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� Bódi Kinga: Minden országban más és más rendszer alapján döntik el, ki állít-
hat ki évről-évre az adott ország nemzeti pavilonjában. 2001-ben kidöntöttarról, 
hogy te és Komoróczky Tamás képviselitek Magyarországot a Velencei 
Biennálén? Mi volt a kiállításotok (közös) koncepciója?
� Lakner Antal: Kettőnk neve, az egész kiállítás alapkoncepciója és a felkérés a 
részvételre Fabényi Júliától származott. Korábban több kiállításon is részt vettem 
az ő szervezésében, többek között a Szombathelyen minden évben megrendezett 
Bloomsday fesztiválon, illetve 1999-ben a frankfurti Karmeliterkloster-beli kiállítá-
son.1 Júlia valamikor még 2000 nyarán jelezte nekem, hogy amennyiben elnyeri a 
Műcsarnok igazgatói posztját, Komoróczky Tamás és az én munkáimat szeretné 
kivinni a következő Velencei Biennáléra, s ez – az akkor még hihetetlennek tűnő 
lehetőség – néhány hónappal később realitássá vált. Az év őszén tényleg neki 
ítélték a Műcsarnok igazgatói székét, és decemberben valóban hivatalosan is fel-
kért bennünket a velencei kiállításon való részvételre. Ekkor dolgozta ki Fabényi 
a Társasági közlekedés kiállítási koncepcióját, amelyhez – elképzelése szerint 

– mindkettőnk munkái illeszkedtek. A produkciós és szervezési munka – tehát a 
Biennále lebonyolítása – már inkább Bencsik Barnabásra hárult, aki akkoriban 
a Műcsarnok főkurátora volt, és az, hogy a nagyívű elképzelések tényleg meg is 
valósultak, nagymértékben neki volt köszönhető. A kurátori koncepció kialakításá-
ban mi művészként nyilván nem vettünk részt, és Komoróczkyval előtte sem volt 
közös projektünk, viszont a kiállítás komoly lehetőség volt mindkettőnk számára. 
Valójában nem egy közös kiállításról volt szó: két egymástól elkülönített részen 
mutattuk be mindketten a saját dolgainkat, amelyeket a Társasági közlekedés 
ernyőkoncepció fogott össze. Ennek a nagy előnye az volt, hogy így mindketten 
ki tudtunk állítani Velencében. Kettőnk művészetét nem éreztem olyan közeli-
nek egymáshoz, de a munkáim – különösen az Art Mobile-projekt – a látogató-
kat bevonó jellegükből adódóan kapcsolhatók voltak a Társasági közlekedés 
gondolatához. Tényleg izgalmasnak találtam a helyzetet, hogy lehetőségem van 
megvalósítani egy nagyléptékű interaktív projektet egy olyan helyen, ahol tény-
leg van erre kíváncsi közönség is, és ez végül maximálisan be is jött. Engem már 
akkor is a műalkotás és a közönség közötti határok feloldása érdekelt, azaz, hogy 
a részvétel során a szemlélődésnél valami még izgalmasabb viszony jöjjön létre. 
Ez egy alapvetően más hozzáállás: kívülről tekintek rá valamire, vagy magam is ala-
kítom a helyzetet. Ennek éles helyzetben való kipróbálására kevés jobb helyszínt 
lehetett volna találni, így én a Biennálét egy több százezer felhasználós művészeti 
tesztüzemként hasznosítottam, ami jó eredményeket hozott. Végül is ennek a 
tesztüzemnek a sikere segített abban, hogy az INERS eszközök eljutottak később 
a világ különböző pontjaira.
� BK: 2001-ben ti voltatok az utolsók, akiket még a nyílt pályáztatás beveze-
tése előtti szisztémában választottak ki a részvételre. Mit gondolsz a 2002 óta 
érvényben lévő magyar kurátori pályázati rendszerről?
� LA: Akkor az a rendszer volt érvényben, és nem látszott, hogy egyszer majd 
más lesz, így az sem merült fel, hogy hogy egy olyan elképzelt, majdani ideális 
pályázati rendszer kiírására várjon az ember, ahol önállóan indulhatna. A művészek 
életében hosszú szélcsendes időszakok is vannak, így amikor jön egy áramlat, 
érdemes felhúzni a vitorlát. A későbbiekben bevezetett pályázati rendszernek sok 
előnye van, többek között a nyílt versengés fejében teljes önállóságot biztosít a 
művészeknek, ami egyértelműbb helyzetet teremt. Ennek a lehetősége akkor még 
talán csak terv szintjén merült fel, mi viszont kaptunk egy felkérést, amelyen nem 
volt értelme hezitálni. Mindettől függetlenül a nyílt pályázás mindenképpen hasz-
nos a társadalmi vérkeringés szempontjából fontos demokratikus vívmány, amely 
arra készteti a résztvevőket, hogy pontosan megfogalmazzák, mit akarnak létre-
hozni. A későbbi pályázati rendszer gyakorlatilag felszámolta a korábban bevett 

1  Irreguläres Gedächtnis (Rendhagyó emlékezet). Karmeliterkloster, Frankfurt am Main, 1999. október 
2–28. Kiállítás-koncepció: Fabényi Júlia, Keserü Katalin. 

