilon londoni, párizsi ihletésű vasszerke-

zete) átvételén túl semmi egyedit nem mutat-

nak fel. Nagyon érezhető rajtuk a bizonyítási 

vágy, amint számos korabeli budapesti kultu-

rális épületen (például a Szépművészeti Múze-

umon) is; megmutatni a nagyvilágnak, hogy 

Európának ezen a felén is ugyanazt az építé-

szeti, civilizációs kódot beszéljük.14 Be lehet ezt 

tudni a Monarchián belüli versengésnek is: Buda-

pest Bécs mögött nem akart lemaradni, Zágráb 

pedig — joggal — bizonyítani kívánta, hogy a két-

14  Ilyen összevetésben szerencsésebbnek tűnik a budapesti 
Iparművészeti Múzeum épülete, amely úgy felelt meg a kor 
nemzetközi elvárásainak, hogy némi lokális íz révén 
előnyösen különbözött is a centrum mintáitól.

Aleksandar-Battista Ilic, Ivan Keser, Tomislav Gotovać
Weekend Art: Hallelujah the Hill, 1996–2000 

cibachrome, 40 × (50 ×74) cm
© Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
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pólusú kiegyezés igazságtalan, s a horvát fővá-

ros is ugyanolyan erős és jelentős.

Az államhatalmi reprezentáció az esztétikai 

érték rovására ment ugyanúgy, ahogyan a ljub-

ljanai Nemzeti Galériában a „szlovén impresz-

szionizmus” bizonygatásának a kisebbrendű-

ségi érzést kompenzáló jellege van. Mindez 

nem tartozna ide ilyen hosszan, ha nem valami 

hasonló benyomásom támadt volna a zágrábi 

Kortárs Művészeti Múzeum (Muzej suvremene 

umjetnosti)15 új, még épülő tömbjének megte-

kintésekor. A Száva-hídon átjutva, a legújabb, 

már a második világháború után kiépített város-

negyedben (Novi Zagreb) a kelet-európai láto-

gató saját közelmúltjával szembesül: panelházak 

pusztasága, aszfaltrengeteg, illetve a széleken 

már ugyanennek a mai sivár folytatása a kor-

szerűbbnek tűnő, de aligha barátságosabb lakó-

parkok formájában. Ezen alvóváros közepén ter-

peszkedik a 2003 óta épülő új múzeum.

Monumentálisabbat nehéz elképzelni. Egy óri-

ási kultúrházra emlékeztet, amely illően bele-

süpped a környék szürkeségébe. Zöldfelület 

sehol, holott a telek méretes — de jobbnak lát-

tak mindent burkolni. A lépcsők tetejére érve 

beton oszlopsor között lépkedünk át, úgy lát-

szik, a görögös utalás itt sem volt kihagyható; 

szerencsére a falfelületek jelentős része már 

üveg. Nincs itt ugyanakkor sehol giccs: az osz-

lopsor díszítés nélküli, a nyersbeton az érett 

modernizmus minimalista szemléletét idézi, az 

üveg transzparenciát teremt, az épület tömegei 

világos, következetes geometrikus elemekből 

tevődnek össze, a szerkezet átlátható. Szó sincs 

a mi Nemzeti Színházunk problémájáról — ebben 

a zágrábi épületben nem zavarja a látogatót 

semmi, csak éppen nem is vonzza oda semmi.

Az átadás reálisan egy fél év múlva várható (azt 

követően legalább ennyi idő lesz még a beköl-

tözésre, a művek elhelyezésére a megnyitá-

sig); kis csoportunkat informális bejárásra kíséri 

az építész. Ismerteti az alapelveit rokonszenve-

sen szerény, praktikus fellépéssel, semmi öntet-

szelgés. Pont olyan, mint a múzeum; gyakor-

latias, funkcionális. Mi a bajom mégis? Hiszen 

folyamatosan arról megy a vita, hogy a nemzet-

közi sztárépítészek egyénieskedő turisztikai lát-

ványossággá alakítják az épülő új múzeumokat, 

elnyomva a művek érvényesülését. Végre itt 

egy józan, alkalmazkodó ellenpélda!

