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5Bódi Kinga

Úszó tárlatok
Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén részt vevő 
magyar képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti 
biztosokkal

2. rész — Kérdések Bak Imre* képzőművészhez

• Bódi Kinga: 1986-ban az Önök kiállításával (Bak–Birkás–Kelemen–Nádler) indult 

a legendás Néray Katalin-korszak1 a Velencei Biennále Magyar Pavilonjának törté-

netében, ami egyértelmű újítás és nyitás volt a korábbiakhoz képest. Hogyan indult 

a velencei szereplésük története? Mi volt a kiállításuk koncepciója?

• Bak Imre: 1986-ban Néray Katalin (1941–2007)2 megkeresett, hogy az én 

nevem is felmerült a következő Velencei Biennále magyar kiállítása kapcsán.  

Nyilván a megrökönyödés volt az első reakcióm, hogy egyáltalán szóba kerültem. 

Igaz, 1986-ban azért már mindannyian túl voltunk jó néhány hazai kiállításon:  

szerepeltünk az 1980-as évek első felében a Hegyi Lóránd (1954)3 által kurált  

Új szenzibilitás kiállítás-sorozaton,4 illetve az 1984-ben az Ernst Múzeumban, 

szintén Hegyi által megrendezett Frissen festve című nagy jelentőségű tárlaton.5 

Az 1980-as évek az új festészet időszaka (olasz transzavantgárd, német Heftige 

Malerei), s Lóránd mint fatal művészettörténész felismerte, hogy ezeknek a friss, 

nyugat-európai fejleményeknek a kortárs magyar képzőművészetben is megvan-

nak a párhuzamai. Kati és Lóránd úgy döntöttek, hogy a magyarországi új fes-

tészet képviselőit, de a tágabb merítésen belül is inkább csak a középgenerációt 

mutatják be Velencében. Tehát olyan neveket válogattak össze, akik mögött volt 

már egy bizonyos léptékű munkásság, nemzetközi szinten is. Addigra már mind-

1  Néray Katalin 1986 és 1990 között, illetve 1997-ben volta Velencei Biennále nemzeti biztosa. 
(1997-ben Bálványos Anna mint a nemzeti biztos helyettese segítette a munkáját.) A kiállító művészek: 
1986-ban Bak Imre, Birkás Ákos, Kelemen Károly és Nádler István; 1988-ban Bukta Imre, Pinczehelyi 
Sándor és Samu Géza; 1990-ben Fehér László; 1997-ben El-Hassan Róza, Herskó, Judit és Köves Éva.  
A közbeeső két Biennále biztosa 1993-ban Keserü Katalin — művészek: Joseph Kosuth, Lois Viktor —, 
illetve Kovalovszky Márta — művész: Jovánovics György — volt.
2  Néray Katalin (1941–2007) művészettörténész 1959 és 1964 között végezte egyetemi tanulmányait 
az ELTE BTK magyar-művészettörténet szakán. 1964 és 1980 között a Kulturális Kapcsolatok 
Intézetének, 1980 és 1982 között a Művelődési Minisztérium munkatársa volt. Mindkét helyen a 
nemzetközi kiállítások cseréjével foglalkozott. 1982 és 1984 között a Műcsarnok Nemzetközi Kiállítási 
Osztályának vezetője, majd 1984 és 1992 között az intézmény igazgatója volt. 1992-től haláláig a 
budapesti Ludwig Múzeum (1992–1996: Ludwig Múzeum Budapest, 1996-tól: Ludwig Múzeum — Kor-
társ Művészeti Múzeum) vezetője volt. 1996-ban  São Paulo-i Biennálé Universalis című kiállításának 
kelet-európai kurátora, illetve a rotterdami Manifesta 1 főkurátora.
3  Hegyi Lóránd (1954) művészettörténész 1972 és 1977 között végezte tanulmányait az ELTE BTK 
művészettörténet-esztétika szakán. 1977 és 1989 között az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjá-
nak tudományos munkatársaként dolgozott. 1981 és 1990 között az ELTE BTK művészettörténet 
szakán, 1988 és 1993 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanított. 1989 és 1990 között a 
Műcsarnok Nemzetközi Kiállítási Osztályának vezetője volt. 1990 és 2000 között a bécsi MUMOK 
(Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien) igazgatója, igazgatója, 2002 és 2006 között pedig  
a  Palazzo delle Arti Napoli (PAN) létrehozója és művészeti vezetője volt. 2003 óta a Saint-Étienne-i 
Musée d’art moderne-t vezeti.
4  A sorozat négy kiállításból állt: Új szenzibilitás I., Fészek Galéria, Budapest, 1981; Új szenzibilitás II., 
Óbudai Pincegaléria, Budapest, 1983; Új szenzibilitás III., Budapest Galéria, Budapest, 1985; Új 
szenzibilitás IV., Pécsi Galéria, Pécs, 1987. Valamennyi kiállítást Hegyi Lóránd rendezte, aki a tárlatokkal 
az 1980-as évek magyar művészetének „szubjektív historizmus” és „radikális eklektika” fogalompárok-
kal illetett tendenciáit kívánta bemutatni. 
5  Frissen festve. Ernst Múzeum, Budapest, 1984. augusztus 24 — szeptember 30.

annyian részt vettünk jó néhány komoly külföldi 

kiállításon is például Stuttgartban,6 Essenben,7 

Grazban.8 Ez Velencében szempont volt, hogy a 

nyugat-európai közönségnek, szakembereknek 

meg lehessen mutatni egy olyan komolyabb, 

nemzetközi szintű szakmai hátteret, hivatko-

zási pontokkal együtt, amelyet ők is értenek, 

ismernek. Mivel a mi 1986-os kiállításunk előtt 

a nyugatiak messze elkerülték a Magyar Pavilon 

kiállításait, az „áttörést” olyan nevekkel akar-

ták Katiék elkezdeni, akikről azért már lehetett 

valamit hallani Nyugat-Európában is. A mi refe-

renciáink pedig a nyugat-európai kapcsolódási 

pontokat bizonyították a külföldi művészettör-

ténészek számára, ami fontos volt akkoriban. 

Nem lehetett csak úgy a „senki földjéről” meg-

jelenni Velencében, kellett, hogy előzményei 

legyenek a fellépésnek.

