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

6. rész — Kérdések Hegyi Lóránd* művészettörténészhez

• Bódi Kinga: Az 1980-as években szinte fogalommá váltak — kinek pozitívan, 

kinek negatívan — a Néray Katalin és Hegyi Lóránd által, akár külön-külön, akár 

együtt rendezett magyarországi és külföldi magyar kiállítások. Azért, hogy job-

ban megértsük ezeknek a kiállításoknak, s ezek részeként az 1986 és 1990 között 

az Önök által rendezett velencei magyar szerepléseknek a történetét és hátterét, 

beszéljünk először a korszak művészeti életének szövevényes rendszeréről: melyek 

voltak Ön szerint a legfőbb jelenségek, milyen mozgatórugók álltak a korszak legje-

lentősebb eseményeinek a hátterében?

• Hegyi Lóránd: A velem kapcsolatos akár negatív, akár pozitív megítélések 

személyes aspektusaival nem szeretnék foglalkozni. Az a tény, hogy vannak, 

akik kritikusak az akkori munkásságommal kapcsolatban, egyáltalán nem zavar, 

tulajdonképpen normális; ez egyébként akkor sem foglalkoztatott különöskép-

pen. Ami érthetetlen számomra, inkább az a tény, hogy sokan még mindig nem 

történelmi távlatból nézik az 1980-as éveket. Ma már egy új évszázadban, sőt, új 

évezredben vagyunk, új problémákkal, új kihívásokkal, új perspektívákkal és új 

művészi válaszokkal, tehát a mintegy harminc évvel ezelőtti eseményeket joggal 

tekinthetjük történelemnek. Egyébként paradox módon akkor erősödtek fel a 

negatív hangok, amikor én már elmentem Magyarországról… 

Mindez tehát egy nagyon komplex témakör és kérdés, amit nem lehet csupán egy 

szempontból megmagyarázni. Megpróbálom most egymástól különválasztani 

és röviden összefoglalni a legfontosabb elemeket, nevezetesen a magyarországi 

— és közép-európai — történelmi, politikai helyzetet és a nemzetközi művészeti 

mozgásokat, esztétikai értékeltolódásokat, mély művészetszemléleti változáso-

kat, amelyek természetesen hatottak az akkori kortárs magyar művészetre.

Ne felejtsük el, amikor arról beszélünk, hogy egyes művészettörténészek meg-

próbálnak minket a Néray Katival szinte „kiiktatni” a magyar művészettörté-

netből, hogy az 1980-as évek legfontosabb kiállításainak egy jelentős részét mi 

csináltuk, itthon és külföldön. Nem akarok semmit utólag kisajátítani, de azért 

ezt látni kell. Egyszerűen tény, hogy Kati és én aktívan jelen voltunk a szcéná-

ban. Én 1981-ben kezdtem el az Új szenzibilitás című kiállítás-sorozatot, s folytat-

tam 1983-ban, 1985-ben és 1987-ben.1 Ezt már akkor úgy is fogalmaztam meg, 

1  Új szenzibilitás I., Fészek Galéria, Budapest, 1981. december 1–27. Kiállító művészek: Borbás Klára, 
Halász Károly, Kalmár István, El Kazovszkij, Keserü Ilona, Korniss Dezső, Nádler István, Pinczehelyi 
Sándor, Tandori Dezső, Záborszky Gábor; Új szenzibilitás II., Óbudai Pincegaléria, Budapest, 1983. február 
3–27. Kiállító művészek: Borbás Klára, El Kazovszkij, Kelemen Károly, Záborszky Gábor; Új szenzibilitás 

mint egy „magánkezdeményezésű Biennálét.” 

1983-ban pedig megjelent az Új szenzibilitás — 

Egy művészeti szemléletváltás körvonalai című 

könyvem.2 A könyv végén egy szisztematikus 

fogalommagyarázat segít az olvasónak eliga-

zodni a kortárs művészet akkori irányzatai 

között. Erre korábban Magyarországon még 

nem volt példa: hogy elméleti bázis, azaz teória 

és kiállítás-szervezői praxis, azaz gyakorlat ilyen 

szinten együttműködik. Itt szeretném meg-

jegyezni, hogy ebben a szellemben nem csak 

Néray Kati és én működtünk, hanem például 

Jerger Krisztina is, akinek az 1984-ben rende-

zett Frissen festve című kiállítása3 is hozzájárult 

a szemléletbeli „korszakváltás” folyamatához. 

A magyar művészek új generációjának egyik 

első nagyobb külföldi csoportos kiállítása 1985-

ben, Grazban volt,4 Néray Kati és én írtuk a 

katalógus tanulmányait. A tárlatra Wilfried 

Skreiner azokat a művészeket hívta meg, 

akiket én mutattam be az Új szenzibilitás-kiál-

lításokon, illetve Néray Kati a műcsarnokbeli 

tárlatokon. Ezeket a kiállításokat az 1980-as 

évek liberalizálódó kultúrpolitikájában abszolút 

gond nélkül meg lehetett csinálni. A Fészekben 

indult az Új szenzibilitás, s ott végig az 1980-as 

években én magam több kiállítást szerveztem, 

hasonló szellemben. Ilyen volt például a Kép ’84 

(1984),5 az Hommage à Giorgio de Chirico (1985),6 

a Posztgeometria (1987),7 a Domus Aurea (1987)8, 

III., Budapest Galéria, Budapest, 1985. szeptember 13 — nov-
ember 3. Kiállító művészek: Ádám Zoltán, Birkás Ákos, 
Borbás Klára, Bullás József, Cseszlai György, Kalmár István,  
El Kazovszkij, Kelemen Károly, Koncz András, Mazzag István, 
Mulasics László, Nádler István, Ősz Gábor, Pollacsek Kálmán, 
Sebestyén Zoltán, Soós Tamás, Szőnyei György, Szörtsey 
Gábor, Záborszky Gábor; Új szenzibilitás IV., Pécsi Galéria, 
Pécs, 1987. március 13 — április 5. Kiállító művészek: Ádám 
Zoltán, Bak Imre, Birkás Ákos, Borbás Klára, Bullás József, 
Cseszlai György, Fehér László, Károlyi Zsigmond, El 
Kazovszkij, Kelemen Károly, Klimó Károly, Koncz András, 
Kovács Attila, Mazzag István, Mulasics László, Nádler István, 
Ősz Gábor, Pollacsek Károly, Sebestyén Zoltán, Soós Tamás, 
Szirtes János, Szőnyei György, Szörtsey Gábor, Záborszky 
Gábor.
2  Hegyi Lóránd: Új szenzibilitás. Egy művészeti szemlélet-
váltás körvonalai. Magvető, Budapest, 1983
3  Frissen festve. A magyar festészet új hulláma. Ernst 
Múzeum, Budapest, 1984. augusztus 24 — szeptember 30. 
Kiállító művészek: Ádám Zoltán, Bak Imre, Birkás Ákos, 
Bullás József, Erdély Miklós, Halász Károly, Hencze Tamás, 
Kelemen Károly, Mazzag István, Méhes Lóránt — Vető János, 
Nádler István, Pinczehelyi Sándor, Roskó Gábor, Szirtes János. 
4  Drei Generationen Ungarischer Künstler. Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum, Graz, 1985. október 18 — novem-
ber 10. Kurátor: Wilfried Skreiner. Kiállító művészek: Ádám 
Zoltán, Bak Imre, Birkás Ákos, Bullás József, Erdély Miklós, 
Fehér László, Halász Károly, Hencze Tamás, Jovánovics 
György, Kelemen Károly, Keserü Ilona, Koncz András, Mazzag 
István, Méhes Lóránt — Vető János, Mulasics László, Nádler 
István, Ősz Gábor, Soós Tamás, Szirtes János.
5  Kép ’84. Fészek Galéria, Budapest, 1984. március 20 —  
április 27. Kiállító művészek: Ádám Zoltán, Bak Imre, Birkás 
Ákos, Bullás József, Erdély Miklós, Halász Károly, Kelemen 
Károly, Mazzag István, Méhes Lóránt, Nádler István, 
Pinczehelyi Sándor, Szirtes János, Vető János. 
6  Hommage à Giorgio de Chirico. Fészek Galéria, Budapest, 
1985. december 10 — 1986. január 17. Kiállító művészek: Bak 
Imre, Barabás Márton, Birkás Ákos, El Kazovszkij, Kelemen 
Károly, Koncz András, Soós Tamás. 
7  Posztgeometria. Fészek Galéria, Budapest, 1987. március 
3–7. Kiállító művészek: Bak Imre, Halász Károly, Szőnyei 
György, Zalavári József.
8  Domus Aurea. Fészek Galéria, Budapest, 1987. október 
6–30. Kiállító művészek: Borbás Klára, Fehér László, Mulasics 
László, Klimó Károly, Soós Tamás, Szőnyei György.

*  Hegyi Lóránd (1954) művészettörténész 1972 és 1977 között végezte tanulmányait az ELTE BTK 
művészettörténet-esztétika szakán. 1977 és 1989 között az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjának 
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 2001 között a bécsi Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig 
Wien, 2002 és 2006 között a nápolyi PAN (Palazzo Arti Napoli) művészeti igazgatója volt. 2003 óta a 
Saint-Étienne-i Musée d’art moderne-t vezeti. 2003-ban a Valenciai Biennále művészeti kurátora volt.
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vagy a Kapu (1988)9 című tárlat. A Fészek egy 

olyan hely volt abban az időben, ahol szaba-

dabb szellemben lehetett kiállításokat csinálni. 

Ez gyakorlatilag a művészek szakszervezetének 

volt a székháza, és az akkori művészeti vezető, 

Molnár Éva megengedte nekem — és rajtam 

kívül még másoknak is —, hogy ott kiállításokat 

rendezzünk. Ez tehát nem úgy működött, hogy 

„az állam”, vagy „a hivatal” támogatta, vagy 

nem támogatta ezeket az ötleteket, hanem a 

különböző helyszíneken és a rengeteg fórumon 

különböző dolgok történtek, különösebb kontroll 

nélkül; s mi egyszerűen kihasználtuk az újon-

nan adódó lehetőségeket. Meg tudtuk csinálni 

ezeket a tárlatokat, mivel nem működött ekkor 

már semmiféle egységes politikai vagy eszté-

tikai irányítás. A mindenkori intézmény veze-

tőjén múlt, nem az absztrakt „államon”, hogy 

mi mehetett, s mi nem. Senki nem mondta 

nekem — soha, egyszer sem —, hogy ne csi-

náljak Új szenzibilitás- vagy Giorgio de Chirico-

kiállítást, nem volt betiltva semmi. Egyetlen egy 

eset volt, amikor Molnár Éva könyörögve kérte, 

hogy változtassam meg az egyik katalógusszö-

vegem bevezetőjét, nyilvánvalóan túlértékelve 

annak szubverzív hatását. Ez az 1987-es Domus 

Aurea című kiállításhoz írt szövegem volt, ami 

Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regé-

nyéből indult ki. A Kosztolányi-könyv „bevezető 

levelét” Thomas Mann írta, aki ismerte a köte-

tet, mivel az nagyon korán megjelent németül. 