De ez nem ilyen egyszerű. Az építészet, külö-

nösen egy múzeum esetében, maga is kortárs 

(művészeti) állásfoglalás. A kortárs művészet 

pedig ne legyen ennyire jól nevelt, jellegtelen. 

Rendben van, hogy belül is minden fehér, intelli-

gens a múzeumi könyvesbolt és kávézó elhelye-

zése a fogadótérben úgy, hogy azok zárás után 

is működhessenek még, ügyes a szintek meg-

osztása az összesen 15 000 m² alapterület tago-

15 http://www.msu.hr

Vojin Bakić
A fény formái, 1968,  
acél, 160 × 50 × 97 cm
© Muzej suvremene umjetnosti, 
Zagreb

Dimitrije (Mangelos) 
BaŠiČević
Le projét principal de la 
deuxième civilisation  
(Le travail mécanique — le penser 
fonctionnel), 1977—1978
aranyozott földgömb,  
festés, 46 × 40 cm
© Muzej suvremene umjetnosti, 
Zagreb
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lása érdekében, mégis hiányzik valami kreativitás az egészből. A közönség számára 

maga az épület az első — és bizonyos értelemben legerősebb — üzenet a kortárs 

művészetről. Valamivel fel kell csigázni az érdeklődésüket, valami különbséget kell, 

hogy lássanak a bevásárlóközpontok és egy művészeti helyszín között! Bármelyik 

oldala mentén sétálunk végig, erről az épületről az egyetlen és meghatározó benyo-

másunk az, hogy itt van és nagy; és nagyon „nyilvánvaló” szeretne lenni.

Monumentális jellege csak azért nem kirívó, ezek az arányok a környező Novi 

Zagrebet is teljesen meghatározzák — de kérdés, hogy jó volt-e alkalmazkodni 

ehhez az urbanisztikai léptékhez. Az új múzeum hasonlóan hű társa a környék 

épületeinek, mint a modern városrész múzeumai a polgári lakóházaknak; egyúttal 

korrekt szinten megfelel a mai nemzetközi múzeumépítészeti alapelvárásoknak 

(ahogyan a korábbi zágrábi múzeumépületek is a száz évvel ezelőtti korszellem-

ben fogantak), de sem városrendezésileg, sem építészetileg nem tesz hozzá sem-

mit a kortárs múzeumokról alkotott univerzális tudásunkhoz. Megfelel a globális 

elvárásoknak; de ez a technicista hozzáállás, az igazodás a politikai reprezentáció, 

illetve a plázák mai nyilvánosság-szervező logikájához kevés. Lokális jelentőségű 

marad az épület, bármekkora is. Sőt részben pontosan a mérete miatt.

Meglehet azonban hogy, a budapesti Ludwig Múzeum munkatársai mégis irigyel-

nék ezt a helyzetet, hiszen akad azért még néhány pozitívum is: a múzeumot pél-

dául nem rejtették el holmi művészeti palotában, hanem kiemelkedő szimbolikus 

jelentőséget ruháztak rá azzal, hogy ekkora önálló helyszínt kapott. Ugyanakkor 

integrálták benne az összművészeti programok lehetőségét: lehetőségét: rendel-

kezik egy multimédia-színházteremmel, a tetőteraszon pedig egy 700 m²-es kül-

téri installációs felülettel; valamint a belvárosból közvetlen turistabusz ingázik 

majd ide, ezzel Novi Zagrebet is felrakva az idegenforgalmi térképre. Emberekkel 

telve barátságosabb is lesz majd a most még a gipszkarton válaszfalakat unot-

tan igazító melósok által uralt tér, amely végeredményben majd 3500 m² állandó, 

illetve 1500 m² időszaki kiállítási felületet foglal majd magába.

S a gyűjtemény nem is jelentéktelen! Az 1954-ben Zágráb városa által létrehozott 

Kortárs Művészeti Múzeum anyaga ugyan főleg horvát és más ex-jugoszláv alko-

tókat képvisel (közte nemzetközileg is jegyzett figurákkal Dusan Dzamonjától 

Damir Sokićig), de az egyetemes kollekcióban erős a konstruktív-kinetikus válo-

gatás (Julio Le Parc, Adolf Luther, Otto Piene), amint a konceptuális rész is 

(John Baldessari, Daniel Buren, On Kawara).