Hogy miért éppen mi négyen? Nádler Pistának 

akkoriban, vagy már kicsit korábban volt a vál-

tása a geometrikusságból az új festészeti vonu-

latba, Kelemen Karcsi a korábbi radírképeiből 

mozdult el az óriási, színes vásznai felé, Birkás 

Ákos is éppen egy festészeti újrakezdésben 

volt az olasz transzavantgárd hatására, és hát 

én… Talán én voltam a legnehezebb helyzetben, 

néha csodálkoztam is, hogy benne tudok lenni 

ezekben az új festészeti kiállításokban a kezde-

tektől fogva. Persze nagyon igyekeztem azt a 

szituációt megérteni, ami létrejött az 1980-as 

évek elején. Azaz, hogy a modern-posztmo-

dern fordulatnak része az olasz transzavantgárd 

és a német új expresszív festészet. Azt hamar 

felismertem, hogy ez nem egy stílusprob-

léma. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezt 

Magyarországon a művészettörténészeknek 

a mai napig nem sikerült megérteni… Hogy ez 

egy nagyon alapvető, minden műfajt érintő és 

átfogó, kulturális paradigmaváltás volt. Az írók-

nál persze előbb jelentkezett, az irodalomban 

már az 1960-as években felmerült a posztmo-

dern fogalma, az építészetben először 1975–76 

környékén találkozhatunk ezzel a problémával, 

a képzőművészethez jutott el a legkésőbb ez a 

program. Ebben, amellett, hogy a modernizmus 

problematikáját akarták meghaladni, volt egy 

olyan szándék is, hogy megpróbáltak a vezető 

teoretikusok, művészettörténészek (Achille 

Bonito Oliva stb.) visszaszerezni bizonyos pozí-

ciókat Amerikától. Az transzavantgárd az olasz 

metafzikára, futurizmusra épített, a Heftige 

Malerei pedig a korai német expresszionizmus 

hagyományából indult ki, azaz a cél az volt, hogy 

helyi hagyományokra építve hozzanak létre kor-

társ képzőművészetet. Ez ugyanolyan szándék 

6  Imre Bak, István Nádler — Budapest. Galerie Müller, 
Stuttgart, 1968. szeptember 14 — október 25.
7  Bak–Jovánovics. Folkwang Museum, Essen, 1971. 
szeptember 4 — október 10.
8  Zehn Jahre Internationale Malerwochen in der Steiermark. 
Künstlerhaus, Graz, 1976. szeptember 9 — október 3.

1939-ben született Budapesten. Tanulmányait 1958 és 1963 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 
végezte. 1971 és 1979 között a Népművelési Intézet Képzőművészeti Osztályán dolgozott. Fajó Jánossal, 
Keserü Ilonával, Molnár Sándorral és Nádler Istvánnal 1973-ban megalapította a Budapesti Műhelyt. 
1979 és 1987 között a Film Színház Muzsika című folyóirat tördelőszerkesztője volt. 1987 és 1991 között 
a Magyar Iparművészeti Főiskola Művelődéselméleti és Tanárképző Intézetét vezette. 1998-ban Herder-
díjjal tüntették ki. Sajátos geometrikus festői formanyelve az 1960-as évek közepén bontakozott ki.
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volt, mint ahogy az amerikaiak is megcsinálták 

a maguk művészetét a pop art révén. Európa 

is bizonyítani akarta, hogy helyi bázison, helyi 

hagyományok alapján mi is létre tudunk hozni új 

művészetet. Aztán persze ez nem sikerült, mert 

mindenkit azonnal felvásároltak az amerikaiak, 

és öt éven belül Sandro Chia és társai már New 

Yorkban voltak.

De a törekvés azért megvolt, és ezzel én az épí-

tészeten keresztül kerültem kapcsolatba, mert 

a posztmodern építészet és dizájn nagyon érde-

kelt. Ez segített abban, hogy megértsem ennek 

a fordulatnak nem csupán a teoretikus, hanem 

a vizuális vonatkozásait is. Azt, hogy a poszt-

modern, a pop art ízlésvilágától is nagyon eltérő, 

egészen másfajta optikájú világ. Ezt ismerte 

fel a Lóránd is, hogy a posztmodern helyzetet 

nem kizárólag egy expresszív fgurális festé-

szetnek kell felfogni, ami majd elmúlik, hanem 

átfogó kulturális változásként. És ha így nézzük 

a posztmodernt és az új festészetet, akkor már 

érthető, hogy miért biztosított nekem is helyet 

ezekben a kiállításokban.

• BK: Mennyiben illeszkedett a kiállításuk a 

Biennále akkori „trendjébe”? Hová pozícionálná a 

kiállításukat összehasonlítva az abban az évben, 

a többi pavilonban látottakkal?

• BI: Amikor az ember a szakmában bizonyos 

változásokat létrehoz, az soha nem egy hirtelen 

megvilágosodás, hanem hosszú kemény munka 

révén jön létre. 

A pop art, a koncept art, a land art, meg az arte 

povera is még „izmusok”, azaz egységes irány-

zatok voltak. 1969 környékére ezekkel teljesült 

be — s egyben határolódott is le gyakorlati-

lag — a modernizmus programja a képzőmű-

vészetben. Ez nem volt kimondva, nem volt 

még megfogalmazva, de eljutottunk a modern 

képzőművészetnek bizonyos határaihoz. Egy-

részről Malevics fehér alapon fehér négyzetéig, 

másrészről Marcel Duchamp ready made-jéig. 

De hát közben kellett tovább dolgozni, és akkor 

még szó sem volt a képzőművészetben a poszt-

modernről. Megszűntek az irányzatok, és csak 

önálló személyes programok voltak. Amikor az 

1960-as évek közepén/végén megcsináltam az 

amerikaiak hatását mutató hard edge geomet-

rikus festészetemet, utána nekem is, ahogy 

mindenkinek a korban, volt egy négy-öt évig 

tartó konceptuális periódusom. Ezeket az uta-

kat mindenki megharcolta magában. Kiuta-

kat kerestünk, új szellemi hátteret. Én Hamvas 

Bélához nyúltam vissza, az én koncept mun-

káim az ő ideái mentén zajlottak. Aztán 1973–74 

körül Grazban újra elkezdtem festeni. Hiány-

zott a festészet, a szín, a vászon. És azokat a 

képeket, amiket akkor festettem, nem lehetett 

már a modern művészet kereteibe besorolni, 

túlmutattak azon. Közben 1974-ben bekerültem 

a Népművelési Intézetbe, ahol egy izgalmas, 

intenzív intellektuális légkör fogadott, ami akkor 

nagyon nagy hatással volt rám.9 Ez a strukturalizmus, a kulturális antropológia 

kibontakozásának az ideje volt. Elkezdtem foglalkozni a magyar népművészet 

világával, jelkultúrájával, s ezt az egészet egy strukturalista szemüvegen keresz-

