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Kint vagyunk
Beszélgetés az FKSE senior 
tag jainak kiállítása kapcsán*

• A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának vezetősége minden évben kiválasztja 
a 35. életévüket éppen betöltött tagjai közül azokat, akik seniorokként 
továbbra is aktív szereplői lehetnek az egyesület szakmai programjának.  
Az új tagok kiállításához hasonlóan a frissen kinevezett senior tagok is 
csoportos bemutatkozási lehetőséget kapnak, olyan speciális helyze-
tet teremtve így, melyben a kiállítók körét egy látszólag esetleges kategó-
ria, az életkor határozza meg. Ugyanakkor a „fiatal művész” művészetpo-
litikai és egzisztenciális szempontból nagyon is valós kategória, hiszen egy 
olyan célcsoportot jelöl, melyet részben filantróp, részben gazdasági meg-
fontolásokból számos állami, nemzetközi és magán támogató igyekszik fel-
karolni, segíteni. Kiesve ebből a védett közegből, a Stúdió 73-as születésű 
tagjainak immár a művészeti élet éles versenyszituációjában kell megméret-
niük magukat. Erre a helyzetre, valamint a külsődleges kategóriák alapján 
szervezett csoportos kiállítások módszertani problematikájára reagáltak az 
idén seniorokká vált tagok, amikor egy olyan kiállítási koncepciót dolgoztak 
ki, mely szerint az egyes kiállítók a kortárs művészet szokásos kiállítóhelyein 
kívül eső intézményeknek ajánlják fel munkáikat. Így nemcsak az alkotók, 
hanem műveik is szerencsét próbálnak a kortárs művészeket pártoló művé-
szeti közegen kívül, ugyanakkor egy fiktív — hiányzó — gyűjtemény elemei-
ként a kölcsönzésekről készült dokumentációk és a művekre vonatkozó leíró-
kartonok formájában a Stúdió Galériában együtt is megjelennek.

A megnyitó előtt a kiállítás szervezőivel, Baglyas Erikával, Lénárd Annával 
és Orbán Györggyel beszélgetett László Zsuzsa.

• László Zsuzsa: A kiállítandó művek különböző külső helyszíneken való bemu-
tatását mennyire tekinthetjük — a kiállítók és tevékenységük heterogenitásá-
nak feloldására adott — praktikus megoldásnak, és mennyire a kortárs képző-
művészeti kiállítóhelyek társadalmi elszigeteltségére vonatkozó kritikai állás-
foglalásnak?
• Lénárd Anna: Elsőként Baglyas Erika tette fel azt a kérdést, miként lehet-e 
egy kiállításnak pusztán az a koncepciója, hogy az összes kiállító 35 éves.
• Baglyas Erika: A heterogenitás számomra csak a művészeti közegen belül 
értelmezhető kategória, kilépve a szakmai színtérről és külső nézőpontból 
szemlélve inkább a kortárs művészet homogentiásának feloldására vonatkozó 
kísérletnek nevezném. Vagyis a kortárs képzőművészet — mint egy kívülálló 
számára homogénnek tekinthető közeg — láthatóvá tételére.
• LZS: Hogyan dolgoztatok ki mindezek alapján egy közös munkatervet?
• BE: A szervezésben résztvevők első és legfőbb törekvése a kollaboráció igé-
nye volt, tehát az, hogy a senior pozíció elnyerésén túl is legyen valami üzenete 
a kiállításnak.
• LA: A kiindulópont továbbra is szükségszerűen az életkor maradt. A kortárs 
művészeti szcéna a fiatalok felé fordult az utóbbi években, és ez sokakat irri-
tálhat. Elsősorban azokat, akik számára hamarabb szűkül be a pályázati lehe-
tőségek köre, mint hogy befutottnak éreznék magukat.