A Tito-féle Jugoszlávia el nem kötelezett státuszát kihasználva számos olyan 

külhoni művészt hívtak meg kiállítani a múzeum korábbi, átmeneti épületeibe, 

akik a keleti blokkban másutt aligha szerepeltek (Daniel Buren 1974, Ulrike 

Rosenbach 1981, Barry Flanagan 1987), s a gyűjtemény ezen kapcsolatok 

révén is gyarapodott. Nem hiányzik a külön fotó- és médiaművészeti tár sem 

(Andres Serrano és mások munkáival). Jól látszik, hogy az egykori Jugoszlávia 

egy szerbhorvát (akkor még egybeírták) dominanciájú állam volt, és Tito maga is 

horvát volt: ez a zágrábi gyűjtemény a szövetségi állam széteséséig összehason-

líthatatlanul erősebb volt a ljubljanai Moderna Galerija anyagánál.16

Magyar összehasonlításban is ide jutunk: Budapesten a Ludwig-megállapodás 

előtt közgyűjteményekben érdemben nem volt nemzetközi kortárs művészet; 

húsz-harminc évvel ezelőtt Zágráb sokkal nemzetközibb kortárs múzeumi ered-

ményeket tudott felmutatni. Ma a három főváros között kiegyenlítettebb a hely-

zet, illetve a három intézmény a konceptuális művészeti fókusz révén új típusú 

versenyben van egymással.17 Nézhetjük ezt onnan is, hogy míg a tágabb intéz-

16 A zágrábi múzeumban az állandó kiállításon ez a törzsgyűjtemény öt tematikus blokkban lesz 
bemutatva Altering Collections (változó gyűjtemények) címmel. A jelző arra utal, hogy az állandó 
gyűjtemény statikus jellegét szeretnék elkerülni, s azt inkább időről időre átrendezve, élőként, 
folyamatos átalakulásban lévőként mutatják be, míg a főnév végén a többes szám az egyértékű 
kanonikus gyűjtemény helyett olyan hálót sugall, amelyet a kurátorok különböző, vállaltan eltérő 
olvasatai szőnek össze a kollekcióról.
17 Nyugati múzeumok — egyedi művek megszerzésétől eltekintve — nem gyűjtik szisztematikusan a 
kelet-európai konceptuális művészetet; ám a három intézménynek van egy bécsi riválisa, az Erste Bank 
szakmai kuratórium által épített, ebbe az irányba szakosodott kollekciója, amelyből 2005 óta Bécsben 
(Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2006), Belgrádban (Muzej savremene umetnosti, 
2007) és Dunaújvárosban (Kortárs Művészeti Intézet, 2008) is látható volt válogatás (www.kontakt-
collection.net). Mielőtt azonban hősi erénynek tűnne ezen intézmények figyelme a régió neo-
avantgárdja iránt, tegyük hozzá, hogy reálisan nincs más alternatívájuk Kelet-Európa elmúlt 
évtizedeinek művészetéből, mint a társadalmilag szubverzív, illetve műfajilag a tárgyiasult alkotást 
kikezdő tendenciák megmaradt darabjainak összeszedése, ha kicsit is különbözni akarnak a műtárgypi-
aci divatoktól.

ményrendszert vizsgálva Budapest vezető pozí-

ciója vitathatatlan (Ljubljanában vagy Zágráb-

ban, de még a két erősebb volt kelet-európai 

fővárosban, Prágában és Varsóban sincs akár 

csak megközelítően olyan sűrű galériás háló, 

élénk non-profit kiállítási élet, s rámenős kor-

társ műgyűjtés, mint nálunk), addig Budapest 

előnye a kortárs művészet múzeumi pozíciója 

terén nagyon sovány. Két déli szomszédunkkal 

összevetve úgy tűnik, Magyarországon a művé-

szeti szcéna megújulása eredményesebben 

ment végbe a civil társadalom és a műtárgypiac 

által mozgatott szegmensekben, mint a közin-

tézményi szférában.

