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B ó d i  K i n g a � Bódi Kinga: Minden országban más és más rendszer alapján döntik el, ki állíthat 
ki az adott ország nemzeti pavilonjában. Mit gondolsz a 2002 óta érvényben lévő 
magyar kurátori pályázati rendszerről?
� Gáspár Júlia: 2009-ben, a Magyar Pavilon 100 éves jubileuma kapcsán rendezett 
konferenciára1 Boros Géza2 készített egy felmérést – körkérdés formájában – arról, 
hogy milyen megoldások léteznek a nemzeti pavilonok kiállításainak kiválasztására 
és bonyolítására. Hozzám, a Biennále Iroda akkori vezetőjéhez érkeztek külföld-
ről a válaszok, és az volt a tapasztalat, hogy végtelen számú formáció lehetséges.  
A magyar kurátori pályázati rendszerről, ami akkor már nyolc éve működött azt gondo-
lom, hogy még mindig ez a legjobb választás. Az mindenképpen alapvető, hogy szak-
mai zsűri legyen, különben semmi értelme az egésznek. Lehet, hogy ez evidenciának 
tűnik, de fontosnak tartom, hogy bizonyos dolgokat kimondjunk. Az a tapasztalatom, 
hogy mindig akkor volt/van probléma, ha nem tisztán a szakmai érvek érvényesülnek.  
A minisztérium, illetve az AICA Magyar Tagozata éveken keresztül mindig egy-egy 
fővel képviseltette magát a bíráló bizottságban,3 az összes többi tagot az aktuális 
nemzeti biztos kéri fel. Így a nemzeti biztos személyén nagyon sok múlik már az ele-
jétől fogva. Létezik egy hivatalos, a minisztérium által 2008-ban aláírt A nemzeti biz-
tos hatóköre című dokumentum, amely rögzít néhány alapkövetelményt a velencei 
magyar kiállítások válogató zsűrijének összeállítására vonatkozóan (is). Ebben az áll, 
hogy a bíráló bizottság tagjait a kortárs képzőművészettel (építészettel) foglalkozó 
elismert szakemberek, művészettörténészek, kritikusok, kurátorok közül kell kiválasz-
tani, illetve hogy a szakértőket úgy kell felkérni, hogy egyszerre legyen biztosítva a 
változás és a folyamatosság. Ennek érdekében a bizottságban minden évben legalább 
egy új tagnak kell lennie, a folyamatosság biztosítása érdekében pedig legalább egy 
tagot az előző pályázat bíráló bizottságának a tagjai közül kell felkérni.
A másik fontos kérdés a pályázók száma. Nekem mindig az volt a benyomásom, hogy 
nagyon kevés pályázat érkezik be. Ugyanakkor a pályázati rendszernek és a verseny-
nek csak akkor van értelme, ha minél több résztvevő van. Az alacsony részvételi szám 
hátterében leginkább az információhiány állhat: a Velencei Biennále eseményei és 
jelentősége egyáltalán nincs a köztudatban, de még a képzőművészeti és építészeti 
szakma szereplőinek a körében sem evidencia, hogy pályázni lehet a kiállítások meg-
rendezésére. Ennek a kommunikációját mindenképpen erősíteni kellene. Így sokkal 
több kurátor pályázna, miközben persze a fenntartó/felügyelő intézménynek markán-
sabban kellene kommunikálnia az egész magyar szereplést is. El kellene végre felej-
teni a prekoncepciókat a Velencei Biennáléval kapcsolatban, miszerint a Biennále 
problematikus, nehéz ügy, nem éri meg részt venni rajta. Évről-évre bebizonyosodik, 
hogy sikeresek a magyar kiállítások Velencében. Minél nagyobb nyilvánosságot és 
átláthatóságot adunk a folyamatnak, annál jobban nő a bizalom. Én ezt tapasztaltam 
az idő alatt, amíg részese voltam a magyar szereplések megszervezésének. 
� BK: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2015. január 15-ei döntése értelmé-
ben a velencei magyar kiállítások koordinálásáért és lebonyolításáért felelős szerv, 
a Velencei Biennále Magyar Irodája (Biennále Iroda) – amely 2001-es életre hívá-
sától 2013 végéig a Műcsarnok égisze alá tartozott – a Ludwig Múzeum – Kortárs 
Művészeti Múzeum felügyelete alá került. Az Irodát 2015. januártól Balatoni Mónika 
nemzeti biztos vezette, aki 2015 szeptemberében váratlanul lemondott tisztségé-
ről. 2015. október közepétől Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum jelenlegi igazga-