tül vizsgáltam. Egy személyes programot dolgoztam ki, és így jöttek létre azok  

az óriási vásznaim (Nap-ember-arc, 1975; Nap-madár-arc, 1976 stb.), amelyekhez  

a motívumokat például a nyitrai vagdalásos mintázatból, vagy a debreceni csiga-

csináló bordából kiindulva alkottam meg. Ezeken a képeimen tulajdonképpen az 

archaikus kultúrák absztrahált jelfgurái jelentek meg. Formailag ezek hard edge 

megfogalmazásúak voltak még a nagyon intenzív színekkel, de közben meg a 

képek mögött már ott volt egy nem modernista gondolkodásmód. A posztmoder-

nek fontos része a történelmi reflexió, az idézet. Tehát így jutottam el a poszt-

modern gondolkodáshoz, lépésenként építkezve, hosszú évek alatt. És hogy miért 

érdekelt engem az, hogy a régi kultúrák jelhasználata talán segíthet túllépni a 

modernista formavilágon? Ez ösztön, ezt nem lehet kiszámítani, nem lehet előre 

tudni. Szerencsére megfelelő időben kaptam jó impulzusokat. De persze ehhez  

az is kellett, hogy legyen egy olyan szándék, hogy „túljutni a modernen”.

Az 1980-as évek közepén, amikor jött a biennálés-felkérés, ezeknél a posztmo-

dern motívumoknál tartottam. Az akkori képeimet egyfajta „új eklektikának” 

lehetne nevezni. A modernizmus homogén, tiszta gondolkodása, a „semmit sem-

mivel nem összekeverni, és végigvinni egy analízist a szélső pontig” elve helyett 

azt fedeztem fel, hogy a különböző analízisek eredményeit szintetizálni, kombi-

nálni is lehet. Nekem akkor az volt az elképzelésem, hogy egy képfelületre helye-

zem el Klimt struktúráit, ornamenseit és Moholy-Nagy formáit a Kassák-féle 

képarchitektúrák elemeivel valamint népművészeti motívumokkal keverve.  

Sok minden rétegződött egymásra vizuálisan és jelentésben egyaránt, és ugyan-

akkor Kelemen Karcsi, Nádler Pista és Birkás Ákos képein is jelen volt ugyanez a 

jelentésbeli és optikai rétegzettség. Valahogy így állt össze a mi négyesünk egy 

„koherens” kiállítássá. Ebből látszik igazán, hogy mennyire nem stíluskérdés volt 

ez az egész új festészet.

De hogy a kérdésre is válaszoljak. Az 1980-as évek közepén, ha valami „trendi” 

volt Nyugat-Európában, vagy ha nem is trendi, de legalábbis, ami a legaktuálisabb, 

legmeghatározóbb volt, az az új festészet volt. Ehhez képest 1986-ban a Biennále 

központi tematikája a „tudomány és művészet” kapcsolata volt. Ez a program 

9  A Népművelési Intézet igazgatója 1972 és 1980 között Vitányi Iván szociológus volt. Bak Imre a  
Képzőművészeti Osztályon dolgozott, amelyet Bánszky Pál vezetett. Bak feladatai között szerepelt  
az ország alternatív művészeti nevelésének a megszervezése, valamint információkat kellett nyújtania 
a különböző megyei és városi művelődési központoknak, hogy ott milyen képzőművészeti kiállításokat 
lenne érdemes rendezni.

A kiállítás bejárata, Magyar Pavilon, Velence, 1986
© Fotó: Bak Imre
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Abban az évben a franciáknál Daniel Buren, az angoloknál Frank Auerbach, 

a németeknél Sigmar Polke, a spanyoloknál pedig a Garcia Sevilla és Jose 

Maria Sicilia munkái voltak kiállítva. Ebben a sorban a spanyolok képviselték 

akkor a legerőteljesebben az új festészetet. De — az én értelmezésem szerint —  

a svájci pavilon is markánsan posztmodern volt John Armleder munkáival, mert 

az ő művei tartalmaztak utalásokat a konstruktivizmusra, s ugyanakkor tárgy-

szerűek is voltak, tehát ready made volt valamennyi, és ez a két történeti reflexió 

össze volt kombinálva. Úgyhogy ezek mind beleilleszthetők voltak az akkor „tren-

dinek” nevezett posztmodernbe (ugyanakkor kevésbé a Biennále fő tematiká-

jába). Ha tehát ilyen szemszögből nézzük a mi kiállításunkat a magyar pavilonban, 

akkor mi nagyon is benne voltunk a fő csapásban, az új festészetben. 1986-ban a 

magyar pavilon sokkal frissebb volt, mint a többi a keleti blokkból. És Birkás Ákos, 

Nádler Pista és Kelemen Karcsi talán még sokkal jobban benne volt a fő áramla-

tokban, mint én, még akkor is, ha tudtam, hogy teoretikusan helyem van ebben  

a világban, valamennyire azért kilógtam a vehemensebb festőkollégák sorából.  

De ehhez a kicsit „különálláshoz” már hozzá voltam szokva itthon is, így a Bienná-

lén sem kerestem túlzottan az igazodási, csatlakozási pontokat.

Csak később derült ki, hogy az új festészettel szinte párhuzamosan megjelent a 

neo-geo-program is (Gerwald Rockenschaub, Imi Knoebel, Helmut Federle 

stb.), de ez akkor nem jelent meg a Biennálén intenzíven, csoportként, tendenci-

aként. Ha megjelent volna, akkor talán érezhettem volna valamilyen szorosabb 

kapcsolódást ezekhez a művészekhez, bár például Rockenschaub munkái sokkal 

puritánabbak voltak, mint az én eklektikáim. Úgyhogy igazán még a neo-geo-ba 

sem lehetett volna engem teljes mértékben besorolni, mert a programjuk más 

volt, ők a hétköznap nyelvi világának a művészeti integrációjával foglalkoztak, 

vagy jelekkel, amelyeknek nincs jelentésük. Én tényleg egy nagyon furcsa hely-

zetben voltam, és vagyok a mai napig is. Mindig is tudatosan átgondoltam az 

aktuális művészeti szituációkat, de aztán valahogy mindig egy másfajta vizuális 

megjelenést képviseltem, képviselek. De azt azért éreztem, tudtam, hogy a mun-

káimnak helyük van a Biennálén. Viszont azáltal, hogy nem akartam magamat 

senkihez sem mérni — hogy is mertem volna 

magam Polkéhoz vagy Noguchihoz mérni, noha 

ott voltam velük —, sem elkeseredni nem tud-

tam, sem nagyképű nem lettem. Egyfajta szem-

lélő maradtam végig.