A volt Jugoszlávia területén a legkomolyabb 

további összehasonlítási alap az 1958-ban alapí-

tott belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum (Muzej 

savremene umetnosti)18 lehet. Épülete 1965-ben 

készült el, gyűjteménye visszanyúlik a klasszi-

kus avantgárdig (Zenit), és meghatározó alkotá-

sokat ölel fel a második világháború utáni évti-

zedekből, különösen a már kiemelt konceptuá-

lis szegmensből (RaŠa Todosijevićtől Milica 

Tomićig). Működése a kilencvenes években elle-

hetetlenült, 2001-ben nyitott újra. Máris lát-

szik, hogy nemhogy Kelet-Európa vagy a Balkán, 

de még ex-Jugoszlávia sem kezelhető egysége-

sen egy ilyen elemzésben, hiszen már az eddi-

giekből is jól látható, hogy a ljubljanai, a zág-

rábi és a belgrádi kortárs közgyűjtemények hely-

zete milyen eltérő módon alakult az elmúlt évti-

zedekben. Sokáig a belgrádi és a zágrábi volt pri-

vilegizált helyzetben, s hozzájuk képest a ljub-

ljanai lokális jelentőségre volt ítélve. A szövet-

ségi állam szétesése után a helyzet megfor-

dult, a két, háborúba sodródó új állam múze-

uma maradt le az újonnan független és kozmo-

polita szellemiségű szlovénhez képest. Néhány 

éve egy harmadik szakasz kezdődött, amelyben 

a zágrábi intézmény felzárkózása a leglátványo-

sabb; Horvátország gazdasági ereje és nemzet-

közi imázs-formáló szándéka — még ha számos 

feszültség árán és kompromisszumos formában 

— létrehozott egy olyan új kortárs intézményt, 

amely feltehetően az egyik meghatározó pont 

lesz a délkelet-európai övezetben.19

Ha azonban történelem és a kortárs művé-

szeti intézmények egymásra hatásának leg-

élesebb példáját keressük, akkor az Bukarest-

ben található meg. Mióta a Muzeul Naţional de 

Artă Contemporană20 — hivatalos verzió sze-

rint Adrian Nastase miniszterelnök javaslatára 

— az egykori Ceausescu-palota egyik szárnyá-

18 http://www.msub.org.rs
19 Egy alaposabb vizsgálat nem hagyhatná figyelmen kívül a 
többi önállóvá vált ország kortárs múzeumait sem (jelesül a 
szarajevói jelenkori gyűjtemény nemzetközi része is értékes, 
hiszen a háborút követően vezető külföldi alkotók sora 
adományozott műveket az egyelőre helyszín nélküli 
intézménynek), illetve a fővárosokon túl számos helyszínen 
működik fontos kortárs művészeti múzeum; két ismert 
példát említve, Rijekában (http://www.mmsu.h) és Splitben.
20 http://www.mnac.ro/t
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ban kapott helyet, e történelmi-politikai kontex-

tusnak két, merőben ellentétes felfogása léte-

zik egymás mellett. Ruxandra Balaci tudo-

mányos igazgató-helyettes, nemzetközileg is 

ismert kurátor szerint ez figyelemfelkeltő, izgal-

mas helyzet és ráadásul Kelet-Európa „legna-

gyobb” kortárs művészeti múzeumát jelenti.

Ha viszont Mihai Oroveanu igazgatót hallga-

tom, a palota belső, lepusztult udvarára néző 

szobájában, nos ő már sokkal kevésbé lelkes:  

a diktatúra bukása után több mint másfél évti-

zeden át csak átmeneti helyszíneket kapott 

az intézmény, s a jelen elhelyezés szintén egy 

rossz, de legalább megjelenést biztosító komp-

romisszum. Nem is biztos, hogy tartós, hiszen 

a palotába beköltözött közintézmények (parla-

ment, szenátus, alkotmánybíróság) máris sze-

retnék kitúrni a múzeumot, holott az csupán az 

összterület három százalékát foglalja el.

A gond szerintem már a palota megközelíté-

sénél kezdődik. Bár a város központi negyedé-

ben fekszik, a hatalmas telek soksávos utak-

kal, fallal, őrséggel védett kapukkal van elzárva 

a potenciális látogatóktól. Tömegközlekedéssel 

nem könnyű idejutni, illetve már önmagában a 

gyalogtávolság is, a megállótól a múzeumként 

használt szárny bejáratáig, elriasztó. Talán meg-

nyitóra, más alkalmakra eljön egy elit és a szak-

mai érdeklődők egy csoportja, de egyszeri láto-

gatóként ez inkább egy non-lieux.