vádolható munkák felett, a kiállítótér négy sarkában fellógatott patkók képé-
ben ott lebeg a nemzeti ikonná átlényegült „magyar” versenyló, Overdose szel-
leme (Király András). Király — itt nem látható — Overdose-sorozatában talál-
hatunk ugyan karcosabb megoldásokat (például az egyes körökben igen diva-
tos zászlómintán alapuló Fülmelegítő Árpád nevű ménnek), s Erdei Ózdon készí-
tett romaportréi is erőteljesebbek, a kiállított művek inkább szellemesek, vagy 
finoman elsiklanak a valódi problémák felett. Nem világos, hogy a határozot-
tabb politikai állásfoglalás eliminálásáért a kurátorok a „felelősek”, vagy netán 
maguk az alkotók estek az „öncenzúra” hibájába. A legvalószínűbb azonban az, 
hogy a kiállítás súlypontja, az amúgy nem sok helyet elfoglaló Multiplika Archí-
vum szellemisége vonzotta magához az alkotókat. 
Az Archívum alapja a Plágium2000 csoport által megszervezett és a Liget 
Galériában bemutatott első (2008), majd a 2009-es stuttgarti második 
Multiplika show.3 A projekt a másolatban rejlő kreatív és demokratikus erőre 
épül, szemben az eredeti multiplikákkal (pl. a duchamp-i piszoárral), melyek 
elitisták és pénzben jól kifejezhető műtárgypiaci értékük van. A sokszorosítha-
tóság a tárgyak és gondolatok felszabadítását teszi lehetővé (ahogy írják, ha 
egy országban tízzel több Erdély Miklós-féle Újságtorta van, akkor egy fontos 
gondolat válik ismertebbé). A multiplika lehet egy fluxusterv megvalósítása 
(Ben Vautier nyomán az Isten feliratú palack), egy létező mű újraírása (Altorjay 
Gábor Rövidzárlat-készülékének átemelése kortárs kontextusba), egy elveszett 
(vagy csak leírásokból ismert) mű rekonstruálása (Erdély Miklós Legjobb bará-
tomnak feliratú dedikáló pecsétje) vagy olyan, könnyen sokszorosítható új mű, 
amely maga is a replikálhatóságon alapul (Kaszás Tamás: Ajándék ex-eknek 
vagy Szentjóby Tamás Három sör című munkája, amely három dobozos sör). 
A Trafóban kis polcokon sorakozó „relikviákat” az interneten található receptek 
szerint bárki elkészítheti. Az ötletparádé lehetőséget ad arra, hogy aki akar, 
néhány percre alkotóvá váljon, s hogy maga is belépjen a brainstorming és a 
műteremtés folyamatába. A tanulság: a fluxus élt, él és élni fog. 