B ó d i  K i n g a

*  1966-ban született Budapesten. 1988 és 1992 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán 
tanult, majd 1992 és 1995 között posztgraduális képzésben vett részt ugyanott. 1999-ben Derkovits-ösz-
töndíjas volt. 2001 és 2002 között a Künstlerhaus Bethanien ösztöndíjasaként Berlinben alkotott. 2002 és 
2005 között Párizsban élt. 2006-ban az Art in General rezidencia-program keretében New York-ban 
dolgozott. 2008 óta a budapesti BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékének oktatója.
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gyakorlatként működő „társbérleteket” a pavilonban. Mi ketten voltunk, ami egy 
elfogadható kompromisszum, és relatíve nagy önállóságunk volt, de korábban vol-
tak a pavilonban csoportos kiállításnak aposztrofálható megjelenések is előttünk, 
pl. előfordult, hogy öt művész állított ki ugyanebben az épületben.2 Egy velencei 
pavilon-szituációban, egy amúgy is befogadhatatlanul nagy megakiállításon ez 
teljesen szétforgácsolja a nézői figyelmet. A pályázati rendszer bevezetése óta 
lényegében nem program alá rendelten jelennek meg a művészek Velencében, 
hanem közösen alakítja ki a kurátor és a művész (vagy művészcsoport) a kiállítást, 
hasonlóan a többiekhez. A művészek kiválasztásának módja országonként külön-
bözőképpen történik, mindenfajta megoldásra van példa, de mostani szemmel 
tekintve jobb, ha átlátható, kik akarnak részt venni, milyen projekttervek készülnek, 
mert ez egy ilyen nagy figyelmet generáló esemény tekintetében mindenképpen 
előnyös. Kurátor és művész így egyszerre tud ráhangolódni a feladatra, azonban a 
későbbi évek megmutatták, hogy a pályázati rendszer minden előnyével együtt 
sem biztosíték arra, hogy ne lehessen befolyásolni az eredményt, ha van rá kész-
tetés, s ez jelenleg más kinevezések esetében is így van. Ahogy én látom, az ideá-
lis, szakmailag korrekt, valóban átlátható pályázati és zsűrizési rendszer még várat 
magára a hazai kulturális és oktatási rendszer más területein is...

2 L’Assunzione della techné. Emese Benczúr, Imre Bukta, Gábor Erdélyi, Mariann Imre. La Biennale di 
Venezia XLVIII. Esposizione Internazionale d’Arte. Ungheria. Magyar Pavilon, Velence, 1999. június 9 – nov-
ember 7., Kurátor: Sturcz János.

� BK: A Velencei Biennále régóta erősen kritizált 
nemzeti pavilonrendszerben való gondolko-
dása miatt (a nemzeti pavilonok célja „az adott 
ország művészeti termésének kétévente történő 
bemutatása”). Mennyiben gondolod úgy, hogy 
2001-ben a kortárs magyarországi képzőművé-
szetet reprezentáltátok Velencében? 
� LA: Egy művész az alkotásaival a világról alko-
tott saját felfogásmódját jeleníti meg elsősor-
ban és ez nyilván nem vonatkoztatható el attól 
a közegtől, amiben él és dolgozik. A reprezen-
tációs elképzelés téves alapokon nyugszik: 
egy alkotás vagy művész nem tudja egy ország 
művészetét reprezentálni, nem is feladata, a lét-
rehozott mű által felvetett probléma aktualitása, 
minősége, érvényessége az, ami elsődlegesen 
fontos. Ha a műnek sikerül érdeklődést kiválta-
nia egy internacionális kontextusban, akkor ezt 
követően kezd csak kíváncsi lenni az ember arra, 
hogy az hol, milyen körülmények között készült. 
Ez a működőképes sorrend, nem pedig az ellen-
kezője. Tehát például, ha valaki Bartók zenéjében, 