Thomas Mann arról írt — és ez nagyon fontos 

az 1980-as évek magyar művészeti viszonyaira 

nézve —, hogy Kosztolányi milyen zseniálisan 

ragadta meg Nero és Seneca vetélkedését, a 

hatalom és a művészet viszonyát. Megjegyzem, 

én egyáltalán nem hiszek abban, hogy ez a két 

dolog, „a hatalom” és „a művészet” absztrakt 

módon elválasztható lenne egymástól. 

Mint ismertes, Nero is költő akart lenni, és 

Seneca volt a tanítómestere. Seneca mindig 

rettegett attól, hogy Nero egyszer rájön, hogy 

tehetségesebb nála, ezért Seneca szerepet ját-

szott, állandó maszkot hordott, megalkudott 

bizonyos mértékben, hogy megteremthesse és 

folytathassa az életművét. Ha nagyon leegy-

szerűsítem Thomas Mann szavait, akkor ő úgy 

fogalmazta meg, hogy a könyv igazi hőse nem 

az önmagával is viaskodó, önmarcangoló, szen-

vedő, kegyetlen-szörnyeteg Nero, hanem a 

költő Seneca, aki ugyancsak önmagával harcolva 

látszólag megalázkodik a hatalom előtt, hogy 

megvalósíthassa költészetét. Bár látta Seneca, 

hogy Nero is tehetséges valamennyire, éppen 

ezért vállalta a tanítómesteri szerepet, miköz-

ben abban bízott, hogy a kultúra megmenti őt  

a hatalmi őrjöngéstől. Ugyanakkor mégis retteg 

9  Kapu. Fészek Galéria, Budapest, 1988. március 22 —  
április 22. Kiállító művészek: Birkás Ákos, Bujdosó Alpár, 
Fehér László, Gáyor Tibor, Pinczehelyi Sándor, Pollacsek 
Kálmán, Szkárosi Endre.

Nero felismerésétől, és attól, hogy elpusztítja őt, ahogy végül valóban öngyilkos-

ságra is kényszerítette.

Ebből az alapszituációból indult ki az én esszém. Metaforikusan arról beszél-

tem, hogy meddig mehetünk el és meddig kell elmennünk ahhoz, hogy megvaló-

síthassuk azt, amit szívünk szerint meg akarunk valósítani. Ha ennek fényében 

mai szemmel visszanézek az 1980-as évekbeli saját és a Néray Katival közösen 

véghezvitt tevékenységemre, azt mondhatom — és ezt mondtuk akkor is —, hogy 

valójában mindazt megtettük, amit meg lehetett tenni. Mindig abból indultunk ki, 

hogy ha valahol megállítanak, akkor abban a helyzetben merül majd fel a kérdés, 

hogy hogyan reagáljunk rá, de nem előbb. Az 1980-as évek elejétől kezdve folya-

matosan nyíltak a kapuk, és azt is valljuk be magunknak, hogy abban a politikai 

szituációban a hatalom számára alapvetően nem volt érdekes igazán a képzőmű-

vészet — mármint hivatalos szinten. Vegyük végre tudomásul, hogy a kifáradóban 

lévő Kádár-rendszer utolsó évtizedében a kultúra, különösen a képzőművészet 

mint olyan nem volt a hatalom szempontjából központi kérdés. Tehát nem volt 

különösebb súlya annak, hogy mondjuk, mi mit csinálunk a Fészekben. Nem volt 

érdekes, nem értették, hagyták, hogy néhány „hülye” hadd hőzöngjön, de az igazi 

nagypolitika nem erről szólt. Ha nem volt direkt politikai botrány, ha egy rendez-

vény, kiállítás nem érintette közvetlenül a „tabukat” (mint például 1956 kérdését, 

vagy mondjuk a Szovjetunió „ideiglenes” katonai jelenlétét), akkor lényegében a 

hatalom teljesen indifferens maradt. A közép-kelet-európai értelmiség iszonyúan 

hajlamos arra, hogy permanensen mártírszerepbe képzelje magát. Miközben ne 

felejtsük el, hogy ebben a furcsa helyzetben mindenki — vagy legalábbis szinte 

Nádas Péter, Dévényi István és Hegyi Lóránd az Eklektika ’85 című kiállítás megnyitóján,  
1986. február 27., Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, © Magyar Nemzeti Galéria Adattára
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minden alkotó — egzisztált, volt lakása, kocsija, a művészek kiállítottak, tudtunk 

nyugatra utazni, nem voltak olyan állapotok itt, mint mondjuk Romániában.  

Ne legyünk annyira hipokriták, hogy ne lássuk azt, hogy kinek, hol és milyen kiál-

lítása volt Magyarországon és külföldön. Ekkoriban már egyetlen művész sem 

éhezett. A művészek az 1980-as években a kifulladóban lévő ancien régime ter-

mészetes, nem elhatározott, nem pozitív, nem progresszív, hanem csupán a  

koncepciótlanságból és közömbösségből adódó toleranciájából éltek, mivel  

a rendszernek nem volt már ereje, nem volt jövőképe. Tehát nem foglalkoztak a 

művészekkel ideológiai vagy esztétikai alapon, mivel a rendszer túlélése, bizo-

nyos elemeinek az átmentése volt a központi kérdés, a tiltások taktikája helyett 

az esztétikai közömbösség volt inkább jellemző. Az egyes funkcionáriusok, igaz-

gatók, kiadók és kritikusok toleranciáján vagy érdektelenségén múlt, hogy mit 

lehetett megvalósítani. Ha megnézzük az akkori kiállítási programokat, esemé-

nyeket, akkor azt látjuk, hogy Birkás Ákos, Erdély Miklós előadásai, Szirtes János 

és Szkárosi Endre performanszai, Mazzag István, Bullás József, Mulasics László, 

Kelemen Károly, Koncz András, Böröcz András vagy Vető/Zuzu kiállításai épp-

úgy lehetségesek voltak, mint ahogy rendszeresen megjelentek Tandori Dezső, 

Esterházy Péter, Nádas Péter vagy Balassa Péter kötetei. 

Politikai bizalmatlanság, gyanakvás, paranoia természetesen volt, de tiltás  

már nem. A kulisszák mögött már megkezdődtek a tárgyalások a különböző 

ellenzéki csoportokkal. A kiállítási intézmények kapui megnyíltak az akkori kor-

társ új tendenciák előtt. A Műcsarnok, az Ernst Múzeum, a Dorottya utcai Galéria, 

a Lajos utcai Galéria, a Fészek, a Fiatal Művészek Klubja, a Pécsi Galéria,  

a székesfehérvári István Király Múzeum gyakor-

latilag Pinczehelyi Sándortól Bak Imréig, Bukta 

Imrétől Nádler Istvánig, Szirtes Jánostól Soós 

Tamásig, El Kazovszkijtól Galántai Györgyig  

és Hencze Tamásig mindenkit bemutatott.  

Azt se felejtsük el, hogy 1986-ban én a  

Magyar Nemzeti Galériában rendezhettem  

meg az Eklektika ’85 című tárlatot,10 amelyen 

mintegy negyven kortárs művész szerepelt.  

Ez a kiállítás gyakorlatilag egy helyzetkép volt: 

az eklektikus posztmodern szituáció pillanat-

felvétele. Ezen a tárlaton Galántai Györgytől 

Erdély Miklóson át Pinczehelyi Sándorig, Szirtes 

Jánostól Mazzag Istvánig, Mulasics Lászlótól 

Kelemen Károlyig, Fehér Lászlótól Soós Tamásig, 

Vető Jánostól Szőnyei Györgyig nagyon sokan 

szerepeltek, még a „nagy öregek” is: Bak Imre a 

posztgeometrikus festészetével, Nádler István 

az újrainterpretált malevicsi képeivel, vagy 

Birkás Ákos az akkori spirituális festményeivel. 

Sokan kritizálták a kiállítást eklektikus jellege 

miatt, amit én programszerűen kihangsúlyoz-

tam, de erre a kritikára soha nem reagáltam. 

Hogy ki van jelen és ki nincs jelen, ezt értelmet-

len kérdésnek tartom. Én soha, egyetlen egyszer 

sem állítottam azt, hogy csak azok a fontos, jó 

művészek, akiket én kiállítok. Nem azért állítot-

tam ki őket és nem másokat, mert azt gon-

doltam, hogy ők az egyedüli fontos művészek, 

hanem azért, mert úgy véltem, hogy egy adott 

szituációban, egy adott nézőpontból megha-

tározó szerepet töltenek be. Függetlenül attól, 

hogy én szeretem őket vagy sem. Egy korszak 

egyik — és nem kizárólagos — aspektusát próbál-

tam megfogalmazni ezekkel az emberekkel. 

Én mindig azt mondtam, hogy nem az a prob-

léma, hogy Néray Kati és én mit csináltunk, 

hanem az, hogy más miért nem csinált mást! 

Más művészettörténész is csinálhatott volna 

húsz éven keresztül rendszeresen kiállításo-

kat, ahogyan mi tettük. Miért nem dolgoztak 

mások is úgy, hogy összekapcsolják a teóriát 

és a praxist? Bak Imre, Birkás Ákos teoretizáló 

művészek, írásaikban és előadásaikban ugyan-

arra a posztmodern helyzetre reagáltak, amire 

én. Birkás előadásai az avantgárd válságáról 

korszakos jelentőségűek voltak!11 Ha bizonyos 

10  Eklektika ’85. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1986. 
február 27 — május 31. Kiállító művészek: Ádám Zoltán, Bak 
Imre, Barabás Márton, Birkás Ákos, Bullás József, Cseszlai 
György, Erdély Miklós, Fehér László, Galántai György, Gulyás 
Gyula, Halász Károly, Hencze Tamás, Kalmár István, El 
Kazovszkij, Kelemen Károly, Klimó Károly, Kocsis Imre, 
Komlódi István, Koncz András, Mazzag István, Molnár Sándor, 
Mulasics László, Nádler István, Ősz Gábor, Pinczehelyi Sándor, 
Pollacsek Kálmán, Sebestyén Zoltán, Soós Tamás, Szabados 
Árpád, Szirtes János, Szőnyei György, Szörtsey Gábor, 
Záborszky Gábor. Megnyitotta: Nádas Péter író.
11  Birkás Ákos két előadást tartott a témában. Birkás Ákos: 
Ki az áldozat? Ki a tettes? és Mi a teendő? Rabinec, Budapest, 
1982. december 17. és Uő: Az avantgárd halála. Rabinec, 
Budapest, 1982. december 30. Az előadások szövegét lásd.  
az Artpool honlapján:
URL: http://artpool.hu/Al/al01/Birkas1.html és http://
artpool.hu/Al/al01/Birkas2.html 
Az előadásokról szóló hivatalos jelentést lásd: 1983. január 

Kiállítás Birkás Ákos festményeiből és vázlataiból, Birkás Ákos előadása: „Ki az áldozat, Ki a tettes? 
és Mi a teendő?” Rabinec Közös Műterem, Budapest, 1982. december 17.
© Fotó: Galántai György (Artpool Művészetkutató Központ)



7

művészettörténészek másként látták az  

1980-as éveket, mint én vagy Néray Kati,  

Jerger Kriszta, Bak Imre, Birkás Ákos vagy 

Kelemen Károly, akkor miért nem rendezték  

meg ők is a saját „tézis-kiállításaikat” más szel-

lemben? Miért nem születtek más kiállítás-soro-

zatok, más könyvek? Az Iparterv-generációnak 

miért nem jött létre egy teoretikus összefog-

lalása? Miért nem születtek más koncepciók az 

1980-as évekre vonatkozva? Fontos korszakok, 

irányzatok, csoportosulások nem kapták meg 

a maguk könyvét, ellenben az új szenzibilitás 

jelensége igen. 