• BK:  Mit jelentett akkoriban egy magyar 

művésznek részt venni a Velencei Biennálén? 

Milyen volt a Biennále akkori magyar és nemzet-

közi megítélése?

• BI: Hogy egy kicsit távolabbról kezdjem ezt  

a történetet is: 1964-ben sikerült először útle-

vet és hozzá 70 dollárt kapnom. El tudja kép-

zelni, hogy ennyi pénzből milyen nehéz volt 

végigjárni Németországot, aztán átmentem 

Londonba, majd Nádler István kollegámmal 

Párizsban az Operánál találkoztunk, és onnan 

együtt utaztunk tovább Dél-Franciaországba, 

végül Olaszországba. Így jutottunk el abban 

az évben, életünkben először, Velencébe és a 

Velencei Biennáléra. Azt azért hozzá kell tennem, 

hogy viszonylag felkészülten mentünk ki, noha 

a magyar sajtóból soha semmit nem lehetett 

megtudni a Velencei Biennáléról. Annak ellenére, 

hogy Nyugat-Európa felé a határt azelőtt még 

egyszer sem léptük át, mégis elég sok mindent 

olvastunk nyugati katalógusokból, újságokból 

a korabeli nyugati kortárs képzőművészetről, 

ismertük a neveket, láttuk a nyugati folyóiratok 

reprodukcióin a legfontosabb műveket. Molnár 

Éva, a Fészek Klub könyvtárának vezetője vala-

milyen csoda folytán minden fontosabb külföldi 

Kiállítási enteriőr Bak Imre munkáival: Csillag forma (1986); Hommage à Kassák I–III. (1986)
© Fotó: Bak Imre
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folyóiratot meg tudott szerezni, így ott, nála 

tájékozódtunk a kortárs nyugati áramlatokról. 

Úgyhogy aztán Velencében úgy jártuk végig az 

összes pavilont, hogy a legtöbb művész neve 

már ismerős volt számunkra. Mégis — minden 

vélt és valós tájékozottságunk ellenére —, ami 

abban az évben nagy meglepetés volt a szá-

momra Velencében, az volt, hogy megjelentek 

az amerikaiak az európai színtéren, ráadásul 

olyan intenzíven, hogy Robert Rauschenberg 

nagydíjat tudott kapni a Biennálén. Magyaror-

szágról mi még úgy láttuk, vagy legalábbis a 

hozzánk eljutott információkból mi úgy véltük, 

hogy továbbra is Párizs a művészet központja, 

hogy az „igazi” kortárs képzőművészetet a  

franciák, a Párizsi Iskola és köre képviseli. Ezt  

a nagyfokú amerikai áttörést Európában, vala-

mint azt, hogy a művészet központja Párizsból 

átkerült New Yorkba, mi, kelet-európai művé-

szek 1964-ben még nem tudtuk. A Biennále 

előtt egyébként Londonban a Tate Gallery-ben 

láttam egy kiállítást,10 ami az utolsó tíz év kép-

zőművészeti tendenciáit mutatta be. Ez némileg 

európai módon volt megrendezve, mert a Párizsi 

Iskola kortárs mesterei mellett ugyan jelen vol-

tak az amerikai művészek is, de egyáltalán nem 

dominánsan, ott inkább párhuzamosságként 

mutatták be a New York-iakat. Aztán az 1964-

es Velencei Biennále után kezdtük el felfogni, 

hogy valójában Párizs kezdi elveszíteni jelentő-

ségét, és végül az 1968-as kasseli documentán 

vált teljesen egyértelművé számunkra, hogy a 

kortárs képzőművészet központja minden két-

séget kizáróan átkerült New Yorkba.

Egyébként ez az 1964-es Velencei Biennále azért 

volt egy óriási élmény nekem, mert egyrészt egy 

széleskörű áttekintést biztosított, olyan mérté-

kűt, amit korábban soha nem láttam, másrészt 

meg persze minden máshogyan hatott élőben, 

mint reprodukciókról. Úgyhogy csak kapkod-

tuk a fejünket, és próbáltuk az őrült intenzív 

élményeket befogadni és feldolgozni. Arról már 

nem is beszélve, hogy maga a város is egy csoda 

volt nekünk. Egyébként, ha valaki 1964-ben azt 

mondja nekem, hogy ezen a terepen egyszer 

én is ki fogok állítani, biztos, hogy nagy cso-

dálkozással néztem volna rá. Akkor ez teljesen 

valószerűtlennek tűnt. Ami akkor a magyar 

pavilonban volt,11 teljesen felejthető volt, nem 

is emlékszem rá. Hatalmas volt a kontraszt a 

keleti blokk országainak pavilonjai (már ame-

lyik egyáltalán kiállított valamit) és a nyuga-

tiak között. Persze Velencében mindig vannak 

kontrasztok a különböző nemzeti pavilonok-

ban megjelenő művészek színvonala között, ez 

aszerint változik, hogy éppen ki a kurátor, vagy 

a nemzeti biztos az egyes pavilonokban. Amíg 

10  Painting and Sculpture of a Decade 1954–1964. Tate 
Gallery, London, 1964. április 22 — június 28. 
11  1964 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Barcsay 
Jenő, Csohány Kálmán, Segesdi György. 

a vasfüggöny létezett, a keleti országok részvételére nyilván rányomódott az a 

bélyeg, hogy van egy politikai diktátum. Ez pedig azt jelentette, hogy az európai 

értelemben vett szakértők, akik végigjárták mindig a Biennálét, szépen elsétáltak 

a magyar pavilon mellett.

1964-et követően igyekeztem mindig elmenni a Biennáléra, és abban, hogy ez 

sikerült, volt egy nagy adag szerencse meg rámenősség is, az utóbbi egyébként 

nem jellemző rám, de a szakmai fanatizmus az igen, így páran összeállva mindig 

ki tudtuk harcolni, hogy valahogy eljussunk Velencébe és más nyugati városokba.  