Lakner Antal
Art Mobile eligazítás
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Kassák műveiben gyönyörködik, vagy éppen Kertész Imrét olvas a világ másik 
felén, és tudja, hogy magyar a szerző, felértékelődik a szemében ez a mi kis orszá-
gunk. Ennek így van jelentősége. Pusztán az, hogy valaki magyar, nem érdem, csak 
egy adottság, ami nekünk fontos, az identitásunkkal kapcsolatos, de semmiképp 
nem művészeti kategória, sokkal inkább nyelvi, kulturális és sorsközösség. Ahhoz, 
hogy ez másoknak is jelentsen valamit, fel is kell tölteni tartalommal, ebből pedig 
kialakulhat egy sajátos karakter, ami nem csak a művészet esetében van így. Én itt 
élek, így döntően innen fejlődött ki az, amit csinálok, ebből a viharos, de mégis 
termékeny közegből tekintek a világra, és ennek az érvényességét nem lenne 
értelme vitatni. Bízom benne, hogy amit én létrehozok, az is egy apró alkotórésze 
ennek a történetnek. 
A Velencei Biennále annak ellenére nem veszítette el a jelentőségét, hogy a mai 
meglehetősen kozmopolita és transzkulturális művészeti közegben még mindig az 
évszázados nemzeti pavilonrendszerben mutatja be a kortárs képzőművészetet, 
s a mai napig ellátogat oda kétévente a témában érdekeltek legnagyobb része. 
Velence egy igazi nagy túlélő, kortárs művészeti Disneyland, gigantikus vetélkedő, 
ahol a nemzetközi szintéren szinte észrevehetetlen, a kortárs művészeti életben és 
piaci struktúrában marginálisan jelenlévő nemzetek, mikrovilágok alkotói is lehe-
tőséghez jutnak. A monarchia korában építészetileg-territoriálisan konzervált álla-
potnak, tehát a „jókor, jó helyen” megépített ingatlannak köszönhetően ott találjuk 
magunkat a reflektorfényben, ami a jelen állapotban nem biztos, hogy magától 
értetődő lenne. Ilyen szempontból számunkra sokkal lényegesebb helyszín, mint 
például a nagy nyugati kultúrállamok művészeinek, akiknek számtalan múzeum, 
Kunstverein, Kunsthalle, FRAC, art center, galéria és vásár komplex rendszere áll a 
rendelkezésére folyamatosan alapjáraton. A nemzeti pavilonrendszer egy térbeli 
adottság, ami több mint egy évszázad elteltével elavultnak mondható, de paradox 
módon nekünk éppen kedvez ez a helyzet, hiszen a nemzetközi kurátorgárda rutin 
szerint – tisztelet a kivételnek – nagyívben elkerüli Kelet-Európának ezt a részét. 
� BK: Hová pozicionálnád a kiállításotokat összehasonlítva az abban az évben 
a többi pavilonban látottakkal?
� LA: Meghatározó volt számomra, hogy akkoriban fejlesztettem ki interaktív szer-
kezeteimet, az INERS Passzív Munkaeszközök-sorozatot, amelynek egyes darabjai 
a nézők bevonásával működnek, és sikerült ezeket megfelelő módon, használha-
tóan kiállítani. Az INERS eszközök a vártnál is nagyobb érdeklődést váltottak ki, 
hiszen nem hogy ilyen, de még csak hasonló dolgokat sem láttam a Biennálén, ez 
nyilván másoknak is feltűnt. A Biennálén jellemzően retinális alkotások szerepeltek, 

az enyémhez hasonló felfogású, a konceptuális 
művészeten belül is speciális, testileg-fizikailag 
megtapasztalható projektre gyakorlatilag nem 
volt példa akkor, de korábban sem volt jellemző. 
Ez a felfedezés visszaigazolta, hogy volt érvé-
nyessége ebben a kontextusban is, így a mű 

– mondhatni – megállta a helyét, és azok is felfe-
dezhették, akik külföldön erre fogékonyak voltak. 
Velencében a látogatók szinte művészeti követ-
ségek között vonulnak, majdnem éppen úgy, 
mint 1909-ben, ez adja a hely karakterét. Éppen 
erre reflektáltam a Giardiniban megvalósított Art 
Mobile-projekt kapcsán, ahol a kultúrturisták és 
szakemberek kollektív vándorlásának mobili-
zálására készítettem kölcsönözhető, speciális 
tricikliket. A pavilonok közötti területet elnevez-
tem interkulturális zónának, s ebben lehetett az 
Art Mobile-okkal közlekedni. Ez a hazai bázisú 
projekt (az Art Mobile-ok a majdnem teljesen 
felszámolt legendás IKARUS buszgyár egyik 
utódüzemében készültek) így példátlan módon 
kilépett a nemzeti karanténból, és váratlan helye-
ken és összefüggésekben bukkant fel. Arra sem 
emlékszem, hogy sok mindent láttam volna, 
ami a pavilonok falain kívülre lett kitalálva. Nem 
mellesleg egy kis fizikai relaxációs tréningre is 
lehetőséget teremtett a nézőknek a nagyszámú 
videóvetítés szemlélése által okozott, kényszerű, 
statikus állapotok között. A főként hagyományos 
műtárgyfelfogású és médiaművészeti alkotások 
közül eléggé kitűnt egyedi felfogásával, részvé-
teli jellegéve.
� BK: Milyen volt a nemzetközi és a magyar 
visszhangja a kiállításotoknak?
� LA: A nemzetközi közönség részéről direkt, 
közvetlen, spontán módon jelentkező, erősen 
pozitív visszhangja volt. Mivel néhány hétig 
magam is felügyeltem az üzemeltetést, részem 
volt abban az élményben, hogy ezt személye-
sen is megtapasztalhattam. A közönséggel álta-
lában jó viszonyban vannak a munkáim, s ez 
Velencében fokozottan jelentkezett. Külön szak-
mai hozadék volt, hogy jónéhány külföldi kiállítási 
meghívást és egyéb megkeresést is kaptam az 
utána következő időszakban, ami egyértelműen 
a kiállítás sikerének volt köszönhető. A tovább-
lépés szempontjából ez is jelentős volt, valamint 
az, hogy kiemelten említették a nevemet néhány 
Biennáléról szóló cikkben, német újságokban 
vagy például a Le Monde-ban, az International 
Herald Tribune-ben és az Art in America-
ban pedig képpel is illusztrálták a munkáimat.  
A velencei szereplés hazai bemutatása akkor 
még nagyon nem volt kidolgozva, ezért komoly 
visszhangra sem lehetett számítani. Gyakorlatilag 
csak a Biennálén való szereplés ténye volt köz-
tudott, de az, hogy ott mi történt, arról alig jött 
át valami. Emlékszem, a Magyar Televíziónak 
konkrétan nem volt pénze arra, hogy egy kocsit 
kiküldjön forgatni, úgyhogy hivatalos felvétel 
nem készült. Egészen történelem előttinek hat ez 