Ha megnézzük, mi zajlott a történelemben 

(a nagypolitikában) és a művészettörténet-

ben (a művészetpolitikában) a világban és 

Magyarországon az 1980-as években, akkor 

belátható, hogy az új szenzibilitás magyaror-

szági jelensége — a művészek és a művésze-

tükhöz megalkotott teória is — teljesen együtt 

haladt a párhuzamos nemzetközi jelenségekkel 

és azokhoz hasonló értékorientációt, bizonyos 

esztétikai értékek radikális átrendeződését 

mutatja fel.

Az 1970-es évek végén a különböző szer-

zők közül — akikre én hivatkoztam és akiket 

24. Jelentés BM III/III-4-b alosztály (Birkás Ákos előadásáról a 
Rabinecben, az AL első számáról) 
URL: http://www.galantai.hu/festo/1983/830124.html

olvastam már akkoriban — az egyik legmeghatározóbb Alan Sondheim, ameri-

kai kritikus volt a számomra. 1977-ben ő fogalmazta meg először akkor megje-

lent könyvében,12 hogy lezárultak az avantgárd és késő-avantgárd mozgalmak, 

nincsen többé értelme mozgalmakról beszélni, hiszen kizárólag individuumok és 

személyes történetek vannak. És ezek az individuumok a maguk privát, szociokul-

turális helyzetüket fogalmazzák meg. Továbbá ekkoriban jelent meg új fogalom-

ként a művészetben az identitás is. Arthur C. Danto mondta ki először, hogy  

az avantgárd az 1940-es évektől kezdve már nincs szignifikánsan jelen.  

A totális, átfogó, hegeliánus világegyetem-képpel szemben konkrét egyénekről 

kell beszélni konkrét politikai, társadalmi helyzetekben. És akkor itt most még 

említhetném Jacques Derrida és Jean François Lyotard írásait is. 1974 és 

1984 között számtalan filozófiai mű született hasonló szellemben, amelyek hatá-

sai leszűrődtek a művészetre is. Csak hogy néhány fontos példát említsek erre 

vonatkozólag: 1979-ben, Stuttgartban megrendezték az Európa ’79 című kiállí-

tást,13 amiben benne voltak a német „újvadak”, a francia és a spanyol posztmo-

dern iskola és az olasz transzavantgárd is. Ez egy teljesen új panorámát mutatott 

fel többek között Anselm Kiefer, Enzo Cucchi, Sandro Chia, José Maria Sicilia vagy 

Gérard Garouste művészetének szerepeltetésével. A kiállítás a poszt-minimál szi-

tuációra adott művészi válaszokat vonultatta fel. Nem formalista, nem reduktív, 

nem geometrikus absztrakt, nem objektivista, hanem mindennek az ellentéte. 

A cél az volt, hogy visszavezessék (rekontextualizálják) a művészetet a kultu-

rális metafora komplexitásába. Alapvetően antropológiai szemléletről volt szó. 

Szintén Danto mondta, hogy nincs olyan, mint „a művész”, in abstracto, csakis 

konkrét kulturális, szociokulturális helyzetek vannak. Ekkor jelent meg a gender 

és a race tematika. Öreg, fiatal, nő, férfi, európai, ázsiai vagy éppen melange… 

Mindezek az elemek határozzák meg azt a komplex infrastruktúrát, amire azt 

12  Alan Sondheim: Individuals. Post-Movement Art in America. Dutton, New York, 1977.
13  Europa ’79. Kunst der 80-er Jahre. Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, 1979. szeptember 30 —  
október 26. Koncepció: Hans-Jürgen Müller, Ursula Schurr és Max Hetzler.

Új szenzibilitás III. című kiállítás, a megnyitón közreműködött: Szkárosi Endre és a „Holgyfütár” 
(Bernáth/Y Sándor, Márta István, Nagy Attila, Virágh László), Budapest Galéria Kiállítóháza (Lajos 

utca), 1985 © Fotó: Galántai György (Artpool Művészetkutató Központ)
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mondjuk, hogy személyiség. Új fogalomként jelent meg a return of real. Hogy 

ebben az értelemben mi a real? Antropológiai, etnokulturális, szociokulturális, 

történeti realitás, amiben benne élünk.

Még két másik meghatározó jelenségre kell hivatkoznom, amelyek hatással vol-

tak az én koncepciómra: egyrészt Achille Bonito Oliva 1979-ben megírta a 

nemzetközi transzavantgárdról szóló korszakos tanulmányát, majd könyvét,14 

amelyben elemezte az új művészeti helyzetet az Egyesült Államoktól Európáig.  

A következő évben Harald Szeemann és Achille Bonito Oliva megrendezték  

a Velencei Biennále Aperto-kiállítását, ami azután 1993-ig rendszeresen folytató-

dott. Ez a rendkívül hatásos kiállítás 1980-ban először mutatta egymás mel-

lett Susan Rothenberg, Robert Kushner, Mimmo Paladino, Anish Kapoor, Georg 

Baselitz, Jörg Immendorff, Malcolm Morley, Ferran Garcia Sevilla stb. műveit. 

Oliva kifejtette a kulturális nomadizmus, illetve a multi-identitás és a radiká-

lis eklektika jelenségét, ami alapvetően jellemezte az új, posztmodern szituáció 

kultúráját. A nyelvi dekonstrukció, az egymás mellett élő és egymással radiká-

lisan keveredő, eklektikus kulturális és kommunikációs rendszerek felbomlasz-

tották a korábbi zárt struktúrákat, fellazították a fix kereteket, s új, flexibilis, 

érzékeny és képlékeny szituációkat teremtettek. A korábbi korszakok kulturá-

lis metaforái éppen úgy részévé váltak ennek az eklektikus közegnek, mint más 

kultúrák, más nyelvi rendszerek, más jelrendszerek elemei, tehát egy korábban 

14  Achille Bonito Oliva: „The Italian trans-avantgarde.” Flash Art, 1979/92–93. sz., 17-20. A témában 
megjelent azonos című könyv: Achille Bonito Oliva: La Transavantguardia italiana. Politi, Milánó, 1980.

nem létezett új nomadizmus formálódott meg, 

a mindenkori konkrét antropológiai szituációk 

multi-identitásában.

Tehát minden és mindenki elmozdult, ma már 

mindenki különböző szituációkban működik,  

a nyugati művész megy a „harmadik világba”, 

az afrikai művész jön nyugatra. De éppen így 

egyfajta időbeli — kultúrtörténeti — vándorlás 

is lezajlott a kortárs művészetben, ami nem 

közvetíti már többé a modernizmusra jellemző 

utópikus, evolucionista hitet a szükségszerű 

fejlődésben. A vándorlással minden pillanatban 

új mítoszok és új összefonódások keletkeznek. 

A sok új elem és elmozdulás hihetetlen módon 

kitágította azt a referenciakört, amiben az 

akkori kortárs művészet dolgozott. Ez a poszt-

modern fordulat! A posztmodern szituációban, 

ahogyan ezt Jean François Lyotard hangsúlyozta, 

eltolódtak az értékhangsúlyok, tehát nem arról 

volt szó, hogy a modernizmus mint olyan eltűnt, 

hanem átrendeződtek az értékei. Az addigi két 

nagy, érvényes narratíva — a tudományos és a 

politikai-társadalmi emancipációs fejlődés-elmé-

let — megszűnt. A második világháború és a 

Kiállítási enteriőr: az előtérben Kalmár István, a háttérben Molnár Sándor, Cseszlai György és  
Soós Tamás művei, Eklektika ’85, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1986  
© Magyar Nemzeti Galéria Adattára
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fasizmus mint végső emberpusztító találmány 

megvalósította mind a két eszményt, csak 

éppen negatívan. Ezután a tudományos élet 

az 1950-es években az antropológia irányába 

mozdult el, és már nem a történelem értelmét 

kereste, miután bebizonyosodott, hogy a tör-

ténelemnek nincs szükségképpen értelme, még 

kevésbé logikus, követhető és szükségszerű 

iránya. Az antropológiai helyzet felmérése lett a 

legfőbb cél, s ebben a művészet nem más, mint 

egy antropológiai szeizmográf, ami reflektálja 

mindazokat az elemeket, értékeket, érzékenysé-

geket, amelyek meghatározzák az emberi hely-

zetek mindenkori konkrét, hic et nunc valóságát.

Mindebből mire szeretnék kilyukadni? 

Visszakanyarodva az én tevékenységemhez, 

amikor én elkezdtem a pályámat az Új szenzi-

bilitás-kiállításokkal, akkor már ismertem az 

említett 1979-es, 1980-as kiállításokat és teó-

riákat, művészetkritikai munkákat. Mai szem-

mel talán jobban belátható, hogy ugyanabban 

a szemléleti modellben gondolkodtam, ugyan-

azzal a fordulattal vizsgáltam az új művészeti 

helyzetet, mint ami lezajlott Nyugaton. Együtt 

haladtam az új, antropológiai szemlélettel, 

az új nomadizmussal, az új művészetelmélet 

dekonstrukciós felfogásával, és megpróbáltam 

az akkori magyar művészeti jelenségeket ebből 

a szempontból aktuálisan értékelni. Lehet nem 

szeretni és elfelejteni azokat a művészeket, aki-

ket Néray Kati és én, vagy Jerger Krisztina külön-

böző kiállításokon bemutattunk, s még inkább 

lehet engem és Néray Katit nem szeretni és 

elfelejteni, de ez engem nem érdekel.  

A dolgok megtörténtek, a kiállítások lezajlottak, 

az írások megjelentek. De egy dolgot nem lehet 

semmivé tenni: egyszerűen tény kérdése, hogy 

a magyar művészeti életben egy tizenöt éves 

korszak együtt haladt az akkori nemzetközi 

gondolatokkal, új metodológiai elképzelésekkel. 

Amikor erről a posztmodern fordulatról történe-

tileg írtam, mindig hangsúlyoztam, hogy mindez 

nálunk is megjelent már az 1970-es évek végén, 

ha a művészekben nem is mindig tudatosult.

Ez az, amit talán nehéz elfogadni, mert ez meg-

történt, méghozzá mindenkinek a szeme előtt. 