Útlevelet csak háromévente kaphatott az ember, de ha volt meghívólevele, akkor 

a köztes években is utazhatott, ám csak öt dollárt kapott, amivel maximum 

Bécsig lehetett eljutni, onnan autóstoppal mentünk általában tovább. 

1965-ben sikerült Stuttgartban egy akkor nemzetközi jelentőségű német galériá-

val (Galerie Müller) kapcsolatba kerülnöm, és ott megismerkedtem a német és az 

angol absztrakt művészek mellett az amerikai nonfguratív mesterekkel (Frank 

Stella, Ellsworth Kelly, Kenneth Noland stb.) is. Igazán akkor, ott kezdtem el meg-

érteni az amerikai művészet jelentőségét, és azt, amit a német kollégák mondtak, 

hogy az amerikaiak egy állóvizet kavartak fel jelenlétükkel Európában. Egyébként 

ekkor ismerkedtem meg Dieter Honisch-sal (1932–2004)12 is ott Stuttgartban, 

aki aztán Essenbe ment a Folkwang Museumba,13 ahová később, egymás után, 

többünket is meghívott ösztöndíjra, kiállításokra az 1970-es évek elejétől az 1970-

es évek közepéig.14

Közben persze itthonról mindent kontrolláltak, mindenről tudtak, mikor, kivel 

találkozunk, de azt kell, hogy mondjam, ennek ellenére sem akadályozták a kiuta-

zásokat. Így utólag most azt gondolom, hogy azért engedtek ki minket például 

Stuttgartba a Galerie Müllerhez — ahol 1968-ban Nádler kollégával ki is állítottunk 

—, mert semmi olyat nem csináltunk, amibe bele lehetett volna kötni, semmi olyat, 

ami politikailag veszélyes lett volna. De persze minderről itthon teljes mértékben 

hallgattak, nem lehetett ezekről a kiállításokról sehol sem olvasni. (Megjegyzem, 

ez részben ma is hasonlóan van, sajnos…) Van egy hatalmas archívumom (kata-

lógusokkal, újságcikkekkel) ezekről a külföldi szereplésekről, ami mutatja, hogy 

mekkora fegyvertényeket hajtottak végre a magyar művészek szerte a világban. 

Ezekről a mai napig nagyon kevés művészettörténész tud idehaza, pedig ezek 

mind jelentős helyszíneken megrendezett kiállítások voltak. Akkoriban a kultúr-

politikában működött a kettős mérce: mást mutatunk kifelé, és mást befelé.  

És kifelé mindig engedékenyebb volt a rendszer.

Az 1986-os szereplésem tehát mindezzel a háttérrel zajlott. Így nekem még 

akkor is egy felfoghatatlan ajándék volt, hogy ott lehettem Velencében. Hiszen 

én világéletemben küszködtem egyfajta kisebbségi, ha úgy tetszik, kelet-euró-

pai komplexussal. És nehéz volt feldolgozni, hogy engem ott Velencében teljesen 

egyenrangú művészként, mindenfajta megkülönböztetés nélkül kezeltek. Illetve 

azt sem volt könnyű elviselni, hogy a nemzetközi szereplés, és „siker” után az 

ember visszajött Magyarországra, és ahogy átlépte a határt, megint egy niemand 

lett. Nem lehetett folyamatosan megélni, hogy az ember jelen van egy nemzet-

közi mezőnyben. Ez óriási kontraszt volt és egy furcsa pszichés helyzetet ered-

ményezett.

• BK: Kikkel dolgoztak közvetlenül együtt a kiállítás megvalósítása/kivitelezése 

alatt? (minisztérium, intézmények, múzeumok, művészettörténészek, művészek 

stb.)

• BI: A szervezési oldalt a minisztériummal Kati intézte. A kiállítás teoretikus 

hátterében a szellemi társa a Lóránd volt. Mi négyen meg szépen önállóan otthon 

12  Dieter Honisch (1932–2004) német művészettörténész Münchenben, Bécsben és Rómában végezte 
egyetemi tanulmányait. 1968 és 1975 között az esseni Folkwang Museumban dolgozott, amelynek 
1970-től vezetője volt. 1970-ben és 1972-ben a Velencei Biennále Német Pavilonjának kiállításait 
rendezte. 1975 és 1997 között a berlini Neue Nationalgalerie igazgatója volt. Honisch volt az első 
nyugat-német művészettörténész, akinek fgyelme az 1960-as évek végétől kezdődően a kelet-európai 
kortárs képzőművészet felé irányult.
13  http://www.museum-folkwang.de/
14  Néhány példa: Bak Imre 1971-ben Jovánovics Györggyel együtt állított ki Essenben. Lakner László 
1968-ban nyerte el a Folkwang Museum egyhónapos ösztöndíját, amelynek segítségével nyugat-euró-
pai tanulmányútra utazhatott, majd 1972-ben a múzeum műterem-vendégházában töltött négy 
hónapot. Nádler István és Gáyor Tibor szintén 1972-ben alkotott több hónapot Essenben, majd 
1975-ben Gáyornak egyéni kiállítása is nyílt a múzeumban. Dieter Honisch-nak a magyar művészekhez 
fűződő kapcsolatáról ld. még: „Számomra mindig csak egy művészet létezett.” Dieter Honisch-sal 
beszélget Mélyi József. Balkon, 2005/3., 4–13. (http://www.balkon.hu/balkon05_03/00melyi.html)
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5festettünk. Az installálást is Katiék csinálták, Vigyorival (Horváth Endre), aki a 

Műcsarnok kiállítás-építője volt. Mi csak a fnisre utaztunk ki. Gyakorlatilag ennyien 

vettünk részt a kiállítás létrehozásában, ennyire kicsi volt a stáb.  

• BK: Dolgozott már korábban is együtt ezekkel az intézményekkel/művészettörté-

nészekkel/művészekkel?

• BI: Persze, Kati és Lóránd korábban már jó néhány kiállításra meghívott engem 

is, meg a többieket is, úgyhogy nem voltunk ismeretlenek a számukra.

• BK: Mennyi idő telt el a kiállításon való részvételre való felkéréstől a megnyitóig? 

Milyen munkafázisai voltak ennek az időszaknak? Hogyan zajlott az installálás és a 

megnyitó Velencében? 