Szimbolikus értelemben még inkább. A megalo-

mán palotában a jellegtelenség a legmeglepőbb. 

Nemcsak egy szélsőségesen autoriter rezsim-

hez és gyűlölt személyhez kötődik, de az idő 

révén fokozatosan megszülető történelmi távol-

ság ellenére sem vonzó legyen szó akár belföldi, 

vagy külhoni látogatókról. A méreteket,  

az öncélúan idetelepített szállítási, védelmi és egyéb infrastruktúrát, a föld alatti 

szinteken kiépített mini-várost és bunkert lehet hihetetlennek tartani, de iga-

zából nincs itt semmi érdekes. Akár az épület értékelhetetlen stiláris megoldá-

sait nézem kívülről, akár a kiábrándítóan rossz kivitelezést belülről, a diktatúra 

üressége mered rám. Miért jöjjön ide bárki? Egy kortárs művészeti múzeum itt 

inkább el van rejtve, semmint azért lelkesedhetnénk, hogy milyen prominens 

és tágas otthont kapott. Száműzetés ez, előkelő formában, katonai és politikai 

felvigyázókkal.

Ehhez képest magát az épületszárnyat ügyesen alakították át, látványos a 

homlokzatra kívülről szerelt két üvegfalú lift, és a közömbös belső terek is, 

így, fehérre festve, igazából alkalmatos kiállítási szintek. A múzeumnak külső, 

együttműködésben fenntartott helyszínei is vannak (Kalinderu MediaLab, 

továbbá a Nemzeti Színház egyik kiállítótere, illetve a szintén központi fekvésű 

Dalles Galéria); csak jönnének a kiállításokra a látogatók!

Mielőtt bárki az előítéletes vélemény felé hajlana, hogy itt úgysem lehet nagy 

hagyománya a kiállítások látogatásának, érdemes felidézni, milyen komoly múze-

umi és más kiállítási intézményrendszer volt valaha Bukarestben. Sajnos ezt ma 

már szó szerint fel kell idézni, olyan nagy részét tüntette el a Ceausescu-féle 

rombolás. Mivel a diktátor önmagát egy új időszámítás kezdeteként szemlélte, 

minden megelőző érték gyanús, eltüntetendő volt számára. Különösen az épített 

örökség szenvedte ezt meg: amint a falusi létformát (függetlenül annak nem-

zetiségi vetületeitől), úgy a fővárosban a polgári fejlődés építészeti emlékeit is 

el kívánta törölni a föld színéről. Az MNAC óriási fotógyűjteményében bőséges 

dokumentációs anyag található mindazon múzeumokról, nyilvános magánképtá-

rakról, a Nemzeti Szalonról és egyéb intézményekről, amelyek ma már a bukaresti 

művészeti élet örökre eltűnt helyszínei.

Az anyagból kiállítás is látható volt, csoportunk kedvéért Ovoreanu elővesz egy 

tucatnyi szépen nagyított, keretezett felvételt cilinderes kiállításnéző urakkal a 

második világháború előtti időkből. Ugyanezt a történelmi tablót erősíti, amikor 

a helyi kollégák a város olyan részeibe is elvisznek minket, ahol megmaradt még 

a szecessziós villanegyed vagy a Párizzsal versengeni kívánó középületek néme-

lyike. Egykori térképekkel összevetve látható, hogy ezek nem szigetek, hanem 

meghatározó városképi elemek voltak. Az 1859-től egyesülő román fejedelem-

ségek fővárosa nagyon gazdag, közel egy évszázadon át prosperáló központ volt, 

hiszen Románia számára egyik világháború sem jelentett kataklizmát, sőt az 

ország a két világháború között ereje teljében volt. Ahogyan a modern kulturá-

lis intézményrendszer (és sok más társadalmi komponens) kiépítésével a közép- 

és kelet-európai országok a tizenkilencedik században gyorsított polgári igazo-

dást kíséreltek meg a nyugat-európai modellekhez, úgy ez Romániában nemcsak 

párhuzamosan megindult, hanem utána hosszabban folytatódott is, egészen az 

1950-es évekig.