Például Kelemen Károly 1979-es Radírképein 

gyönyörűen látszik mindez. Ahogy ő maga 

fogalmazta meg akkor: az avantgárdra ifjúkora 

szép emlékeként gondolt, majd megrajzolta és 

kiradírozta az avantgárd nagy idoljait — Yves 

Kleint, Jackson Pollockot stb. Tehát volt egy 

művész Magyarországon, aki akkor kimondta, 

hogy az avantgárd történelemmé vált, hogy 

az avantgárd ifjúkorunk romantikus eszménye 

volt, tehát múlt idővé vált, ami nem azt jelenti, 

hogy nem volt érvényes 1920-ban, 1930-ban, 

vagy 1950-ben, de 1979-ben már senki nem úgy 

gondolt ezekre az értékekre — sem Berlinben, 

sem Budapesten, sem New York-ban — mint 

korábban. Kelemennek ezek a fantasztikus, ma 

is radikális művei 1981-ben a Műcsarnok Dorottya utcai Galériájában voltak kiál-

lítva,15 tehát abszolút hivatalos helyen. Ennek a műnek nem volt direkt politikai 

vetülete, de ha lett is volna, az se tűnt volna fel senkinek sem, mert az akkori 

politikai pozíciókban lévő emberek nem értették, hogy miről van szó a képző-

művészetben, nem ismerték a képzőművészeti életet, nem jártak kiállításokra. 

Inkább azzal voltak elfoglalva, hogy a túlélés utolsó stratégiáit hogyan lehet 

kitalálni, hogyan mentsék át magukat az új struktúrába. Mert legkésőbb 1981 

decemberétől lehetett tudni, hogy a rendszer válságban van és kénytelen lesz 

megváltozni. Az 1980-as években napról napra a korszakváltozás légkörében 

éltünk. A napi politikában egyikünk sem vett részt, de maximálisan profitáltunk  

a fokozatos — s tegyük hozzá — kényszerű nyitásból. Ez a nyitás a legtöbb eset-

ben nem konkrét és pozitív kultúrpolitikai döntések miatt történt, hanem inkább 

a tehetetlenségből, koncepciótlanságból, kilátástalanságból, érdektelenségből, 

dezorientációból fakadó tolerancia okán. Én mindig úgy mondtam, hogy ez egy-

fajta negatív szabadság volt, a teljes koncepciótlanságból és irányvesztettségből 

fakadó „nyitott helyzet”, egy vákuum, amit mi az új koncepciónkkal betöltöttünk. 

Kihasználtuk azt, hogy üres, szabad területek nyíltak! A politikusok, hivatalnokok 

nem tudtak mit tenni ez ellen az új energia ellen, mivel se koncepciójuk, se erejük 

nem volt már, érdeklődésüket lekötötte a jövőtől való szorongás. Mi felfedeztük  

a réseket, ez volt a fontos! Hogy ezt is lehet, meg azt is lehet, és nincs akadály. 

Én személy szerint nagyon sokat utaztam akkoriban, főleg Hollandiába, 

Németországba és Ausztriába, előadásokat tartottam, cikkeim kezdtek megje-

lenni nyugati szaklapokban, és így kialakítottam a nemzetközi kapcsolataimat. 

Achille Bonito Oliva, Pierre Restany, Harald Szeemann, Jan Hoet, Dieter 

Honisch, Dieter Ronte, Tom Messer, Jean Huber Martin, Daniel Abadi, 

Mark Scheps, kritikusok és kurátorok váltak a barátaimmá, s később több közös 

projektet valósítottam meg velük. A már említett grazi Wilfried Skreinerrel, aki 

nagyon nyitott volt az akkori kortárs magyar művészet iránt, mintegy tíz éven 

át dolgoztam együtt. Az általa szervezett Trigon-kiállításokra16 elkezdett 1981-

től fokozatosan magyar művészeket is meghívni, majd 1989-ben és 1991-ben 

aztán hivatalosan is kibővítette a Trigont Magyarországgal. 1989-ben Néray 

Katit, 1991-ben pedig engem hívott meg kurátornak. Ez azt jelentette, hogy a 

hivatalos kultúrpolitika által szervezett kiállítások mellett rés nyílt. Méghozzá 

nagy nyilvánossággal, hiszen ezeket a kiállításokat négy országban mutattuk 

be. Ahol terület, rés nyílt, arra rá kellett menni, ez volt az elvünk. Engem pél-

dául 1989-ben a mannheimi Kunstverein igazgatója meghívott, hogy szervezzek 

ott egy kortárs magyar kiállítást.17 Megcsináltam, és soha senki egy szóval sem 

mondta Magyarországon, hogy ne csináljam. Itthonról nem kaptunk támoga-

tást, mindent Mannheim fizetett, de tiltásról szó sem volt. Mannheimben akkor 

a magyar művészet egy érdekes programnak számított, hiszen Magyarország 

és Lengyelország az 1980-as években úgy szerepelt nyugaton, mint 

reformkommunista mintaország. Egyre több szereplési lehetőség és felkérés jött: 

Tolnay Sándor például Esslingben szervezett kiállítás-sorozatot, ahol a közép-

európai kortárs művészetet mutatta be, benne a magyart is.18 Én pedig Lyonban, 

Dortmundban, Ulmban, Hamburgban, Münchenben rendeztem kortárs magyar 

kiállításokat, többek között Fehér Lászlóval, Kelemen Károllyal, Birkás Ákossal, 

Szirtes Jánossal és Szőnyei Gyurival.19 

15  Kelemen. Dorottya utcai Galéria, Budapest, 1981. december 17 — 1982. január 3.
16  A Trigon eredetileg három ország — Olaszország, Ausztria és Jugoszlávia — kétévente megrendezés-
re kerülő kortárs művészeti biennáléjának indult 1963-ban Grazban. Wilfird Skreiner 1967-től az 1991-es 
utolsó Trigon-kiállításig volt vezetője és szervezője a rendezvénynek. 
17  Aktuelle Kunst aus Ungarn. Mannheim, Mannheimer Kunstverein, 1989. május. (Kiállító művészek: 
Birkás Ákos, Fehér László, Halász Károly, Kelemen Károly, Mulasics László, Pollacsek Kálmán, Soós 
Tamás, Szirtes János, Szőnyei György, Trombitás Tamás.)
18  Neue Sensibilität. Ungarische Malerei der 80er Jahre. Galerie der Stadt Esslingen — Villa Merkel, 
Esslingen, 1987. január 23 — március 1.
19  Imre Bak, Gábor Bachman, Ákos Birkás, László Fehér, Károly Kelemen, Attila Kovács, László Rajk, 
András Wahorn. Musée St. Pierre, Espace lyonnais d’art contemporain (ELAC), Lyon, 1987. március 14 — 
április 26.; Ungarische Malerei der 80er Jahre. Parkhalle im Westfalenpark, Dortmund, 1987. május 16 —  
június 28. (Kiállító művészek: Bak Imre, Birkás Ákos, Fehér László, Halász Károly, Hencze Tamás, 
Kelemen Károly, Koncz András, Mazzag István, Mulasics László, Nádler István, Soós Tamás, Szőnyei 
György); Kunstverein Ulm, Ulm, 1988 (Kiállító művészek: Feher László, Koncz András, Soós Tamás); 
Zeitgenössische ungarische Kunst. Kampnagelfabrik KX, Hamburg, 1989. szeptember (Kiállító művészek 

— többek között –: Bak Imre, Nádler István, Erdély Miklós, Hencze Tamás, Pinczehelyi Sándor, Birkás 
Ákos, Kelemen Károly, Halász Károly, Kovács Attila, Fehér László, Mulasics László, Soós Tamás,  
Szirtes János, Szőnyei György, stb.); Positionen. Ungarische Kunst der Neunziger Jahre. 
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2Egyszóval a Magyarországról induló nagyon 

kevés kezdeményezés mellett létezett egy 

másik is, nevezetesen az, ami nyugatról 

jött. Ennek a komoly szakmai érdeklődés-

nek is köszönhető, hogy az akkori kortárs 

magyar művészet kezdett ismertté válni 

Németországban, Ausztriában, Hollandiában. 

És őszintén mondom, egy olyan esetet sem 

tudok mondani, amikor valamelyik művész-

nek problémája lett volna a határon. Mindenki 

gond nélkül megkapta a papírjait. Már nyilván 

nem működött a tiltás, hogy „aktuális kortárs 

képzőművész nem állíthat ki külföldön”. Sok 

példa bizonyítja, hogy az akkori magyar kortárs 

művészet egy évtizeden át intenzíven jelen volt 

Nyugat-Európában kiállításokon.

• BK: Mai szemmel, visszatekintve, történeti 

rálátással ugyanúgy látja a posztmodern fordula-

tot, mint látta akkor, amikor Ön is benne élt?

• HL: Alapvetően nem változott ezzel kapcso-

latban a véleményem, ezért is mondtam, hogy 

mindent ugyanúgy vállalok a tevékenységemből 

ma is, mint az 1980-as években. Az avantgárd-

ról Magyarországon sokáig létezett — mítosz 

szinten — egy kép: hogy van egy heroikus avant-

gárd. Véleményem szerint ez az evolúción ala-

puló, soha történetileg pontosan nem definiált 

mítoszkép a nagy klasszikus előzményekből 

táplálkozott, s ezt a mítoszt nehéz volt feladni, 

már csak morális okokból is. Közép-Európában 

nem diadalmaskodott az avantgárd, még csak 

rövid ideig, a forradalmak lelkes pillanataiban 

sem, gondoljunk csak a MA sorsára 1919 forra-

dalmi tavaszán. Szovjet-Oroszországban leg-

alább néhány évig uralta az utcákat és tereket 

a konstruktivizmus; a weimari köztársaságban 

a Bauhaus számos projektet valósított meg és 

modernizálta az építészetet, a tipográfiát, meg-

határozta a dizájnt, azonban Közép-Európában 

mindig marginális szerepet töltött be, s gyanak-

vás, elutasítás kísérte az expanzív avantgárdot. 

Többek között ebből ered az üldözöttség, a már-

tírság, az örök ellenállás, a kiválasztottság kul-

tusza, amit a valóságos politikai elnyomás csak 

megerősített. A képzelt hatalmas avantgárd 

bugyor Kassáktól és a MÁ-tól tartott egészen 

az 1980-as évek elejéig. Ebbe minden belefért: 

a Szentendrei Iskola, az Európai Iskola, a Négy 

Világtáj Csoport, az 1950-es években Korniss, 

Bálint, Ország Lili, aztán az informel, a Kondor-

generáció, az Ipartervesek, a hiperrealisták, 

a neokonstruktivisták, a Pécsi Műhely, a 

Budapesti Műhely, a konceptualizmus… 

Mindezek a fogalmak, kategóriák egy-egy 

konkrét történeti helyzetre, kulturális kihívásra 

válaszoltak: soha nem statikusak, jelentőségük, 

hitelességük és aktualitásuk nem konzerválható, 

Künstlerwerkstatt, München, 1991. április 19 — május 16. 
(Kiállító művészek: Bak Imre, Fehér László, Halász Károly, 
Hencze Tamás, Kiss Péter, Kovács Attila, Mulasics László, 
Pinczhelyi Sándor, Szőnyei György, Trombitás Tamás.)

ahogy egy-egy alkotó személyiség — író, filozófus, színész, képzőművész, film-

rendező stb. — történeti értékelése sem lehet statikus.

Mondok magának egy példát. Déry Tibor az 1950-es évek legelején egy pillanatra 

a hivatalos szocialista realista regény nagy írójává vált, majd nem sokkal ezután 

a Déry-vitában elítélték, mint burzsoá, formalista és nem eléggé elkötelezett írót. 