• BI: A mi kiállításunk megszervezése nem úgy zajlott, mint ahogy az manapság 

történik, hogy van egy projekt, amit jó előre eldöntenek, van egy munkafolyamat 

és ütemterv, és mindehhez van 50-60 millió forint. Ez egyrészről azt jelentette, 

hogy semmi anyagköltséget nem kaptunk, másfelől pedig az utolsó pillanatig 

sem lehettünk biztosak abban, hogy tényleg mi mehetünk Velencébe. Persze 

megvolt a Kati részéről a biztos felkérés — körülbelül fél évvel a megnyitó előtt 

szólt —, azonban, hogy ezt tényleg sikerül-e végigvinni, az azon múlott, hogy 

meg tudja-e szerezni a számtalan engedélyezést a különböző hivatalos szerve-

zeteknél, a minisztériumban stb. Úgyhogy mi úgy készültünk, úgy dolgoztunk, 

hogy nagyon reméltük, hogy kijutunk, de ha nem, akkor sem tudunk mit tenni, 

Magyarországon akkoriban ehhez hozzá voltunk szokva. Se idő, se pénz nem volt 

semmire, minden az utolsó utáni pillanatban dőlt el, a szállítás is kapkodva tör-

tént. Ezért készült el például csak ilyen gyatra minőségben a katalógus, vagy a 

kiszállításnál nekem megsérült az egyik munkám, mert nem volt elég pénz rendes 

csomagolóanyagra. A megnyitón a szerény fogadást mi adtuk össze a saját pén-

zünkből, hogy mégis csak tudjunk adni ásványvizet és ropit a vendégeknek, mert 

hivatalosan erre semmi pénzt nem biztosítottak. Arról meg nem is álmodhattunk, 

hogy honorárium is járjon nekünk a munkánkért. Összesen annyi anyagi támoga-

tást kaptunk, amiből a megnyitó körül néhány napot kint tudtunk tölteni Velencé-

ben a hazulról vitt ennivalóval. A körülmények tényleg leírhatatlanok voltak,  

de mi mégis örültünk, hogy ott vagyunk a Biennálén.

Egyébként annyira meg nem érdekelte az egész Biennále a politikai veze-

tést, hogy mondjuk a megnyitón valamelyik magas rangú hivatalnok beszéljen, 

hiszen senki nem jött ki, inkább csak „téglák” voltak jelen megfgyelni. De jobb 

is, hogy nem jöttek. Ellenben a központi megnyitót és utána a fogadást soha 

nem fogom elfelejteni. Egy kis hajóval vittek ki minket, kiállító művészeket egy 

közeli szigetre. Már a hajón kínálták a pincérek a frissítőket, majd a szigeten 

egy kolostor kerengőjében volt megterítve hihetetlen traktával. És közben arra 

gondoltam, hogy milyen világban élek, ahol a ropira a pénzt nekünk kell összead-

nunk a magyar megnyitóra, mert ennyire nem vesz komolyan bennünket a saját 

országunk, közben itt meg egy ilyen nagyvonalú vacsorát rendeznek a velence-

iek a jelenlévő művészek tiszteletére. Én tényleg csak úgy álltam, és csipkedtem 

magam, hogy ez most igaz-e?

• BK: Meséljen egy kicsit a megvalósult kiállításról, hogyan nézett ki, mi volt a ren-

dezési elv? Régebbi (már meglévő) munkákat vitt a Biennáléra, vagy új munkákat 

készített Velencébe? Miért?

• BI: Mindenki a legfrissebb munkáit vitte a Biennáléra. Néray Kati ebbe egyéb-

ként egyáltalán nem szólt bele, teljesen ránk bízta a döntést. Persze előtte 

készítettünk terveket, fgyeltünk egymásra, hogy nagyjából mindenki azonos 

falfelületet kapjon, meg hogy a képek méretében is demokratikus legyen a kiállí-

tás. A végső rendezést aztán a helyszínen a Kati csinálta. A bal oldali épületrész-

ben voltak a Nádler-művek, a bejárattal szemközti teremsorban és az apszisban 

kapott helyet Birkás Ákos, és a jobb oldali szakaszban volt Kelemen Karcsi és én. 

Nekem öt munkám került végül ki, az Hommage à Kassák I–IV. (1986) sorozatom 

és a Csillag forma (1986) című képem. A belső nyitott udvart üresen hagytuk.

• BK: Mi volt a korábbi véleménye a Biennáléról és változott-e azáltal, hogy részt 

vett a kiállításon? Ha igen, mennyiben? Ma visszatekintve milyen emlékei vannak a 

Biennálén való részvételéről?

• BI: Mindig is azt gondoltam, hogy a documenta után a Velencei Biennále a leg-

fontosabb nemzetközi kiállítás — nem csupán mérete, hanem jelentősége miatt  

is —, és ezt ma is így gondolom. 

Az emlékeim, a nehéz magyarországi körülmé-

nyek ellenére is, csak pozitívak. És magáról a 

Biennáléról, mint intézményről is csak szép és jó 

dolgok jutnak az eszembe.

• BK: Mennyiben definiálták úgy magukat 1986-

ban, hogy a kiállítással az akkori „kortárs magyar 

képzőművészetet” reprezentálják Velencében?

• BI: Tudom, hogy sokan kritikával illetik a nem-

zeti pavilonok struktúráját, én azonban nem 

tartom ezt rossz rendszernek. Mégpedig azért 

nem, mert ettől a Biennále sokszínűbb és eset-

legesebb is. Ez szerintem jobb, mint mondjuk 

Kasselban, amikor egy főkurátor koncepciója 

határozza meg a rendezvény összes kiállítását, 

teljes programját. Egy rosszul megválasztott 

főkurátor által összeállított programból aztán 

létrejöhet valami olyan is, ami semmiféle hiteles 

képet nem mutat az aktualitásokból. Velencé-

ben többrétegű a Biennále: egyrészt vannak a 

nemzeti pavilonok, ott van az Arsenale (koráb-

ban Aperto) és végül a Központi Pavilon. Mind 

a három réteg másmilyen, és ebből a három 

rétegből azért mindig kirajzolódik valami a glo-

bális képzőművészeti szcéna pillanatnyi helyze-

téből. Három réteg több esélyt nyújt erre, mint 

egy. Persze az mindig kérdés, hogy a nemzeti 

pavilonokba kik és kiket választanak, de az is 

egy bizonytalansági faktor, hogy az adott évben 

ki rendezi a Központi Pavilon kiállítását, ki az 

Arsenalét stb. De véleményem szerint éppen ez 

a változatosság és esetlegesség teszi a Velencei 

Biennálét sokszínűbbé, átfogóbbá, érdekesebbé.