Lakner Antal 
Home Transporter 1. 
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most, amikor az idei Biennáléról már a megnyitó 
napján tízezrek nézhettek filminterjút az index.
hu-n. A sajtót tekintve a Magyar Narancsban 
jelent meg velem egy komolyabb interjú3 még a 
megnyitó előtt, aztán elvétve volt még egy-két 
biennálés újságcikk,4 illetve a Pesti Estnek volt 
egy biennálés különszáma. A velencei anyag 
hasonló léptékű (persze továbbfejlesztett) itt-
honi bemutatására, bármilyen furcsa is, lényegé-
ben tavaly, 11 év késéssel került sor a Ludwigos 
kiállításom alkalmával.5 Így fordulhatott az elő, 
hogy évtizednyivel késleltetett visszajelzése-
ket – szerencsére pozitívakat – kaptam most 
a Ludwigban az itthon újdonság erejével ható 
művekkel kapcsolatban. Ezért is indokolt lenne 
a velencei kiállításra nagy energiával elkészült 
művek bemutatása itthon, egyfajta gesztusként 
is lenne a kiutazni nem tudó, érdeklődő honfi-
társaink felé. Van rá példa, hogy ez megvalósul, 
de a mi esetünkben például elmaradt. 2012-
ben a Ludwigban sokan rácsodálkoztak – heves 
tetszésnyilvánítás közepette – olyan művekre, 
amelyek nem csak a Biennálét, de azóta több 
kontinens kiállításait is megjárták. Érdekes hely-
zet állt elő azzal, hogy egy külföldi, aki 2001-ben 
ott járt Velencében a Biennálén, vagy 2005-
2006-ban Oszakában és Tokióban, jobban 
ismeri a munkáimat, mint a budapesti közönség. 
A Ludwigban az bizonyosodott be, hogy a nem-
zetközi művészeti összefüggésben működőké-
pes kortárs művekre a hazai közönség is kíváncsi, 
és jó, ha ezek nem csak exportcikkek maradnak. 
Közgyűjtemények sem jelentkeztek akkoriban, 
hogy érdekelné őket valami ebből a sorozatból, 
erre is sok évet kellett várni. Jóval később, 2009-
ben került az egyik mű a Ludwig Múzeum gyűjte-
ményébe.6 illetve szintén később a dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Intézet vett még egy munkát 
a biennálés műcsoportból.7

� BK: Milyen hatása volt (ha volt) a Biennálén 
való részvételnek későbbi pályafutásod 
szempontjából? (Kaptál-e közvetlenül ennek 
hatására meghívást külföldi kiállításokra, kiala-
kultak-e nemzetközi kapcsolataid stb.?)
� LA: Mindenképpen fordulópontnak lehet 
tekinteni a nemzetközi szakmai kapcsolatok 
tekintetében a biennálés szereplést. Az utána 
következő év egy olyan intenzív időszak, ami-
kor a kiváltott figyelem még élő és aktív. Ebben 
a „posztbiennále” időszakban sok megkeresést 

3 Szőnyei Tamás: Megtörni a műtárgy fétisizmust. Magyar 
Narancs, 2001. április. 5., 30–32.
4 Nagy Gergely: Az idegek arca: hétköznap és neurózis. Mű-
értő, 2001/7–8., 15.; Szipőcs Krisztina: Az emberiség lapálya. 
Balkon, 2001/6,7., 15-28. 
5 Munkaállomás – Lakner Antal kiállítása. Ludwig Múzeum 

– Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2012. szeptember 21 – 
2013. január 20., kurátor: Székely Katalin.
6 INERS-Home Transporter – A talicskapad, 1999. Vásárlás a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2009-ben. Ugyanebben 
az évben még egy biennálés mű bekerült a Ludwig Múzeum 
gyűjteményébe Lakner Antaltól: A festőpad plakát, 1998 
(számitógépes nyomat). A művész ajándéka.
7 Freehand 2., 1998–2000.

kaptam, ami természetesen köthető az eseményhez. Például ilyen volt az egy évvel 
későbbi, frankfurti szereplésem. Iara Boubnova, a 2002-es frankfurti Manifesta 
4 kurátora ott volt 2001-ben a Biennálén, felfigyelt a munkáimra, és később meg-
keresett, hogy állítsak ki a Manifestán.8 Nyilván a sikeres szereplésnek is része 
volt abban, hogy 2001-ben elnyertem a berlini Künstlerhaus Bethanien ösztöndíját. 
Szerencsésen alakult az is, hogy épp ebben az időszakban zajlott a franciaországi 
magyar kulturális évad előkészítése, s ennek kapcsán 2001-ben megkeresett Ami 
Barak, aki akkoriban a FRAC Montpellier igazgatója volt, hogy vegyek részt egy 
ottani kiállításon.9 Vagy lehetne még említeni egy stuttgarti kiállítást10 is, ahol két, 
a Biennálén szerepelt INERS-gépet állítottak ki, és jóval később, 2005-ben a japán 
kiállítás11 kurátora is említette, hogy Velencében találkozott először a műveimmel. 
Ezen a tárlaton is szerepelt két, mostanra már ikonizálódott INERS classic-darab: 
a „festőgép” (INERS-Wallmaster), és a „talicska” (INERS-Home Transporter). Ezek 
végigvonultak a pályafutásomon azóta, és nehéz kikerülni, hogy ne ezeket kérjék el 
egy-egy kiállításra. Egy más vonatkozású, de vicces hozadéka is volt még a dolog-
nak, hogy Jovanotti, a közismert olasz popsztár megkeresett, hogy neki nagyon 
tetszenek a szerkezeteim, és szeretné, ha a következő CD-borító füzetében az 
én egyik INERS-munkám szerepelne. Megegyeztünk, és ez tényleg meg is valósult.
� BK: Mi volt a korábbi véleményed a Biennáléról? Változott-e azáltal, hogy 
részt vettél a kiállításon? Ha igen, mennyiben?
� LA: Először 1990-ben jártam a Biennálén, éppen abban az évben, amikor Jeff 
Koons is berobbant, és budapesti főiskolásként lenyűgözött és sokkolt az akkor 
sziporkázónak és szabadnak ható nyugati művészetnek ez a karneválja. Mindezt 
egy olyan világból érkezve tapasztaltam meg, ahol nem sokkal előtte még egy 
fekete, szolgálati sofőrös állami Volga várta minden nap a Képzőművészeti 
Főiskola akkori rektorát az Epreskert előtt, amíg bent órát tartott, a főiskolai 
tanulmányaimat pedig csak a Magyar Néphadseregben előfelvételisként letöl-
tött egyéves sorkatonai szolgálat után tudtam megkezdeni... A Biennále nekem 
akkor nagyon inspiratív élmény volt, ez később persze árnyalódott, de akkor 
még egy ifjúsági szálláson aludtunk, szemben a Giudecca szigeten, és nem tűnt 
reálisnak oda kiállítóként valaha is eljutni. Itthon akkoriban indult be a nyugat 
felé való nyitás, megcsapott minket a demokrácia szele és a művészetben is új 
lehetőségek nyíltak meg. 
Később, 1993-ban, amikor Joseph Kosuth szerepelt a Magyar Pavilonban,12 
magyarországi asszisztensként – többedmagammal – dolgoztam a magyar kiál-
lításban, többek között speciális cikkeket, abszurd, de valóságos híreket gyűj-
töttem Kosuth installációjához. Ez a feladat passzolt az akkori munkáimhoz, és 
egyben kihívás is volt a konceptuális művészet atyjának dolgozni. Én abban az 
évben készítettem itthon az Erzsébet-hidas akciómat (Irányjelek, Erzsébet-híd, 
1993), illetve két egyéni kiállításom is nyílt Budapesten,13 s ezek mellett érdekes 
volt látni, mi történik máshol. Az egy jó és termékeny időszak volt számomra. 
2001-ben, kiállítóként egészen más perspektívából láttam a Biennálét, szerep-
lőként, létrehozóként (belülről) már arról szólt, hogy hozzá tudok-e én is tenni 
ehhez valamit. Utólag úgy tűnik, sikerült.
Elméleti szinten a Biennále egy kicsit olyan, mint egy megafon, amibe elsőre nem 
annyira van kedve belebeszélnie az embernek, mert harsog, ugyanakkor hasznos, 
mert így sokkal többen meghallják azt, amit mond. A szakmának is szüksége van 
ilyen megakiállításokra, mert egy szélesebb társadalmi közeg így komolyabban 
veszi a létezését. Ez hivatkozásként segít abban, hogy a művészet szerényebb, de 
értékes helyszínei, szervezetei is működni tudjanak. Megint egy sporthasonlat-
tal élve, az olimpia például egy eltúlzott, ipari léptékű vállalkozás, és nem biztos, 
hogy a testi aktivitásnak ezen a szélsőséges módon kellene csak megjelennie a 