Déry aztán az egyik fő szervezője lett 1956-ban a Petőfi-körnek, az intellektuális 

ellenállásnak, majd börtönbe került, ahol megírta a magyar irodalom egyik leg-

szebb regényét, a Szerelem című művét, amiből a Makk Károly az 1960-as  

években már filmet csinált. Ez nem szól másról, csak 56-ról. És kik játszanak 

ebben? Darvas Iván, aki ugyancsak börtönben volt 56-os tevékenysége miatt, 

Darvas Lili, aki Amerikába emigrált és Törőcsik Mari, aki viszont a szocialista film-

művészet ünnepelt sztárja volt. Miről van itt szó? Egy börtönviselt nagy író, aki 

később maximálisan rehabilitált lett, egy börtönviselt fiatal, tehetséges színész, 

aki később szintén rehabilitált, ünnepelt színész lett és egy emigráns színésznő 

játszottak egy filmben, amit én az 1960-as években a budapesti mozikban láttam, 

s az 1970-es évek legelején a gimnáziumban filmesztétika órán tanulmányozhat-

tam. Hogy volt ez lehetséges? Különböző történelmi időkben, különböző szere-

peket „játszanak” az emberek, és nem feltétlenül azért, mert köpönyegforgató 

gazemberek vagy karrieristák — persze ez is lehet —, hanem azért is, mert bizo-

nyos szituációkban olyan szerepeket töltenek be, ami valahol egyfajta történelmi 

szükségszerűségből fakad. Mondjuk úgy, hogy ők voltak a konszolidációs politika 

figurái, miközben magas esztétikai értéket teremtettek az irodalomban, a szín-

játszásban, a filmművészetben. Erre persze húsz-harminc évvel később morálisan 

lehet azt mondani, hogy ezek mind megalkuvók voltak. De akkor tízmillió megal-

kuvó élt ebben az országban… A tízmillió megalkuvó között voltak nagy írók, nagy 

művészek, akik ha csak egyetlen egyszer is létrehoztak egy olyan nagy művet, 

ami megrendítette az embereket — mint mondjuk a Szerelem —, akkor már eme-

lem kalapom előttük. Én például erről a filmről azt gondolom, hogy azért lehetett 

egyáltalán megcsinálni, mert az erős emberi üzenet elnyomta a politikai üzene-

tet, másrészt egy olyan politikai szituációban készülhetett el ez a film, amikor sok 

ezer rehabilitált kijött a börtönből és ezeknek az embereknek meg kellett vala-

hogy — ha indirekt formában is — mondani, hogy ti áldozatok vagytok. És az akkor 

regnáló rendszer azt akarta bizonyítani, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint azok, 

akik titeket lecsuktak — még ha adott esetben ugyanaz az ember tette is azt.  

Ez szerintem tökéletesen mutatja az 1960-as és az 1970-es évek egész kulturális 

és morális problematikáját, a sajátos közép-európai értékzavart.

Én az 1980-as évek kérdéseihez nyúltam a pályám elején: a konkrét történe-

lemhez, a személyes identitáshoz, a nomadizmushoz és a kulturális metafora 

újraértelmezéséhez. Az 1980-as évek dekonstrukcióját elsősorban az iroda-

lomban lehetett tetten érni. Az akkori dekonstruktivista irodalom legnagyobb 

magyarországi zsonglőrje szerintem Esterházy Péter volt. Ha Derrida időben 

ismerte volna Esterházyt, biztos, hogy hivatkozott volna rá. Esterházy zseniális 

dekonstruktivizmusa mögött a sajátosan közép-európai értékzavar alapélmé-

nye áll: ezért abszolút hiteles. A dekonstruktivizmus egy nagy értékátrendeződés 

esztétikai megjelenése: világjelenség, amire a képzőművészet Magyarországon 

is reagált. Ma is úgy érzem, hogy ezt az alapvető folyamatot én viszonylag korán 

felismertem és tanulmányoztam. Kiállításaimmal, írásaimmal és előadásaim-

mal megpróbáltam szembesíteni a kulturális közvéleményt ezzel a kikerülhetet-

len jelenséggel, megpróbáltam leépíteni az anakronisztikussá vált mítoszokat. 

Így lettem egyik szervezője és mozgatója ennek az átértékelő folyamatnak 

Magyarországon. A képzőművészek között Bak Imre, Birkás Ákos és Kelemen 

Károly voltak a legtudatosabbak. Birkás Ákos például 1982-ben a Rabinec 

Stúdióban (Kelemen Károly lakásán) két előadást tartott Az avantgárd haláláról.20 

Ez az előadás arról szólt, hogy az a nagy kulturális mítosz, ami a történelmi — for-

radalmi — valóságból magánmítosszá zsugorodott az 1950-es és 1960-as években, 

az 1980-as évek elejére, az új generáció számára vagy történelemmé vált, vagy 

már halott volt. Magyarországon Bak Imre volt az a művész, aki legkorábban 

reagált alkotásaiban a posztmodern teóriára, a posztmodern építészetre. Nem 

pusztán úgy, hogy ezekből beépített motívumokat a műveibe, hanem teljesen 

20  Lásd: 12. jegyzet.
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újraértékelte azt a konstruktivista formanyelvet 

és hagyományt, amiből fiatalként kiindult.

Fontosnak tartom újra elmondani, hogy én 

soha nem a posztmodern művészetről, hanem 

a posztmodern korszak művészetéről beszél-

tem. Ez iszonyatosan fontos és nagy különb-

ség! Arról nagyon sokat írtam, hogy az általam 

megalkotott új szenzibilitás egy gyűjtőfogalom, 

egy kupola, ami alatt nagyon sok — formailag, 

metodológiailag — különböző irányzat megfért. 

Az általam szervezett kiállításokon nem csak 

kizárólag az új festészet, az új vadak képviselői 

szerepeltek. Ők is, de egyáltalán nem kizáró-

lagosan. Mellettük szerepelt Fehér László, 

az akkor figuratív Soós Tamás, igen jelentő-

sen teret kapott a posztgeometria — Szőnyei 

György, Bak Imre, Kovács Attila —, aztán 

ott volt egy új, meditatív absztrakció — Birkás 

Ákos, Nádler István —, a fiatalok közül pedig 

Mulasics László, Ősz Gábor, Bullás József, 

akik egyáltalán nem voltak „új vadak”. Vagy néz-

zük Szirtes Jánost, aki ott volt szinte minden 

általam szervezett kiállításon, a maga mágikus, 

paralogikus, őskultúrákat és rítusokat idéző, 

identitáskérdéseket tematizáló, rendkívül komp-

lex és drámai festmény-performanszaival. Az Új 

szenzibilitás-kiállítások arról a mély szemlélet-

váltásról szóltak, ami a modernizmus evolúciós, 

tudományos világképének a válságával, a stati-

kus identitáskép megrendülésével, a multi-iden-

titás antropológiai tapasztalataival, a statikus, 

zárt nyelvrendszerek dekonstrukciójával jelent 

meg a művészetben. Velencében is ezt szeret-

tük volna megmutatni Magyarországról.

• BK: Beszéljünk akkor a konkrét velencei kiállítá-

sokról. Manapság minden országban más és más 

rendszer alapján döntik el, ki állíthat ki az adott 

ország nemzeti pavilonjában. Mit gondol a 2002 

óta érvényben lévő magyar kurátori pályázati 

rendszerről?

• HL: Én fatalista vagyok minden ilyen meto-

dológiai kérdésben. Szerintem nincs jó és rossz 

metódus. Ahogy maga is mondja, minden 

országban más a rendszer, hiszen minden ország 

eltérő módon működik. Szerintem nincs semmi 

gond a magyar pályázási szisztémával, ahogy 

mondjuk azzal sem, ha valahol meg egyszerűen 

csak jelentkezik egy kurátor, aki valahogy kijárja 

magának az utat, mert van egy jó ötlete. Nem 

hiszek abban, hogy van egy metódus, ami min-

den országban jól és érvényesen működhetne. 

Mert lehet, hogy adott évben van egy kurátor, 

akinek van egy remek ötlete és kiválaszt egy 

remek művészt, de lehet, hogy két év múlva 

ugyanennek a személynek meg egyáltalán nin-

csen ötlete. Vagy már nem érdekli a Biennále. 

Akkor jöjjön más. Azt gondolom, hogy akkor 

sikeres egy kiállítás — függetlenül attól, hogy 

miként fogadja a szakma vagy a közönség —, 

ha legalább a kurátor és a művész(ek) abban az 

adott szituációban valami autentikust tudnak és 

akarnak mondani. Ezt lehet, hogy majd csak az utókor fogja értékelni, de ez  

nem baj. A rutin a művészetben, a kultúrában, a kreativitásban soha nem jó.  

Ez a kulcsa szerintem a kurátorok kinevezésének egy ilyen rendszeresen ismét-

lődő eseménynél.

• BK: 1986 és 1990 között Néray Katalin volt a Magyar Pavilon kiállításainak a 

nemzeti biztosa, amelyek létrejöttében — vele szorosan együttműködve — Ön is részt 

vett. Hogyan zajlott Magyarország velencei szereplésének a megszervezése ebben az 

időben? Ki(k) és hogyan döntött(ek) arról, hogy ki rendezi meg azokban az években a 

magyar kiállításokat?

• HL: Szeretném hangsúlyozni, hogy mindig Néray Kati volt a hivatalos komisz-

szár, én mindig mögötte voltam. Ő volt az idősebb, ráadásul ő mindig is hiva-

talos helyeken dolgozott vezetőként, először a KKI-ben,21 majd 1982-ben a 

Műcsarnokba került, ahol két évig a Nemzetközi Kiállítási Osztályt élén volt, majd 

1984-től az egész intézmény vezetője lett. Így nem is volt kérdés 1986-ban, hogy 

ki más legyen a velencei magyar kiállítás nemzeti biztosa, mint ő, a Műcsarnok 

felkészült, nemzetközileg ismert és elismert igazgatója. Hiszen a Műcsarnok 

szervezte akkoriban a magyar kiállításokat külföldön, illetve a nemzetközi kiál-

lításokat Magyarországon. Ebben a Katának nagyon nagy tapasztalata volt, és 

megvoltak a minisztériumi és nemzetközi kapcsolatai is.

A másik dolog, amit ezzel kapcsolatban fontosnak tartok elmondani, hogy Kati 

egy lehetőséget nyújtott akkor nekem, amiért én a mai napig hálás vagyok.  

Én akkoriban számtalan tanulmányt és könyvet írtam az 1980-as évek művé-

szeti kérdéseiről, és ezeket ő nagyra értékelte, ezért hívott meg, hogy dolgozzunk 

21  A Kulturális Kapcsolatok Intézete (KKI) 1949-ben jött létre országos hatáskörű szervként. Legfőbb 
feladat a külföldi kultúrkapcsolatok ápolása, a magyar kultúra külföldön történő népszerűsítése és más 
kultúrák hazai megismertetése volt kölcsönös kiállítások és rendezvények szervezésének a keretében. 
Néray Katalin 1964 és 1980 között dolgozott a KKI-ben, mint a nemzetközi kiállítások cseréjét irányító 
munkatárs. A KKI 1980-ban szűnt meg.