3 http://multiplika2000.wordpress.com/
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• Orbán György: Erre a helyzetre reagálva egy olyan szituációt hozunk létre, 
amikor a kiállítók konkrét felkérés híján tulajdonképpen ráerőltetik magukat 
különböző helyszínekre.
• LZS: Hogyan jutottatok el a felajánlás ötletéig?
• OGY: Az viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy nem szeretnénk egy 
hagyományos csoportos kiállítást a Stúdió Galériában, így merültek fel alter-
natív helyszínek, valamint az, hogy mindezt dokumentáljuk is. Ehhez kapcsoló-
dott, hogy a Nemzeti Galéria dolgozójaként mindig érdekesnek találtam azt az 
abszurd szituációt, amikor egy másik kiállításra kikölcsönöznek egy műtárgyat 
a kiállításból: ott marad egy üres keret benne a mű reprójával és adataival, a 
kiállítás címével, időtartamával, a kölcsönzés helyszínének megjelölésével,  
az engedélyt adó aláírásával és pecsétjével.
• BE: Innen jött a következő lépés: ha már a múzeumi dokumentálás eszkö-
zeinél tartunk, és a mű nem jelenik meg a kiállítótérben, akkor, ahogy az egy 
múzeumi gyűjtemény esetében is előfordul, legyen kölcsönadva, de fordított 
módon, úgy, hogy nincs kölcsönkérő, csak kölcsönadó és kölcsön kapó.
• LA: Az első ötlet egy olyan minimálkiállítás volt, amelyen csak a műleírást és 
a reprodukciót tettük volna ki. Ez a koncepció az eredeti és a repró kérdésére 
fókuszált volna. Aztán felmerült, hogy múzeumokban akkor teszik ki az ere-
deti mű helyére annak repróját, illetve a mű és a kiállítás adatait, amikor kiköl-
csönzik azt valahová. 
• LZS: Tehát a Stúdió Galériában a dokumentáció műfaja hozza közös nevezőre 
a különböző műveket? Gyűjteményi tételekként fogjátok katalogizálni a kölcsön-
zött műtárgyakat?
• OGY: Igen, szintén újdonsült seniorként Lázár Eszter kurátor és művé-
szettörténész fogja a műleírásokat elkészíteni, amelyek belekerülnek az adott 
művész dokumentációját tartalmazó, a látogatók számára áttanulmányozható 
mappákba. (Mindezt videók, valamint egy, a koncepciót ismertető és a kiállí-
tott művek helyszíneit térképen megjelölő szórólap egészíti ki.) 
• LZS: A konceptuális művészet területén már sokan foglakoztak a reprodukció, 
a dokumentáció és az eredeti mű viszonyával, egy gyűjteményi keretben ugyan-
akkor egy távollévő mű nemcsak a hiányt, hanem épp az adott műtárgy és alkotó 
keresettségét jelzi.
• LA: Azzal már a képzőművészet mai izolált helyzetére reagálunk, hogy nem 
feltétlenül másik múzeumba, kiállítóhelyre kölcsönözzük ki a munkáinkat, 
hanem olyan helyekre, ahol egyébként nem szoktak kortárs műveket kiállítani. 
Végre egy olyan szituáció keletkezik, amelyben a művészeti élet szereplői nem 
egymásnak, hanem másoknak csinálnak kiállítást.
• LZS: Hogyan választottátok ki a helyszíneket?
• LA: Minden kiállító maga javasolt, választott intézményt a művéhez, ame-
lyet aztán vagy személyesen, vagy a Stúdión keresztül keresett meg.
• LZS: Úgy tudom, hogy volt néhány meglepő választás, mint a Kegyeleti 
Múzeum. Itt milyen jellegű műről van szó? Mi indokolja ezt a rendhagyó hely-
színt?
• OGY: Tibor Zsolt egy grafikai munkája fog ide kerülni, amelynek a központi 
motívuma egy koszorú. 
• LZS: A többi kiállítóhoz hasonlóan ti is a mű témájához passzoló intézményt 
választottatok, „visszafelé” érvényesítve a helyspecifikusság elvét?
• LA: Azt hiszem, a legtöbb művészben megvan az igény, a vágy, hogy 

„helyet találjon” a művének a gyűjtemények és múzeumok izolált világán 
kívül is. Az ilyen típusú megfeleltetések nemcsak a mű létét, de annak tartal-
mát is igazolhatják. Azt, hogy a társadalomnak mégiscsak szüksége van nem-
csak a műtárgyra, de a művész mondanivalójára is. Valószínűleg a másik oldal-
ról is van igény a befogadásra, de a kereslet és kínálat ugyanolyan nehezen 
talál egymásra, mint egy lakás, egy autó a vevőjére vagy éppen egy magá-
nyos ember a társára. Én ezért gondoltam, hogy kilincselés helyett egyszerűen 
apróhirdetést adok fel, és meglátom, jelentkezik-e valaki, akinek éppen az én 
munkámra van szüksége.
• BE: A Relax című fakírpadomat — ami korábban a Blokkolt folyósítás című, 
a jelen gazdasági helyzetre reagáló kiállításon1 volt látható — eredetileg a 
Pénzügyminisztériumba szántam, de az előzetes egyeztetések és puhatolózá-
sok alapján az derült ki, hogy ott jelenleg nincs esély a mű befogadására. Mivel 
mindenképpen szerettem volna kihelyezni, a Budapesti Értéktőzsdét keres-
tük meg. Ők végül arra hivatkoztak, hogy „a BÉT székházában a közeljövő-
ben sorra kerülő rendezvények nem teszik lehetővé, hogy a műtárgyat az őt 
megillető helyen állítsuk ki”. Úgy gondolom, hogy a BÉT döntéshozóinak a 
saját közegükben nem tetszett a RELAX feliratú fakírpad. Ha egy rajzot, fotót,  

1 Blokkolt folyósítás / Blocked Disbursement. acb Kortárs Művészeti Galéria (www.
acbgaleria.hu) Budapest, 2009. szept. 11 — okt. 22.