Amilyen nagy ívű volt ez a fejlődés, olyan drámai lett a rombolás fizikailag a kiál-

lítási épületek, valamint szerkezetileg és gondolkodmódban a művészeti intéz-

ményrendszer tekintetében Ceausescu alatt, s az újrakezdés még várat magára. 

Régiónk fővárosai közül ma Bukarestben rejtőzik el legjobban a művészet.21 

A múzeumok elvesznek a városban, a galériákba még a META Kulturális Alapít-

vány (valójában egy művészházaspár) — 2META Grupul (Romelo Pervolovici, 

Maria Manolescu)22 —, akik a magyarországi szakma előtt annak révén lehet-

nek ismertek, hogy szerepelnek Hunya Gábor román-magyar kortárs gyűjtemé-

nyében,23 továbbá ők szervezik a bukaresti fiatal művészeti biennálét, amelyre 

2010 őszén a negyedik alkalommal kerül majd sor) által kiadott havi kiállítási kala-

uzzal is nehezen jutottunk volna el segítség nélkül.

Holott kitapintható a művészeti háló jelenléte. A kortárs múzeumtól nem messze 

áll a Muzeul National de Artă al Romaniei, amely az egykori királyi palotában 1950 

óta működik, s a lapidáriumától az egyetemes régi képtári anyagán át a modern 

román művészetig évszázadokat fog át, még ha jelenkori kapcsolódást nem is 

kínál; míg nemrég éppen kortárs magyar válogatás volt látható az egyébként tör-

21 Románia számos más városában — Kolozsvártól Galaţiig — a lélekszámhoz és a gazdasági erőhöz 
képest jóval intenzívebb kortárs művészeti élet zajlik, mint Bukarestben.
22 http://metacult.ro/meta/
23 ld. Ébli Gábor: Dunának Oltnak egy a hangja? Balkon, 2007/4., 33-36.

2META (Maria Manolescu — Romelo Pervolovici)
EuRoFlag-Ro, 2006, komputer nyomat, vászon, 100 × 100 cm
Hunya Gábor gyűjteménye
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téneti közgyűjteményként és műemlék épület-

ként kezelt, szintén egy egykori palotába telepí-

tett, távolabbi Cotroceni Múzeumban.24 De ez a 

művészeti jelenlét akár Ljubljana, Zágráb vagy 

Budapest mai ritmusához, akár a rekonstruál-

ható egykori Bukaresthez képest erőtlen, vélet-

lenszerű.

Pedig a Kortárs Művészeti Múzeum megnyitá-

sakor jócskán volt még optimizmus, hogy az új 

intézmény erőteret szervez majd maga köré.  