8 Manifesta 4. [15 helyszínen a városban], Frankfurt am Main, 2002. május 25 – augusztus 25. Kurátorok: 
Iara Boubnova (Szófia), Nuria Enguita Mayo (Barcelona), Stephanie Moisdon-Trembley (Párizs).
9 Parti Pris. FRAC Languedoc-Roussillion, Montpellier, 2001. szeptember 28 – december 15.
10 Body Power / Power Play. Württembergischer Kunsverein, Stuttgart, 2002. szeptember 6 – október 13.
11 Positioning. In the New Reality of Europe. Art from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hunga-
ry. National Museum of Art Osaka, Oszaka, 2005. augusztus 2 – október 10.; Hiroshima City Museum of 
Contemporary Art, Hiroshima, 2005. október 29 – 2006. január 8.; Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokió, 2006. január 21 – március 26.
12  Joseph Kosuth. Zeno az ismert világ határán. La Biennale di Venezia XLV. Esposizione Internazionale 
d’Arte. Magyar Pavilon, Velence, 1993. június 14 – október 10. Kurátor: Keserü Katalin.
13 Emmental Expedíció. Stúdió Galéria, Budapest, 1993 (Georg Winterrel); Pápagyűjtemény. Galéria ’56, 
Budapest, 1993. november 5 – december 18.
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fokozott figyelem szélesebb közönséget nyer 
meg az egyes sportágak számára, s ez áttétele-
sen, mikroszinten segítheti azok fennmaradását, 
a helyi sportklubok működését. Ilyen módon a 
Biennále vagy a hozzá hasonlóan sokat kritizált, 
valóban túldimenzionált megarendezvények 
mégis hozzájárulnak akár kis léptékű kiállítóhe-
lyek létezéséhez is. A nem hozzáértő közönség 
számára is értelmezhető célt, visszacsatolást 
jelenítenek meg. Hiszen minden fiatal úszótehet-
ség horizontján ott lebeg az olimpiára való kiju-
tás esélye, és ez bizonyos mértékben az uszodák 
építéséhez is hozzájárul. Mindemellett tudjuk, 
hogy úszni egy kerületi uszodában önmagáért 
is örömteli lehet, éppen úgy, mint ahogy egy 
lokális szinten megvalósuló művészeti projekt 
minősége, érvényessége is felülmúlhat egy bien-
nálés bravúrt. Tehát a szélesebb, nem szakava-
tott közönség megérintése is fontos (a Velencei 
Biennálét például négyszázezren látogatják alkal-
manként), mert enélkül nagyon zárt és belterjes 
lesz ez a mi szakmánk, hiába foglalkozik adott 
esetben sokakat érintő problémákkal. A művé-
szet privát és állami támogatása – épp ezeknek a 
nagy kiállításoknak a révén – egy olyan könnyeb-
ben értelmezhető nemzetközi összefüggésrend-
szert jelöl ki, amibe az adott, helyi projektek és 
kiállítások is illeszkednek. 
� BK: Kikkel dolgoztatok közvetlenül együtt 
a kiállítás megvalósítása/kivitelezése alatt 
(minisztérium, magyar és nemzetközi intézmé-
nyek, művészettörténészek, művészek stb.)?
� LA: Ilyen szempontból ez egy komplex és 
erősen kooperatív projekt volt. Természetesen 
a Műcsarnokkal, mint produkciós háttérintéz-
ménnyel és mint kurátori-kivitelezői stábbal, a 
Biennále Irodával, bizonyos szinten az akkori 
támogatóval, a NKÖM-el, azaz a minisztérium-
mal, ahol akkor meglehetősen segítőkészen áll-
tak a dologhoz. Én a saját projektem kapcsán 
viszont ennél lényegesen gyakorlatiasabb cég-
gel, az Art Mobile-okat megvalósító IKARUS 
mérnökeivel és kivitelezőivel, valamint egy kül-
sős közlekedésmérnökkel is együtt dolgoztam. 
Mivel az Art Mobile-projekt egy pavilonon kívüli 
közterületen kellett, hogy működjön, az előké-
szítés során a velencei városi önkormányzat-
tal is tárgyalni kellett az engedélyeztetés és az 
működési feltételek miatt. Az Art Mobile-okat 
ingyenesen lehetett kölcsönözni Velencében, 
ami gondos előkészítést igényelt, például a köl-
csönzési szerződéseket megfelelően elő kel-
lett készíteni, s ehhez egy olasz ügyvédi iroda 
segítségét is igénybe kellett venni. Elmondható, 
hogy 2001-ben a Kőrösi Orsolya vezette kultu-
rális államtitkárság a kortárs művészet irányába 
nagy nyitottsággal segítette a kiállítás létrejöttét, 
a hozzáállásuk nagyon korrekt volt. Emlékszem, 
hogy rájuk is nagy hatással volt az ilyen típusú 
progresszív kortárs művek iránti – itthon 