Aki pedig egy nemzeti pavilonban állít ki Velen-

cében, annak azért egy kicsit úgy kell gondol-

nia, hogy az adott országot képviseli. A magyar 

pavilon nagyon előkelő, jó helyen van, gyakorla-

tilag kikerülhetetlen, úgyhogy mi igenis ezzel a 

felelősséggel igyekeztük létrehozni a munkákat. 

Hogy egy kicsit személyesebben is megfogal-

mazzam: körülbelül kilencszáz kiállítást csinál-

tam életemben, ennek legalább a felét külföldön. 

Ezeken a külföldi kiállításokon többnyire azért 

az volt felírva, hogy „Magyar művészek”, „Fiatal 

magyar művészek”, „Fiatal művészek Magyar-

országról” stb. és csak utána jött a névsor. Én 

ilyenkor mindig azt gondoltam, hogy egy orszá-

got képviselek. És akkor is ezt gondoltam, ha 

egyéni tárlatot csináltam valahol. Ezt most min-

den nacionalista felhang nélkül mondom, hogy 

én azt gondolom, hogy magyar művész vagyok, 

és nem nemzetközi, mint ahogy azt manapság a 

fatal kollégák szeretik mondani. Szerintem ezt 

a két dolgot nem kellene egymástól elválasztani: 

én úgy vagyok Bak Imre képzőművész, hogy 

egyszerre magyar is vagyok. Nekem is számta-

lan lehetőségem lett volna disszidálni, okom is 

lett volna rá, mégis azt gondoltam, hogy nekem 

itthon van dolgom. Ebben a sivatagban kell oázi-

sokat létrehozni. Lehet, hogy ez mai szemmel 

idealizmusnak tűnik, de én ezt akkor így gondol-

tam jónak, és ma is így gondolom. 
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• BK: Milyen volt a korabeli magyar és nemzet-

közi visszhangja a kiállításuknak?

• BI: Magyar visszhang gyakorlatilag nem volt, 

vagy alig. A politika nyilván elhallgatta, a szakma 

meg vagy féltékeny volt Néray Katira, vagy meg 

nem értettség és érdekellentétek voltak a hát-

térben, nem tudom, de teljes érdektelenséget 

mutattak a szereplésünk iránt. Aztán a későbbi-

ekben minden Néray-Hegyi-kiállításnak ez lett a 

sorsa, és ma egyes művészettörténészek meg-

próbálják a Katit és a Lórándot mintegy kiiktatni 

a magyar művészettörténetből és az általuk 

„felépített” új festészet-generációt szakmailag 

megkérdőjelezni. Egyébként ez ma is így van, ha 

valaki sikert ér el, akkor a szakma hallgat. Mert 

azt más csinálta, holott ez közös ügy. Ez nem 

csak, hogy tökéletesen érthetetlen, hanem rend-

kívül káros is a magyar kortárs képzőművészet 

külföldi forgalmazása szempontjából.

Elmondok magának ezzel kapcsolatban még 

valamit: 1989 után mindenki azt gondolta, hogy 

végre leomlott a vasfüggöny, és semmi nem 

állhat az útjába annak az építkezésnek, amit a 

Nérayék elkezdtek. Ehhez képest jött a megrö-

könyödés, mert Katit kirúgták a Műcsarnokból, 

és az akkor kinevezett új kulturális államtitkár, 

Fekete György egy teljesen retrográd művé-

szeti vonalat kezdett el favorizálni. Jött Dieter 

Honisch, és nem értette, hogy most mi tör-

ténik Magyarországon, hogy végre szabadság 

van, hogy szabadon lehetne vinni az újsze-

rűen gondolkodó művészeket külföldre, ehe-

lyett Szervátiusz Tibor-kiállítást rendeztek 

Berlinben...15 

Visszatérve Velencébe és a nemzetközi vissz-

hangra: ez 1986-ban nagyon pozitív volt, sokan 

jöttek, sokan érdeklődtek, talán jó néhány kritiká-

ban is megemlítették a magyar pavilont, de azért 

ne gondolja, hogy egy viharos áttörés lett  

a kiállításunk. Tényleg frissek, aktuálisak voltunk, 

ezzel nem volt semmi probléma, nem éreztem 

lemaradottságot, késést, csak egyszerűen nem 

volt nemzetközileg eléggé előkészítve a kiállítá-

sunk. Nem volt előzetes nemzetközi várakozás, 

nem előzte meg felvezetés a magyar művésze-

tet. De ez az előzményekből adódott, hogy 1986 

előtt évtizedeken keresztül nem rendeztek itt 

érdekes kiállításokat. Nem volt meg a folytonos-

ság a generációk között, csak generációk váltása 

volt. Talán az utánunk következők 1988-ban, 

1990-ben némileg könnyebb helyzetben voltak 

már. De persze a Biennále akkoriban (is) leginkább 

a franciákról, az amerikaiakról, az angolokról és a 

németekről szólt.

• BK: Milyen hatása volt (ha volt) a Biennálén 

való részvételnek a későbbi művészete szempont-

15  Szervátiusz. Magyar Intézet, Berlin, 1991; Berlin-Spandau, 
1992.

jából? (Kapott-e ennek hatására meghívást külföldi kiállításokra, kialakultak-e nem-

zetközi kapcsolatok stb.?)

• BI: Amikor ott voltunk Velencében, nem úgy fogtuk fel az egész Biennálét, hogy 

ez életünk lehetősége. Tudta az ember, hogy a velencei kiállítás gyökereiben nem 

változtat meg semmit, mert ha visszamegy Magyarországra, utána ugyanúgy kell 

rettegni, hogy kapunk-e legközelebb útlevelet, mert az is elképzelhető lett volna, 

hogy nem kapunk, ha valaki éppen úgy jelentett volna a Biennálén való mozgá-

sunkról, ami a hatalomnak akkor éppen nem tetszik. Teljesen kiszámíthatatlan volt 

minden, ez volt a legrosszabb. Egyáltalán nem kalkuláltam azzal, hogy jönnek majd 

a kurátorok, meg a galériások, miközben mindez bekövetkezett. Németországtól 

kezdve Spanyolországon és Mexikón át egészen Koreáig mindenhová meghívtak 

Kiállítási enteriőr Nádler István munkáival:  Hommage à Malevics I-IV. (1985) 
© Fotó: Bak Imre

Kiállítási enteriőr Kelemen Károly munkáival: Prométheus Teddy (1986), A tékozló fú (1985)
© Fotó: Bak Imre
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5bennünket.16 Sőt, egy berlini galériával (Galerie 

Eremitage) a Biennále után jó pár évig együtt is 

tudtam működni. De a Biennálén a művek eladása 

fel sem merült.