Kiállítási enteriőr, Hommage à Giorgio de Chirico. Fészek Galéria, Budapest, 1985
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2együtt. Aztán ebből igazi, mély, bensőséges barátság lett, és a mai napig nagyon 

fáj, hogy a Kati ilyen hirtelen, tragikusan, gyorsan elment…

Miután kitaláltuk a kiállításokat, utána mi kértük fel a művészeket a részvételre. 

A minisztérium nem szólt bele a döntéseinkbe. 1992 után aztán Kati már nem 

volt a Műcsarnokban, ellenben a Biennále-szervezés, illetve -felügyelet — néhány 

év megszakítással,22 egészen a legutóbbi időkig — ott maradt az intézményben 

a mindenkori Műcsarnok-igazgatónak. Engem pedig a Kati után más már nem 

hívott a Biennáléra Magyarországról.

• BK: 1986-ban Bak Imre, Birkás Ákos, Kelemen Károly és Nádler István festményeit, 

1988-ban Bukta Imre, Pinczehelyi Sándor és Samu Géza munkáit, 1990-ben pedig 

Fehér László képeit és Vasrajzok című „szobrait” mutatták be Velencében.23 Mi volt 

a három kiállítás koncepciója, hogyan álltak össze a kiállítási anyagok?

• HL: Gyakorlatilag ez a három kiállítás egy nagy koncepciónak volt a megvalósí-

tása. Egyszerűen csak három részre szedtük, mivel alkalmazkodtunk a Biennále 

adta keretekhez. Ha leegyszerűsítve akarnám mondani, akkor az 1986-os névsort 

közösen találtuk ki Katival, az 1988-as az inkább az ő részkoncepciója, az 1990-

es pedig inkább az enyém. A metódus úgy zajlott, hogy mi rendszeresen össze-

jártunk barátilag is, és például az 1986-os névsor — jól emlékszem — az én akkori 

budapesti lakásom teraszán született meg egy négy-öt órás beszélgetés alatt. 

Sőt, igazából az 1988-as és 1990-es kiállítás négy neve közül kettő már 1986-

ban felmerült. A végleges nevek a hosszas közös gondolkodás és együttműködés 

eredményeként születtek meg, teljes egyetértésben.

A három kiállítás közül az 1986-osnak volt leginkább önálló koncepciója olyan 

értelemben, hogy akkor meg akartuk mutatni, hogy Magyarországon ugyanabban 

az irányban zajlik egy szellemi újragondolása a kortárs képzőművészetnek, mint 

nyugaton — itt elsősorban Európa nyugati felére gondoltunk. Egy erős, hatásos 

válogatást akartunk mutatni az új magyar művészetről, de nem annak egészéről, 

tehát semmiképpen sem akartunk egy nagy csoportos kiállítást. Nem szerettünk 

volna egy „A magyar művészet az 1980-as években”-típusú átfogó válogatást. 

Inkább négy, nagyon is különböző aspektust akartunk felvillantani.

Az 1986-ban megrendezett kiállítással éppen az új magyar művészet sokrétűsé-

gét és összetett mivoltát akartuk láttatni Velencében. A négy kiválasztott alkotó 

eltérő művészetéből is jól látszik, hogy az új szenzibilitás nem volt egy formai-

lag homogén jelenség, nem volt egy stílus. Közülük Kelemen állt a legközelebb 

az itáliai transzavantgárdhoz, de a Radírképei még teljesen mások, formailag és 

koncepcionálisan leginkább Anselm Kieferrel rokoníthatók, de annál sokkal tör-

ténetibbek. Birkás Ákos akkori képei — obszesszív ismételt arcai — spirituális 

absztraktak voltak, Bak Imre meg akkor abszolút a dekonstruktivista posztgeo-

metria hatása alatt állt. Nádler István pedig geometrikus elemeket festett  

át szubjektív módon, azaz mondhatjuk, hogy szubjektivizáló historizmus volt az 

ő akkori festészete. Négyük között Bak Imre és Nádler István álltak egymáshoz 

a legközelebb, mindketten az Iparterv-generáció új geometriájából mozdultak el 

egy történelmi újragondolás irányába. Nádler azonban sokkal líraibb, meditatí-

vabb irányban haladt Bakhoz képest, de alapvetően ugyanarról beszélt mindkettő: 

új jelentést adni korábbi formáknak. Velencében kicsit a generációkkal is játszot-

tunk: Bak és Nádler egy nemzedék — ők az Ipartervből indultak —, Birkás Ákos egy 

korosztállyal fiatalabb, Kelemen Karcsi pedig még egy fél generációval az Ákosnál 

is fiatalabb. Az volt a célunk, hogy megmutassuk: szinkronban vagyunk a nyugati 

tendenciákkal, több generáción keresztül.

1988-ban Kati ötlete volt, hogy az 1986-os gárdához képest még fiatalabbakat 

vigyünk Velencébe, ráadásul olyanokat, akik nagyon erősen, ironikusan a konk-

rét magyar helyzetre reagálnak — szemben az első generációval, akiket inkább az 

urbánus, fővárosi, intellektuális, meditatív, elegáns jelzőkkel lehetett illetni, és 

22  A Kortárs Művészeti Múzeum megalapítása (1996) után három alkalommal a Ludwig Múzeum 
— KMM szervezésében valósultak meg a Velencei Biennále magyar kiállításai, majd 2001-ben a Biennále 
Iroda visszakerült a Műcsarnokhoz. 1997-ben Néray Katalin nemzeti biztos és kurátor is volt egy 
személyben, 1999-ben Sturcz János volt a képzőművészeti, 2000-ben Gerle János az építészeti kiállítás 
kurátora.
23  BAK, BIRKÁS, KELEMEN, NÁDLER. XLII. La Biennale di Venezia, Ungheria 1986. Magyar Pavilon, 
Velence, 1986. június 29 — szeptember 8.; Imre Bukta, Sándor Pinczehelyi, Géza Samu. XLIII. La Biennale 
di Venezia 1988, Ungheria. Magyar Pavilon, Velence, 1986. június 26 — szeptember 25.; László Fehér. XLIV. 
La Biennale di Venezia. Magyar Pavilon, Velence, 1990. május 27 — szeptember 30. (Lásd: Balkon, 
2013/5., 4-11.; 2013/6, 4-13.; 2013/7,8., 4-10.)

„nemzetközibb” formanyelvet beszéltek. 1988-

ban kizárólag olyan „vidéki” művészek — Bukta 

Imre, Pinczehelyi Sándor, Samu Géza — sze-

repeltek a Magyar Pavilon kiállításán, akik egy 

sajátos magyar kulturális-szociológiai háttérből 

nőttek ki, s az irónia, a politikai szubverzivitás 

és a „másság” által nagyon provokatívak voltak. 

Ez volt a cél 1986 után: a szinkron mellett  

a másság megmutatása is.

Az 1990-es kiállítás inkább az én ötletemre 

épült, amit Kati teljes mértékben elfogadott az 

első pillanattól kezdve. Akkor én azt mondtam: 

most próbáljunk meg mi is egyetlen autentikus 

művészt kiállítani, ahogy egy felnőtt ország, 

egy felnőtt kultúra teszi ezt Velencében. És ma 

is azt mondom, hogy ki más lehetett volna ez 

az egy ikonikus magyar művész, akit ki lehetett 

vinni akkor a Biennáléra, mint a Fehér László. 

Ő egyszerre volt tipikus és integráns, gyűjtő 

figura. Gyűjtő olyan értelemben, hogy a hagyo-

mányos realista iskolákat beépítette a festésze-

tébe, tehát egy közép-európai realista tradícióra 

támaszkodott, miközben radikálisan csatlako-

zott az új narráció nemzetközi iskoláihoz, ebben 

a tekintetben a legközelebbi rokonai inkább 

amerikaiak (pl. Susan Rothenberg), mint európa-

iak. Közben pedig egy nagyon speciálisan közép-

európai, budapesti, egzisztenciális tematikát 

hozott. Nem volt politikai, miközben történelmi 

volt. Ez három olyan elem, ami ritkán jön össze 

egy emberben, ezért gondoltuk autentikusnak 

Velencében.

• BK: Mit jelentett az 1980-as évek végén és az 

1990-es évek elején egy magyar művésznek részt 

venni a Velencei Biennálén? Mennyiben befolyá-

solta az Ön által ismert években a kiállító művé-

szek további karrierjét a biennálés szereplés?

• HL: A Biennále akkoriban többet jelentett egy 

magyar művésznek, mint ma, hiszen az 1980-as 

évek elejéig nem volt túl sok lehetőségük kül-

földi kiállításokon részt venni. Az 1980-as évek-

ben már sokkal jobb lett a helyzet, de akkoriban 

a Velencei Biennálénak volt egy olyan imázsa, 

hogy akkor lesz valaki „jegyzett” művész, ha 

ott szerepel. Úgyhogy minden művész egy kicsit 

oda vágyott akkoriban.

Az a véleményem, hogy a művészek szem-

pontjából többet jelent, ha a központi pavilon 

kiállítására hívják őket meg, mintha a nemzeti 

pavilonban állítanak ki, mivel ott nagyobb szak-

mai figyelmet kapnak. Az ország és az egész 

magyar képzőművészeti szcéna szempontjából 

viszont a nemzeti pavilonok kiállítása a meg-

határozóbb. Ezt a két eltérő aspektust nehéz 

összehangolni. Ha jó egy nemzeti pavilon kiál-

lítása, akkor az országról beszélnek, ráirányítja 

a figyelmet az ország egészére. És ez fontos. 

Ha pesszimista akarok lenni, akkor azt monda-

nám, hogy senkinek sem befolyásolta alapve-

tően a további karrierjét a Biennále. Bak Imre és 

Nádler István kicsit későn került ki Velencébe, 
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ők addigra már több jelentős — főleg németor-

szági — kiállításon vettek részt, úgyhogy a bien-

nálés szereplés ezt inkább csak tovább olajozta. 

Birkás Ákos a saját maga aktivitásnak köszön-

hette a nemzetközi kapcsolatait és kiállítási 

lehetőségeit, hiszen ő maga kereste a nemzet-

közi kapcsolatokat, művelt, intelligens művész-

ként, aki jól beszélt idegen nyelveket, el tudta 

mondani, hogy mit csinál, bárhol szalonképes 

volt, és ez akkoriban nagyon nagy előnye volt 

egy Kelet-Európából érkező művésznek. Talán 

Fehér Lászlónak segített a legtöbbet a Biennále. 

Peter Ludwig sok mindent megvett tőle Velence 

után, és ezek a művek bekerültek Aachenben 

a Ludwig-gyűjteménybe. Onnantól kezdve sok 

ember megismerhette a munkáit, múzeumok 

kölcsönözhették képeit a kiállításokra.  