akkoriban ritkán tapasztalható – hatalmas érdeklődés a közönség részéről. Mivel 
akkor már az egyes országoknak maguknak kellett gondoskodniuk a pavilonok 
őrzéséről, a négy hónapig tartó őrzés és a kölcsönző üzemeltetésének megszer-
vezése is komoly feladat volt, ebben fiatal művészettörténészek is nagy ügyes-
séggel vettek részt. Mindezekhez a Bencsik Barnabás és Gáspár Júlia által kitalált 
és megalapított Biennále Iroda biztosított professzionális hátteret. Korábban olasz 
fiatalok őrizték a pavilonokat nyári munkában, és általában fogalmuk sem volt az 
adott kiállításról vagy a kiállító művészekről. Ez egy jó kezdeményezés volt akkor, 
hogy nálunk már magyar felvigyázók voltak, akik érdemben tudtak információkkal 
szolgálni a látogatóknak. Mindeközben a katalógus előkészítése során a szerzőkkel 
és a szerkesztővel is folyt a közös munka. Anekdotaként még az is megemlíthető, 
hogy a Műcsarnok „rohamkocsiját” és villanyszerelőit is el kellett küldeni Pestről 
Velencébe, amikor kiderült, hogy az éppen előzőleg végzett állami nagyfelújítás 
során a kivitelező cég elfelejtett fényforrásokat szerelni a pavilonba. Az építés 
első estéjén így sötétség borult a Pavilonra. 
� BK: Ki finanszírozta a kiállításotok költségeit? Bevontatok-e magánpénzt? 
Mekkora költségvetéssel dolgoztatok?
� LA: A Magyar Pavilon fenntartását és a kiállítások produkciós költségeit  
a fenntartó minisztérium fedezi, és amennyire tudom, ez mindig is így volt.  
Ez a legtöbb európai országban is így működik, de persze létezik más megol-
dás is, például az Amerikai Pavilon költségeit magántámogató fizeti, de abban 
az országban van is erre bőven potenciál. A felhasználható keretnek különben 
jelentős részét a velencei szállások, a kiutazások költsége, a transzport, az épület 
fenntartása és az őrzés, valamint a katalógus és egyéb járulékos költségek teszik 
ki, s a fennmaradó kisebb hányadot lehet a megvalósításra, tehát a látogatók 
számára ténylegesen megjelenő dolgokra fordítani. Ez a mi esetünkben is így 
volt, de ez szerencsére elegendő volt arra, hogy megvalósítsuk az elképzelése-
inket, nem volt miért panaszkodni. Nyilván egy ilyen külföldön megvalósított és 
működtetett kiállítóhely, illetve kiállítás egy itthonihoz képest költséges, viszont 
a látogatók számát tekintve megtérül. Más művészeti ágakhoz képest azonban 
a képzőművészet még így is alacsony költségen működik. A gond inkább azzal 
volt, hogy a pavilon százéves múltja és állami alapítása ellenére a Biennálékra 
fordítandó összeg valamiért a mai napig nem került be a központi költségve-
tésbe, ezért ezt minden évben (minden második évben Építészeti Biennále van) 
újratárgyalják, és így túl későn válik felhasználhatóvá a keret. Addigra már rég el 
kell kezdeni a munkát, ki kell fizetni bizonyos kivitelezési költségeket. 2001-ben 
szerencsére a Műcsarnok mint bonyolító még olyan helyzetben volt, hogy erre 
az átmenti időre képes volt megelőlegezni a hiányzó összeget, de voltak kritikus 
pillanatok. A financiális előtervezésben van némi átgondolatlanság, pedig évről 
évre tudható, hogy ez a pavilon ott van, és mindig rendeznek Biennálét, az elmúlt 
évszázadban csak néhány maradt el... Ha ez a helyzet valahogy stabilizálódna, 
sok ősz hajszálat lehetne megspórolni, de arról nincs információm, hogy most 
pontosan hogyan működik.
� BK: Mennyi idő telt el a kiállításon való részvételre való felkéréstől a meg-
nyitóig? Elegendőnek érezted-e ezt az időt a kiállítás eredetileg elképzelt 
megvalósításához? 
� LA: Úgy emlékszem, hogy 2000 decemberében kezdtünk el gondolkodni, dol-
gozni a kiállításon. De az érdemi munka csak a 2001-es év elején indulhatott meg, 
végül szűken, de be tudtuk fejezni a kiállítás. Nem sokat aludtunk, de megérte. 
Természetesen kedvezőbb lenne az Európában általános gyakorlat, hogy legalább 
egy évvel a megnyitó előtt már bele tud vágni a kiválasztott művész és kurátor 
a projektbe, hiszen párhuzamosan kell még egy katalógust is összeállítani. Akkor 
nem lenne ilyen kapkodás a végén.
� BK: Mesélj egy kicsit a megvalósult kiállításotokról, az installációról. Hogyan 
nézett ki a Magyar Pavilon, mi volt a rendezési elv?
� LA: Két, egymástól térben is elkülönülő projektet mutattunk be Komoróczkyval. 
A két tér fizikailag is el volt egymástól választva, és csak a pavilonkoncepció révén 
kapcsolódtak egymáshoz. Az én projektem két részből állt: az egyik a már említett, 
helyszínspecifikus Art Mobile elnevezésű „mozgó” projekt volt. Az Art Mobile-ok 
használatáról egyébként pontos statisztika is készült, amely nemzetiség szerint 
mutatja a felhasználók mennyiségének hetenkénti eloszlását a 25 héten keresztül. 
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Ez azért érdekes, mert a művész hovatartozását fontosnak tartó pavilonrendszer 
fonákjaként megmutatja a befogadók, a közel négy és félezer Art Mobile hasz-
náló sokféleségét: a többségben lévő olaszok, amerikaiak és németek mellett volt 
néhány kazah, újzélandi és máltai artmobilozónk is. A projektem másik fele a Pavilon 
belső terében az 1998 óta készülő, INERS Passzív Munkaeszközökből megkonst-
ruált kulturális gyakorlótér volt. A sorozat alapvetően a látogató testi tapasztalatira 
épített, szakítva a látványelvűséggel. Aki még nem ismerte ezeket, azokra elsőre 
zavarba ejtően hatott: mi történik itt, ez egy kiállítás vagy konditerem? Az alapkon-
cepció kidolgozásakor az eszközhasználat átalakulásának összefüggéseit vizsgáltam 
a munka és a szabadidős tevékenység sajátos egymásra vetítésével. Így jöttek létre 
ezek az első látásra edzőgépnek tűnő szerkezetek, melyek egyedi hatásmecha-
nizmusát hamar felfedezte a közönség. Ezeknek a „szerszámoknak” a használata-
kor, bár fizikai erőkifejtésre van szükség, az eredmény mégis a tudatban képződik.  
A Passzív Munkaeszközök olyan sikeresek voltak, hogy egyet a kiállítás ideje alatt 
el is loptak a pavilonból! Ezt akár elismerésnek is el lehetne könyvelni, mégis meg-
döbbentő volt, hogy valaki elvágta a biztonsági acélsodronyt, amivel a Handypress 
a falhoz volt rögzítve: akkor szembesültem vele, hogy kortárs műtárgylopás is léte-
zik... Igen, ahol ilyen tömegek áramlanak át egy kiállításon, ott ez is előfordulhat. 
Még ettől eltekintve is nagy kihívás egy ilyen forgalmas helyszínen megfogható 
tárgyakat bemutatni, még a mintaként kitett katalógust is le kellett láncolni, mert 
a végén mindent vittek, ami mozdítható volt. Én részem a pavilon kisebbik részét 
foglaltam el, nem volt szükségem akkor nagyobbra. Elég minimalista módon volt 
berendezve az én térrészem: csak az INERS eszközök és néhány a használatukat 