Varga Rita művének leírókartonja

Tibor Zsolt munkái a Kegyeleti Múzeumban
felül: Díj, linófesték, 2009, olaj, alapozott karton, 25,7 × 17,4 cm
alul: Cicák a fűben, 2009, Cicák a fűben II., 2009; mindkettő: grafit, plextol, műfű,  
papír, 25,5 × 18cm, illetve 18 × 25,5cm, 2009
 
Átvételi elismervény Tibor Zsolt munkájáról
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festményt ajánlottam volna fel, amely kevésbé ironikus, akkor talán engedé-
lyezik a mű elhelyezést.2

• OGY: Az én munkám az Oktatási és Kulturális Minisztériumban lesz kiál-
lítva. Egy fotó, amely a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának irodájában készült 
Fenyvesi Áronról, az akkori titkárról. Korábban a Miskolci Galériában már sze-
repelt egy kiállításon.3 Most egy tipikus irodai teret kerestem, lehetőleg egy 
állami intézményben, így kézenfekvő volt az OKM, ahol Boros Géza vállalko-
zott a mű befogadására. Helyspecifikus lett volna Varga Rita választása is, 
aki a Rendőrség-történeti Múzeumban kívánta bemutatni a Zsanett című fest-
mény-sorozatát és videóját, ami az ismert médiabotrányra reagált. Ebbe végül 
nem egyeztek bele. 
• LZS: Meglepő, hogy ebben a felállásban a múzeumok és közintézmények 
vonzó helyszínt jelentenek több művésznek is.
• OGY: Igen, Rutkai Bori is egy székesfehérvári közösségi házban fogja elhe-
lyezni a munkáját. Kis Éva Emese, Londonban élő intermédiaművész pedig a 
Pedagógiai Múzeumban állít ki egy animációt, Lecke címmel. Itt igazából sze-
rencsés egybeesésről van szó a téma és a helyszín között, hiszen a mi javasol-
tuk a művésznek ezt a kifejezetten érdekes intézményt.
• BE: Számomra a közintézmény azért izgalmas helyszín, mert a mű befoga-
dása egyúttal a művész és a művészet szakmai színtéren kívüli legitimizációját 
is jelentheti. Éppen ezért szomorú a BÉT elutasítása, mert állásfoglalásukkal  
a bürokrácia önvédelmi mechanizmusának nyelvén udvariasan közlik, hogy 
köszönjük, hogy kaphatnánk, de mi inkább nem kérjük. 
• LA: Az az érdekes, hogy erre a „legitimizációra” gyakran akkor is szükség 
van, ha az adott közintézmény múzeum vagy galéria.
• LZS: Erika már említette munkája elhelyezésének nehézségeit, ezen kívül több-
nyire szívesen vették a művészek felajánlását?
• OGY: Volt más eset is, ahol némi ellenállásba ütköztünk. Szira Henri-
etta egy videót próbált kiállítani az RTL Klub székházában, de ők nem reagál-
tak a kérésünkre, viszont aztán a Duna TV-vel sikerült megállapodni. Alexan-
der Schikowski pedig a Szépművészeti Múzeumban szerette volna elhelyezni 
a munkáját, viszont onnan azt a választ kaptuk, hogy nincs rá mód, hogy egy 
műtárgy ilyen módon bekerüljön a múzeum gyűjteményébe. Arra adtak volna 
csak engedélyt, hogy egy fél órára bevigyük és helyben lefotózzuk a tárgyat. 
Így végül az MTA Képtárában lesz bemutatva a mű.
• LZS: Miért éppen a Szépművészeti Múzeumban akarta a művész kiállítani a 
munkáját? 
• OGY: Megjelenésében egy klasszikus festményről van szó, bár ami az ábrá-
zolásmódját illeti, elég egyedi. Alex ezért úgy gondolta, hogyha ő választhat 
helyszínt a művének, akkor ebben az esetben számára egy klasszikus művé-
szeti intézmény, egy közgyűjtemény lenne érdekes.
• LZS: Ebből a választásból az is kiderül, hogy képzőművészeti intézmények 
között is beszélhetünk izolációról, és hogy a Szépművészeti Múzeum is lehet 
egzotikus, rendhagyó helyszín egy kortárs — közepesen fiatal — művész számára. 
Voltak mások is, akik annak a lehetőségét látták meg ebben a koncepcióban, 
hogy a művészeti intézményrendszer hierarchikus működését kikezdjék? 
• OGY: Ötvös Zoltánnak — aki egyébként a Dovin Galéria művészeként 
egyébként is kapcsolatban van a műkereskedelemmel — volt olyan ötlete, hogy 
egy gyűjtőhöz küldi el a kiállítandó művét, és végül a Spengler—Somlói gyűj-
teményre esett a választása. Lesz két külföldi helyszín is: Huszár Andrea a 
New Yorki Trans Art Areaba küldte el a munkáját, Kokesch Ádám pedig, aki 
a finnországi Nykarlebyben a Swedish School of Artsnál vett részt reziden-
ciaprogramon, a kiállítás apropójából „otthagyja” a kint tartózkodása alatt 
készült művét.
• LA: Valójában mindegyik ötlet arról szól, hogy ezen a hierarchikus rendsze-
ren belül az az egy ember, aki szembesül egy rendhagyó kérdéssel, meri-e vál-
lalni azt a kockázatot, ami azzal jár, hogy reagál rá. Hiszen abban, ha elutasítja, 
semmi kockázat nincs. Ma a kortárs képzőművészet esetében nem beszélhe-
tünk olyan társadalmi megbecsülésről, ami például egy közintézmény hiva-
talnokát habozásra kényszerítené, miközben az udvariasan elutasító választ 
fogalmazza.