Az ő esetében az a kár, hogy mindezek ellenére 

sem sikerült találni egy olyan erős nemzetközi 

galeristát, aki felfuttatta volna. Mert nyugaton 

senki nem tud galéria nélkül létezni, ez ténykér-

dés, bárki bármit is mond. Ebből a szempontból 

Birkás Ákos tehát tovább jutott. A Bukta-Samu-

Pinczehelyi vonalon Pinczehelyinek egy évvel  

a Biennále előtt, 1987-ben volt egyéni kiállítása 

Lyonban, úgyhogy ő a nemzetközi figyelmet a 

korábbi tevékenységének, illetve az ehhez kap-

csolódó külföldi publikációknak köszönhette.  

Az ő esetében a Biennále „csak” egy megerősí-

tés volt. Bukta és Samu esetében pedig a galé-

ria hiánya jelentette a nemzetközi közegbe való 

betörés akadályát.

• BK: Hová pozicionálná a Magyar Pavilonnak 

az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején 

rendezett kiállításait összehasonlítva az abban az 

időszakban a többi pavilonban látottakkal? 

• HL: Ez egy jó kérdés, mert mindhárom év más-

hogyan működött. Pozicionálás szempontjából 

az 1986-as magyar kiállítás abszolút újdonság-

ként hatott a korábbi velencei magyar tárlatokhoz 

képest. Ezt egy új „csomagnak” tekintette mind a 

Biennále vezetősége, mind a nemzetközi közönség. 

Itt a csomag annyiban volt hátrány, hogy kevésbé 

ment át az egyes művészek sajátos világa, és 

talán sok is volt a négy, mert egy kicsit múze-

umi kiállítás lett így a Magyar Pavilonból, pedig 

a Biennále nem erről szól. A pavilonok nem mini 

múzeumok. Az 1988-as tökéletesen hatott egy-

részt vizuálisan, másrészt a többi pavilonhoz viszo-

nyítva azáltal, hogy nagyon más volt. És nagyon 

friss volt, talán a Magyar Pavilon addigi kiállítás-

történetében a legfrissebb. Az 1990-es magyar 

kiállítás pedig már túllépett a „jaj, de érdekes” 

kategórián és azon, hogy „jé, a Magyar Pavilonban 

van valami új dolog”, mert akkor már önmagában 

a teljesítményt nézték, azt, hogy Fehér László egy 

nagy festő. Az 1990-es szereplést úgy hatátoznám 

meg, hogy akkor egy magyar festő nemzetközi 

felfedezése történt meg. Az általunk szervezett 

három kiállítás közül az első volt a tudomásulvétel, 

hogy Magyarországon van egy másik kultúra is, a 

második vizuálisan volt nagyon hatásos, lezser, humoros, tehát kicsit olyan velenceis 

(ezért szerette annyira a közönség), a harmadik pedig az egy művész igazi elismeré-

sét, tematikájának megértését jelentette (ez hozta meg a szakmai elismerést). 

• BK: Mi volt a korábbi véleménye a Biennáléról? Változott-e ez azáltal, hogy ren-

dezőként is részt vett több Biennálén? Ha igen, mennyiben?

• HL: Én nem értékelem túl a Biennálét. Akkor sincs semmi, ha egy művész nem 

állít ki soha Velencében, és akkor sincs semmi, ha egy művészettörténész nem 

rendez kiállítást ott. Az a véleményem, hogy a Velencei Biennále egy a sok fontos 

kiállítás között, nem több. De amikor 1993-ban Achille Bonito Oliva meghívott, 

hogy rendezzem meg a magam önálló tematikus kiállítását a Biennále kereté-

ben a kortárs közép-európai művészek műveiből,24 akkor örültem a lehetőségnek, 

a nemzetközi fórumnak: egy régi koncepciót vittem tovább, amit a Trigon-

kiállításokon már megfogalmaztam évekkel korábban. Az elmúlt évben pedig a 

Ca’Pesaro barokk palotájában rendeztem meg Enrico Castellani és Günther Uecker 

közös tárlatát,25 a Canale Grande partján: ez a kiállítás is örömmel töltött el, mert 

a két legendás öreg művész ötven év után az én kiállításomon találkozott ismét 

össze, annyi év után. Szép és bensőséges pillanat volt!

• BK: Ki finanszírozta 1986 és 1990 között az egyes kiállítások költségeit? Mennyire 

változott évről-évre a rendelkezésre álló keret? Kaptak-e a művészek honoráriumot, 

napidíjat, fedezte-e a minisztérium az anyagköltségeket stb.?

• HL: A kiállítások anyagi és adminisztratív részét teljesen Néray Kati intézte 

a minisztériummal, így a pontos számokat nem tudom. Természetesen volt a 

kiállításokra állami keret, de ez inkább csak a szállításra, meg az installálásra volt 

elegendő. Honoráriumot biztos, hogy nem kaptak a művészek, szerintem anyag-

költségre sem kaptak így pénzt. Ellenben útiköltségre és szállásra igen, hogy a 

megnyitó napjain ott tudjanak lenni Velencében. Viszont én például 1986-ban 

nem kaptam külön semmilyen pénzt, csak a katalógusszövegemre szerzői hono-

ráriumot a Műcsarnoktól. Emlékszem, hogy a saját autómmal vittem ki Velencébe 

a Katit meg a Birkás Ákost, és mivel Kati kapott útiköltségre pénzt, abból fizette 

a közös utunk kiadásait. Én akkor a jesoloi kempingben laktam, és a megnyitó 

előtt a Magyar Pavilon pici mellékhelyiségében öltöztem át… Félre ne értse, nem 

akarok magamból mártírt csinálni, csak ez jól illusztrálja az akkori kis magyar 

valóságot. 1988-ban aztán már szállodában laktam, 1990-ben pedig már bécsi 

múzeumigazgató voltam, úgyhogy akkor teljesen más volt a felállás.

• BK: Hogyan zajlottak az installálások és a megnyitók Velencében? 

• HL: Gyakorlatilag mindent közösen bonyolítottunk Katival és a művészekkel, az 

installálást, a sajtótájékoztatókat stb. Természetesen a művészek maguk is segí-

tettek a felépítésben. 1988-ban Kati és én is beszéltünk a megnyitón, de például 

1986-ban semmilyen beszéd nem volt, csak egyszerű olasz stílusú vernisszázs 

keretében, kis italozással megnyílt a Magyar Pavilon.

Tudom, hogy 1986-ban és 1988-ban kijöttek Velencébe hivatalos emberek a 

minisztériumból, de nem emlékszem, hogy mikor jöttek oda a Magyar Pavilonhoz. 

• BK: A Velencei Biennále régóta erősen kritizált avítt, nemzeti pavilonrendszerben 

való gondolkodása miatt. Mennyiben gondolja úgy, hogy a Magyar Pavilonban az 

1980-as évek végén és az 1990-es évek elején megrendezett kiállítások az akkori kor-

társ magyarországi képzőművészetet reprezentálták Velencében? 

• HL: Ezt úgy mondanám, hogy mi nem hittünk abban — megjegyzem, egy 

ideje már nagyon sokan nem hisznek benne —, hogy a Velencei Biennále az 

adott országok mindenkori „legmagasabb” művészetét mutatja be. Ez egy-

szerűen a Biennále struktúrája miatt lehetetlen. Velencében pluralista helyzet 

van. Mindenki másban látja az értéket. Én inkább azt mondom, hogy a Velencei 

Biennále egy lehetőség — mindent relativizálni kell. Lehetőség arra, hogy az 

egyes országokba egy kicsit jobban belelássunk, esetleg felfedezzünk vala-

mit, amit nem ismerünk. De hogy az ott bemutatottak jelentenék az adott 

24  La coesistenza dell’arte. Un modello espositivo. XLV. La Biennale di Venezia, Procuratie Vecchie, 
Velence, 1993. június 11 — október 10. Kiállító művészek: Marina Abramović, Stefano Arienti, Herbert 
Brandl, Jiří David, Gianni Dessi, Braco Dimitrijević, Jiří Georg Dokoupil, Mirjana Dordević, Manfred Erjautz, 
Franz Graf, Herwig Kempinger, Thorsten Kirchhoff, Peter Kogler, Felice Levini, Amedeo Martegani, 
Mulasics László, Nunzio, Piero Pizzi Cannella, Marjetica Potrč, Dubravka Rakoci, Hubert Schmalix, 
Trombitás Tamás, Manfred Wakolbinger, Die Damen. 
25  Enrico Castellani — Günther Uecker. Palazzo Ca’ Pesaro — Galleria Internazionale d’Arte Moderna, 
Velence, 2012. szeptember 1 — 2013. január 13.
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országok kortárs művészetének „csúcsát” vagy 

annak „teljes áttekintését”, azt nem gondo-

lom. Ez akkor, amikor a Velencei Biennále meg-

született, még működött, de ma már nem. 

Mára már teljesen átalakultak ezek a nemzeti 

keretek, így más a célja a kiállításoknak. És ez 

már a mi időnkben is így volt. Mi arra gondol-

tunk 1986-ban, hogy egy új imázst mutassunk 

Magyarországról. Nem feltétlenül a legje-

lentősebb művészek — bár szerintem nincs 

ilyen, hogy legjelentősebb — szerepeltetésével, 

hanem egy aspektusát akartuk megmutatni az 

akkor zajló szemléleti átalakulásnak. 1988-ban 

is ezt az új imázst folytattuk, csak az akkori 

kortárs magyar képzőművészetnek egy másik 

aspektusával. 1990-ben pedig egy autentikus 

művész felvállalása volt a cél. De ezek a művé-

szek a korabeli magyar helyzetből nőttek ki, 

úgyhogy ha így nézzük, visszaadtak valamit  

a kortárs magyarországi képzőművészetből.

• BK: Milyen volt a nemzetközi és a magyar 

visszhangja a Magyar Pavilonnak és az ott bemu-

tatottaknak az Ön által ismert időszakban?

• HL: Az 1988-os kiállítás sokkal nagyobb 

érdeklődést váltott ki, mint az 1986-os. A már 

említett „másság” — ami alatt itt most azt 

értem, hogy egzotikus, azaz, hogy nem tudta 

a nyugati közönség senkihez és semmilyen 

referenciához sem kötni a Samuékat, hiszen 

nem volt sem arte povera, sem land art, sem 

neoflorklór stb. az ő művészetük — és a nagyon 

sajátos magyar kulturális háttér és az ebből 

fakadó vizuális formanyelv miatt. Ez politikai 

folklór volt, ami nagyon népszerű lett 1988-ban 

Velencében. Az 1990-es Fehér László-kiállítás 

óriási érdeklődést váltott ki, mivel egyrészt 

más volt, mint a többiek, ugyanakkor meg ugyanarról az új narratíváról beszélt, 

mint az amerikaiak. Egyszerre volt más és ugyanaz, és ez a kettő kell Velencében. 

Érthető is legyen, de különleges is. Hosszútávon az ország teljes képzőművésze-

tére nézve a Fehér László-kiállításnak volt talán a legnagyobb hatása.

• BK: Meséljen egy kicsit a megvalósult kiállításokról. Kizárólag új munkákat vittek 

Velencébe?

• HL: Igen, ez cél volt, hogy a legfrissebb munkákat vigyük. Egyedül a 

Kelemennél merült fel, hogy a Radírképeit is kivisszük Velencébe, de ő ezt nem 

akarta. És annyiban igaza volt, hogy ha kivittük volna a Radírképeit, akkor ez  

az anyag lett volna az egyetlen az egész kiállításban, ami nem kortárs anyag.  