bemutató plakát volt kirakva, minden más felesle-
ges lett volna. Nem használtam hangot vagy vetí-
tést, semmi digitális technológiát, csak a tárgyak 
voltak, nem akartam őket semmivel gyengíteni, 
elég erősek voltak magukban. Szinte jelenlétükkel 
provokálták a látogatókat, hogy próbálják ki őket, 
s ez be is jött, hiszen olyan mértékben lehaszná-
lódtak, hogy a Biennálé után – sőt, még közben 
is – komoly javításokat kellett végezni rajtuk. Volt 
olyan masszív gumifogantyú, ami normál hasz-
nálatnál évekig bírja egy talicskán, Velencében 
azonban egy-két hónap alatt szétmállott – 
ilyen erős a kulturális erózió a gyakorlatban.
� BK: Részt vennél-e megint a Biennálén?
� LA: Ha a magyar pavilonra gondolsz, nem for-
dult meg a fejemben, ha az Arsenaléra: miért ne? 
� BK: Milyennek látod a Velencei Biennále 
jövőjét?
� LA: Egy olyan gigantikus óceánjárónak tűnik, 
amire nem hatnak a passzátszelek, ráadásul lát-
hatólag utasokban sincs hiány...

Készült: Budapest, 2013. június 1.

Lakner Antal 
Wallmaster 2. 