Ha megnézi a Hajdu István által írt monográfá-

mat,17 annak a végén talál egy részletes kiállítási 

listát, amiből látható, hogy 1986 után mennyi 

meghívást kaptunk külföldi múzeumokba, galé-

riákba kiállítani. És egy idő után már nem csak 

négyünk számára szóltak ezek a meghívások, 

hanem az egész kortárs magyar művészetnek, 

egyre tágabb lett a merítés. Ezek az intézmé-

nyi kapcsolatok, kiállítások nagymértékben 

Kati és Lóránd jó kapcsolatépítő képességének 

voltak köszönhetők, ők rengeteget dolgoztak a 

Biennále után azért, hogy ezek a kiállítások lét-

rejöjjenek. Persze a mi műveink is kellettek, de 

őszintén megmondom, nélkülük nem valósultak 

volna meg ezek a tárlatok az akkoriban fontos 

kiállítóhelyeken. A sok nemzetközi kiállításból 

az 1980-as évek második felétől kezdve — így 

utólag — a legnagyobb jelentőségűnek az 1987-

ben megrendezett esslingeni Neue Sensibilität. 

Ungarische Malerei der 80er Jahre című tárlatot 

tartom.18 Ezen biennálés képeink is szerepeltek.

A kiállításunknak ez az intenzív utóélete ami-

att volt, hogy 1986-ban már nem mentek el az 

emberek a magyar pavilon mellett. Mindenki 

érezte, tudta, hogy változás van a Magyar 

Pavilonban, és ez gyorsan elterjedt a Biennálén. 

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ugye a Kati-

nak akkor már viszonylag kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatrendszere volt, és sok kurátor, múze-

umvezető úgy jött oda a kiállításunkhoz, hogy 

„Na, akkor most megnézzük, mint csinált a Néray 

Kati a magyar pavilonba.” 

• BK: Követi-e a Biennálét? Mennyit változott a 

Biennále az 1980-as évek óta? Milyennek látja a 

Biennále jövőjét?

• BI: Mindig igyekeztem követni, bár az utolsó 

pár Biennálét most ki kellett hagynom. Meg 

újabban azért azt érzem, hogy már megvagyok 

a Biennále és a documenta nélkül, voltak kiáb-

rándító élményeim az elmúlt években, így aztán 

némileg alább hagyott a lelkesedésem és a 

korom miatt sem utazom már olyan könnyen.

Szerintem alapjaiban nem változik a Biennále.  

Az a három réteg, amiről már beszéltünk, még 

16  Néhány példa: Cinco pintores contemporaneos hungaros. 
Museo de Bellas Artes, Caracas; Galeria las Malvinas, Buenos 
Aires; Museo Nacional, Bogotá; Museo Carillo Gil, Mexico, 
1986–87; Hongarije in Nederland. Museum Fodor, Amszter-
dam, 1987; Neue Sensibilität. Ungarische Malerei der 80er 
Jahre. Galerie der Stadt Villa Merkel, Esslingen; Kunsthalle, 
Dortmund, 1987; Zeitgenössische bildende Kunst aus Ungarn. 
Galerie der Künstler, München, 1987; Bilder für den Himmel. 
Kunstdrachen. Kunstmuseum der Präfektur Miyagi, Sendai; 
Kunstmuseum der Stadt, Himeji; Hara Museum Arch., Gunma; 
Kunstmuseum der Präfektur, Shizouka; Museum für Moderne 
Kunst, Nagoya, 1988–89; Mai magyar művészet. Walker Hill 
Art Center, Szöul, 1989.
17  Hajdu István: Bak Imre. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003.
18  Neue Sensibilität. Ungarische Malerei der 80er Jahre. 
Galerie der Stadt Villa Merkel, Esslingen, 1987. január 23. — 
március 1. A tárlatot Hegyi Lóránd rendezte.

mindig megvan, aminek következtében hol szerencsésebb, hol kevésbé szeren-

csés felállás jön létre. De valahol mindig talál friss dolgokat az ember, vagy a  

pavilonokban, vagy az Arsenaléban, vagy a központi részben, bár talán az tud  

a legkevésbé hatásos lenni. Javuló vagy romló tendenciát — véleményem szerint — 

nem nagyon lehet megfgyelni, inkább a hullámzás a legjobb kifejezés a Bien-

náléra. Vannak minőségi kilengések, de ezekkel együtt továbbra is egy nagyon 

fontos rendezvény. Ezt mutatja az is, hogy mindig is egy óriási nemzetközi fgyel-

met provokáló esemény volt a Biennále. Ráadásul nem hiszem, hogy a nemzeti 

pavilonokról lemondanának az egyes országok, így nagy valószínűséggel marad  

az a rendszer, ahogy száz éve van.

• BK: Részt venne-e megint a Biennálén?

• BI: Alapvetően azt gondolom, hogy inkább a fataloknak kell a megmutatkozási 

lehetőség a Biennálén és a hasonló nagy nemzetközi kiállításokon, de azért azt 

rossz néven veszem, és ez más országokban nincs így, hogy amellett, hogy a fata-

loknak kell helyet biztosítani, hogy bizonyíthassanak, azért az egyáltalán nincsen 

rendben, hogy az ötvenes-hatvanas-hetvenes generációkat úgy kezeljük, mintha 

nem is léteznének, tudomást sem veszünk róluk. Ezek a művészek senkit nem 

érdekelnek ma a szakmában, és én ezt nagyon egyoldalúnak és egészségtelennek 

tartom. Mert „normális” országokban nincsenek ilyen generációs szembeállítások. 

Úgyhogy nem egyszerű ebben az országban művészként megélni egy ilyen kort, 

mert régen „még nem”, most meg „már nem” fgyelnek ezekre a generációkra. 

Egyszóval, elméletileg persze, szívesen kiállítanák, s talán ezúttal érdekesebb 

volna az Arsenáléban megjelenni. 

Készült: Budapest, 2012. augusztus 10.

Kiállítási enteriőr Birkás Ákos munkáival: Fej III. (1985), Fej X. (1986)
© Fotó: Bak Imre