2  A művel kapcsolatos levelezés belekerült a „Baglyas-mappába”.
3  tandem — kortárs művészek kapcsolatban. Miskolci Galéria — Rákóczi-ház, (www.
miskolcigaleria.hu), Miskolc, 2009. febr. 20 — márc. 21. (ld. Balkon, 2009/4., 9-13.)

Ligetfalvi Gergely

Tárgylemezek
Káldi Katalin kiállítása

� Kisterem, Budapest
� 2009. november 6 – december 4.

• Amikor az első mikroszkópokat megépítették, a tudósok nem értették, mit 
látnak a tárgylemezen. Köznapi formákhoz szokott szemüknek meg kellett 
tanulnia helyesen látni a feltáruló látványt. Káldi Katalin képeit nézve is el kell 
távolodni a megszokott közhelyektől, melyek elállják a megértés felé vezető 
utat. Ilyen legelőször a „nőművészet” csapdája, amibe főleg korábbi munká-
ira gondolva lehetett belesétálni, melyek a személyes mikrokörnyezet tár-
gyait, kanalakat és tálakat, cipőket, kesztyűket, aprópénzt vagy karácsonyi 
díszgömböket ábrázoltak. Sajnos a mindmáig fennmaradt fallocentrikus gon-
dolkodás azonnal nőművészetet kiált, amint efféle eszközök utánzatait fel-
vonultató festményekről ítél. Pedig ki mondhatná manapság, a szinglik, a 
queer-identitás, na meg a Gordon Ramsey-k korában, hogy a konyhai tárgyak 
vagy a ruhadarabok kizárólag a nők terrénumának részei? És mi van akkor, ha 
kiderül, félrevezető volt az első pillantás, és jobban megnézve igazából nem is 
a tárgyakról van szó? 
Mit jelentenek a képeken a tárgyak? Magritte Ez nem pipa című festményé-
ről szóló híres esszéjében Foucault amellett érvel, hogy a képi reprezentációt 
el kell választani a tárgytól, melyet a kép gyakran megtévesztő élethűséggel 
ábrázol. A mi esetünkben ez a tárgyak köznapi konnotációitól való elszakadást 
jelenti. Valójában nem számít, milyen „nemű” tárgyak jelennek meg a régeb-
ben olykor narancs, zöld vagy barnás, mostanában viszont tendenciózusan 
szürkére festett, monokróm vásznak „tárgylemezén”. Csupán csak köznapiak 
és esetlegesek. Jóval többet jelent a számosság — az egy, a kettő és a sokaság 

—, az elrendezés, azaz szimmetria vagy elszórtság, valamint térbeli viszonyok 
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