A múzeumot bemutató, akkor kiadott könyv 

büszkén feltünteti a nemzetközi tanácsadó tes-

tület tagjait is, mai „sztárkurátoroktól” kezdve 

(Ami Barak, Nicolas Bourriaud) holland, 

svéd és más szakemberekig. Csoportunkban van 

René Block, aki maga is a testület tagja, alkal-

masint a legismertebb, szenior alakja.25 Kérdé-

semre azonban rezignáltan válaszolja, hogy a 

grémium csak papíron létezik, egyetlen közös 

tettük sem volt. Ugyancsak ő meséli el, hogy 

a múzeum elhelyezése a palotában nem csu-

pán szimbolikus problémákat vet fel, hanem 

valós feszültségekhez vezetett — többek között 

— olyan vezető művészekkel is, akikkel amúgy 

az intézmény szívesen dolgozna együtt. Pél-

dául Dan Perjovschi komoly konfliktust vállalt 

a múzeummal annak megnyitásakor — s rész-

ben éppen ezért, a művész melletti kiállás gesz-

tusaként döntött úgy Block, hogy az 1992 óta 

négyévente kiadott német elismerést, a George 

Maciunas-díjat 2004-ben, röviddel a bukaresti 

MNAC megnyitása után Perjovschinak ítéli.26

Biztató lehet, hogy a kortárs múzeum kiállí-

tási programjában rangos nemzetközi alkotók 

szerepelnek, Alvaro Sizától (2008) Olafur 

Eliassonig (2009). Akadt közös, utazó kiállí-

tás a budapesti Ludwig Múzeummal, számos 

egyéb külföldi csoportkiállítás is eljött Buka-

restbe. Múzeumról lévén szó, hol van azonban 

az állandó kiállítás? Nincs, eddig nem volt, s egy-

előre nem is tervezik. Miért, mekkora és milyen 

a gyűjtemény? Ovoreanu kitérően válaszol, 

hogy van ugyan több mint kétezer portréjuk a 

Conducatorról, s más, hasonló dicsőségek, de 

így jobb nem is gondolni a saját anyag bemuta-

tására. Hiába kérdezek két másik kollégát is, ez 

láthatóan érzékeny és zavaros pont, a jelek sze-

rint az sem egyértelmű, mekkora műtárgyanyag 

a múzeumé. Pedig törzsgyűjtemény és új szer-

zemények nélkül nehéz egy múzeum esztétikai 

értékkiválasztó feladatát ellátni, még egy lazán 

strukturált kortárs intézményben is.

24 Artă contemporană maghiară, 2008. jún. 25 — júl. 25. 
(www.http://www.muzeulcotroceni.ro)
25 A német kurátor berlini galériásként kezdte pályáját 
(többek között Joseph Beuys egyik korai felfedezője volt), 
majd a DAAD berlini művészeti programja révén számos 
magyar művésszel is kapcsolatba került, utóbb az isztambuli 
biennále igazgatója lett, végül a kasseli Friedericianum 
igazgatói székéből ment nyugdíjba. Azóta is aktív, a 
berlini-isztambuli Tanas török művészeti alapítvány vezetője.
26 A wiesbadeni, magán finanszírozású díjat egyszemélyes 
kuratórium ítéli oda, a megbízatást az első öt alkalommal 
Block töltötte be.

Kényszer alatt meg lehet próbálni ebből előnyt kovácsolni, és a múzeum tevé-

kenységét laboratóriumszerűen a mindenkori újításra összpontosítani, kihasz-

nálva, hogy a kiállítások, programok, együttműködések tervezésénél nem kell a 

kollekció nehézkességével, az állandó jellegéből adódó gravitációjával számolni 

— ám ehhez egy aktív, az alkotókkal és a befogadókkal találékonyan, sokszínűen 

kooperáló intézményre lenne szükség.

A kortárs múzeum a jelen formájában nem ilyen, holott politikailag és művésze-

tileg provokatív, újító alkotó bőven akad Romániában is. Többségük külföldön 

ismertebb, mint odahaza, hiszen az elmúlt néhány évben (az ország NATO- és 

EU-csatlakozása, illetve a balkáni nemzetiségi, háborús konfliktusokból a régi-

óra kiterjedő nyugati figyelem nyomán) a délkelet-európai országok, így Románia 

művészete is vonzóbbá vált nemzetközileg, mint a globalizálódó világba kevesebb 

fordulattal betagozódó közép-európai országoké.

Ehhez képest meglepő Bukarestben, hogy a román politikai és gazdasági elit 

kevéssé ismerte fel a kortárs művészet nemzetközi kommunikációs potenciál-

ját: józan érdekük lenne, hogy akár cinikusan, értetlenül, azonosulás nélkül is, de 

támogassák a művészeti intézményrendszer kiépülését, hogy az országban lévő 

művészeti energiák kifejeződést nyerhessenek.

Azért tartottam viszont tanulságosnak leírni, hogy milyen roppant anyagi erő 

és magas szintű elszánás állhatott a bukaresti múzeumi és művészeti intézmé-

nyek kiépülése mögött a második világháborút megelőző évtizedekben, mivel 

ennek alapján megjósolható előbb, vagy utóbb, de újra lesz egy hasonló szakasz. 

Ráadásul mivel Kelet-Európa még soha nem állt ennyi kisméretű önálló állam-

ból, Románia gazdasági, demográfiai ereje regionális összehasonlításban nagyobb, 

mint valaha (egyedül Lengyelországé hasonló), s ez nagy valószínűséggel az egyik 

vezető (kortárs) művészeti hatalommá is fogja tenni az országot. A kérdés csak 

az, hogy mikor.

Marilena Preda Sanc
Román szív, 1998–2008, olaj, vászon, 50 × 40 cm

Hunya Gábor gyűjteménye

t
é

r
  

Q
 