És emiatt egyrészt kilógtak volna, másrészt nehezebben lehetett volna értel-

mezni őket abban az adott kontextusban. A Biennálén retrospektív tárlatokat 

nem lehet rendezni, legfeljebb monografikus keretben. Mert a közönség félreérti, 

nincs az embereknek türelme, és nincs meg a kulturális bázis sem. Túl sok magán-

történelem, túl sok lokalitás nem működik Velencében. Kell valami, amit értenek, 

anélkül, hogy tudásuk lenne róla.

• BK: Milyen hatással volt (ha volt) a Biennále saját művészettörténészi karrierjére? 

(Kapott-e közvetlenül ennek hatására meghívást külföldi kiállítás megszervezésére, 

kialakultak-e nemzetközi kapcsolatok stb.?)

• HL: A múzeumi meghívásokat nem a biennálés közreműködésemnek köszön-

hetem. Azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon sok a nemzeti pavilon, minden 

második évben új kurátor van minden nemzetnél, úgyhogy a kurátorok neve 

hamar elfelejtődik. Amikor én elkezdtem a Biennálét, akkor már voltak nemzet-

közi kapcsolataim leginkább Ausztriában, Németországban és Franciaországban. 

Én magam kerestem ezeket a kapcsolatokat, s például Pierre Restanyt, Achille 

Bonito Olivát, Harald Szeemannt már a Biennále előtt ismertem. Ami ebben a fel-

állásban véleményem szerint nagyon fontos, az az, hogy tudtam valamit nyújtani 

ezeknek az embereknek. El tudtam mondani és meg tudtam mutatni, hogy én 

mit csinálok. És erre ők nyitottak voltak, érdekelte őket, amit én teszek a kortárs 

magyar művészetért. Ebben a biennálés közreműködésem csak egy megerősítés 

volt a számukra. Azok, akik engem addigra már külföldről ismertek, mondjuk úgy 

„természetesnek” vették, hogy ezeknek a művészeknek rendezünk a Katával kiál-

lítást Velencében. 

A saját karrierem szempontjából tehát nem a Velencei Biennále jelentette a leg-

nagyobb szakmai sikert, hanem az Európa másik fele című kiállítás, amit 2000-

ben rendeztem Viktor Misianóval és Anda Rottenberggel a párizsi Jeu de 

Hegyi Lóránd és Peter Ludwig  
Fehér László kiállításán, XLIV. La Biennale  
di Venezia,  Magyar Pavilon, Velence, 1990
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Paume-ban.26 Ezen a kiállításon ott volt együtt, 

Európa centrumában a magyar, a cseh, a len-

gyel, a jugoszláv stb., azaz a kelet-közép-euró-

pai művészek legjava. Ez óriási dolog volt akkor, 

egész eddigi munkásságomból erre a kiállításra 

vagyok a legbüszkébb.

• BK: Milyennek látja a velencei magyar szereplés 

történetét az 1980-as évektől napjainkig? Lát-e 

folyamatot, fordulópontokat?

• HL: Folyamatot nem látok, fordulópontot is 

csak keveset. A mi kiállításaink Katival fordu-

lópontot jelentettek a korábbiakhoz képest. 

De talán ez ma már nem is nagyon lehetséges. 

Hiányokat is látok, többek között, amit nagyon 

sajnálok az, hogy az Iparterv-generáció, Lakner, 

Hencze, Maurer, Erdély stb. teljesen kimarad-

tak a Biennáléról. A Magyar Pavilon kiállításai 

egyébként az 1980-as évek közepe óta jók: nem 

kiemelkedőek, de ugyanakkor nem is rosszak. 

Mindig hoznak egy szintet. Ennek megfele-

lően általában jó visszajelzéseket kap a Magyar 

Pavilon. Úgy mondanám, hogy mindig meg 

van említve a Magyar Pavilon, mint valamilyen 

szempontból érdekes kiállítás, de átütő szerepe-

lés régóta nem volt — leszámítva természetesen 

a 2007-ben elnyert Arany Oroszlán-díjat. 

• BK: Rendezne-e ma újra kiállítást a Velencei 

Biennálén?

• HL: Ez egy nehéz kérdés. 1990 után egyszer 

sem ambicionáltam, hogy újabb kiállítást ren-

dezzek Velencében, a Magyar Pavilonban. Nem 

keresem a konfliktusokat, adódik magától is 

elég. Úgyhogy ismerve a körülményeket, az  

az érzésem, hogy nem lenne jó ötlet. 

• BK: Milyennek látja a Biennále jövőjét?

• HL: Én úgy látom, hogy magának a 

Biennálénak (a nemzeti pavilonoknak, a köz-

ponti kiállításnak és az Arsenalénak) a jelentő-

sége abszolút lecsökkent. A Velencei Biennále és 

Európa általában megfáradt egy kicsit. Nagyon 

sok új biennále van, főleg Ázsiában és Latin-

Amerikában, ahol sok a pénz. Most az ott szer-

vezett biennálék az egzotikusak. Ott még az 

országok, a városok is sok újdonságot nyújta-

nak — Velencét már mindenki ismeri. Így újdon-

ság szintjén már nem nyújt annyit a Velencei 

Biennále, mint az 1980-as években.

Ma inkább arra teremt jó alkalmat, hogy sok 

emberrel lehet a városban találkozni. Illetve ami 

új és jó, az a sok kísérő-kiállítás, amit a Biennále 

ideje alatt párhuzamosan rendeznek a városban 

elszórtan a különböző palazzókban. Ezekben 

újabban sokkal érdekesebb kiállítások jöttek 

létre, mint a Giardiniben. Eltolódott az irány a 

Giardiniből a palazzók felé, úgyhogy én ezekben 

a rendezvényekben látom a Biennále jövőjét.

Készült: Magyarországon, 2013 júliusában.

26  L’autre Moitie de l’Europe. Galerie nationale du Jeu de 
Paume, Párizs, 2000. A kiállítás négy, egymást követő 
részből állt, és 2000. február 8-tól június 21-ig tartott. 

Nagy Edina

Letűnt gesztusok nyomában
When Attitudes Become Form:  
Bern 1969/Venice 2013

• Ca’ Corner della Regina, Velence

• 2013. június 1 — november 3.

Harald Szeemann, a múlt (és talán a jelen) század legjelentősebb „kiállítás-

csinálójának” szelleme kísértett Velencében ezen a nyáron. A helyszín a kísértés 

szempontjából (is) ideális, hiszen Szeemann „életében is” számos kiállítást hozott 

létre itt: már a hetvenes években is dolgozott a Biennálén, majd 1980-ban ő 

vezette be a fiatal művészek platformjaként működő Apertót, kezdeményezésére 

csatolták a biennáléhoz az Arsenalét, 1999-ben és 2001-ben pedig a 48. és a 49. 

Velencei Biennálé főkurátora volt.1 Rajta kívül egyetlen főkurátor sem büszkélked-

hetett két egymást követő biennálé megrendezésével, amelyek így olybá tűntek, 

mintha egymás „folytatásai” lettek volna — amit 1999-ben nem sikerült bemutat-

nia, arra sor került 2001-ben.

De itt most nem is az elmúlt velencei biennálékról, hanem a Szeemann halála után 

nyolc évvel szellemét megidézni kívánó aktuális ‘reenactment’-ről, a Ca’ Corner 

palotában a Prada alapítvány támogatásával és szervezésében megvalósult,2 a 

legendás Attitudes-kiállítást3 újra „felépítő” tárlatról kellene beszélni.4 Amit per-

sze nem tehetünk meg anélkül, hogy legalább néhány szót ne ejtsünk a legenda 

(t.i. a 69-es kiállítás) keletkezésének körülményeiről és az általa elhíresült Harald 

Szeemannról.5 Aki a kiállítás megrendezésének idején, 1969-ben még mindig a világ 

legfiatalabb múzeumigazgatója címmel büszkélkedhetett, ugyanis 26 évesen lett  

a berni Kunsthalle6 vezetője — ahonnan 1969-ben, az „attitűdök” megrendezése 

után távozott, megalapítva az egyszemélyes „Agentur für geistige Gastarbeit”-et 

(szellemi vendégmunkás ügynökség), „melynek” haláláig dolgozott. 

Szeemann a kiállításcsinálás (a szó saját kreációja, szívesen hívta magát 

„Ausstellungsmachernek”, inkább, mint kurátornak) előtt sok mindennel foglal-

kozott: grafikusi pályára lépett, egyszemélyes színházat csinált, ahol szereplő, 

író, díszlettervező, rendező volt egy személyben, transzvesztita fellépéseivel 

sokkolva a svájci közönséget. A Gesamtkunstwerk ideája, ami talán a szürrea-

listák hatásának következtében egész életében kísértette, már itt is jelen volt 

tevékenységében. Első (kabinet)kiállítását is a Gesamtkunstwerk egyik megszál-

lottjának, az akkoriban épp elfeledett Hugo Ballnak ajánlotta Bernben.7 Ez után 

néhány évvel veszi át a Kunsthalle vezetését, ahol tulajdonképpen a korszel-

lemnek megfelelő programot visz: pop-művészek, magányos héroszok (Giorgio 

Morandi, 1965) kiállításai váltják egymást konstruktivista pozíciókkal, a prog-

ramba Christo akciója mellett (a Kunsthalle fennállásának 50. évfordulójára, 

1  Szeemann munkásságának hatása alól nehéz kivonnia magát a jelen kiállításcsinálóinak is — e 
hatás egyértelműen érzékelhető például az aktuális Velencei Biennálé koncepcióján, a központi pavilon 
rendezésén. Mások, például Francesco Bonami a 2003-as Velencei Biennálén, kifejezetten a Szeemann 
vízióitól való elhatárolódás és az azokkal szembeni alternatíva lehetőségeit keresték, illetve keresik.
2  Az 1995-ben alakult, a kortárs művészet és kultúra támogatására és közvetítésére létrejött 
alapítvány egyéni- (pl. Anish Kapoor, Marc Quinn, Carsten Höller, Nathalie Djurberg, Tobias Rehberger, 
stb.) és csoportos kiállításokat, utazó tárlatokat, filozófiai és kultúrtörténeti konferenciákat, 
filmfesztiválokat finanszíroz és szervez. A következőkben a kortárs építészetre is nagyobb hangúlyt 
fektetnek majd, 2015-ben Milánóban nyíló építészeti kiállító központjuk tervezője Rem Koolhaas.  
(ld. http://www.fondazioneprada.org/)
3  When Attitudes Become Form. Kusthalle Bern, 1969. március 22 — április 27. 
4  http://www.prada.com/en/fondazione/cacorner#info-area!
5  A témához ld. még: Kovács Ágnes: „Au revoir M. Szeemann.” Balkon, 2013/3., 2-13.
6  http://www.kunsthalle-bern.ch/
7  Hugo Ball (1886–1927): Manusckripte, Photographien, Bücher. Kleintheater Kramgasse 6, Bern,  
1957. szeptember 24–27.