1  A velencei Magyar Pavilon megépülésének 100. évfordulójára 2009. április 16-án A Velencei Biennále és a 
biennálék címmel nemzetközi szimpóziumot szervezett a Műcsarnok Biennále Irodája. A szimpóziumon elő-
adtak: Szentpéteri Márton, P. Szűcs Julianna, Z. Halmágyi Judit, Boros Géza, Nemes Attila, Hock Beáta – Nagy 
Edina, György Péter, Chus Martínez, Ekaterina Degot, Timár Katalin. Az esemény részletes programját lásd: 
http://www.mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&bien=1 (Utolsó letöltés: 2015. október 6.)
2  Művészettörténész, 1989 és 2015 között a kulturális minisztérium képzőművészeti osztályának munkatársa 
volt. 2015 őszén az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Művészeti Főosztályának főosztályvezető-helyet-
tesi posztjáról távozott a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumba, ahol azóta főtanácsadóként dol-
gozik.
3  Ez a „hagyomány” a két legutóbbi Biennálén (2013, 2015) részben megszakadt, hiszen ezekben az években 
az AICA Magyar Tagozatát senki nem képviselte a zsűriben. A minisztériumot a pályázati rendszer bevezeté-
sétől 2015-ig Boros Géza képviselte.

*  1996-ban olasz és történelem szakon végzett a Pécsi Tudományegyetemen, majd 2001-ben 
művészettörténet szakon szerzett diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Először 2001-ben, majd 
2006 és 2011 között minden évben, azaz összesen hét alkalommal vett részt a biennále képzőművészeti és 
építészeti kiállításainak létrehozásában a Műcsarnokban működő Biennále Iroda munkatársaként. 
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tóját nevezték ki velencei nemzeti biztosnak.  
A Biennále Iroda mint „önálló” intézmény ebben 
a formájában megszűnt. A továbbiakban a 
velencei magyar kiállítások megszervezése 
és lebonyolítása a Ludwig Múzeum szakmai 
stábjának feladata. A nemzeti biztos jogköre, 
a zsűrizés rendszere, valamint a pályázati kiírás 
struktúrája egyelőre nem változik. 
Mi a véleményed, mit jelenthet a Ludwig 
Múzeum felügyelősége az eddigiekhez képest 
a velencei magyar kiállítások szempontjából?
� GJ: A Velencei Biennále ügye Gulyás Gábor 
igazgató távozásakor került el a Műcsarnoktól.4

A Ludwig Múzeum jelenlegi igazgatója, Fabényi 
Júlia korábban volt már nemzeti biztos,5 a múzeum 
stábjának sem idegen a feladat: volt már arra 
példa korábban, hogy a Ludwig Múzeum bonyo-
lította a kiállításokat.6 Gondolom, hogy kellő gon-
dossággal és felelősséggel járnak majd el.
� BK: Te vezetted hat éven át, 2006 és 2011 
között az akkor még a Műcsarnokon belül 
működő Biennále Irodát. Ki és milyen céllal 
hívta életre azt?
� GJ: Ez a Biennále Iroda egy érdekes kis szer-
vezet, részben létezett is, meg nem is. Jogilag 
soha nem volt önálló egység, a Műcsarnokon 
belül jött létre, de annyiban mégis független volt, 
hogy elkülönített költségvetése volt. Az Iroda 
2001-ben született meg Bencsik Barnabás7 kez-
deményezésére, akinek az asszisztense voltam. 
Ő vetette fel a Biennále Iroda ötletét, és hang-
súlyozta ennek a szükségességét. 2002 és 2005 
között nem dolgoztam a Műcsarnokban, ezért 
nem tudom, hogy hivatalosan miként működött. 
2006-ban Petrányi Zsolt, a Műcsarnok igazgatója8 
keresett meg, hogy elvállalnám-e az egyszemé-
lyes Biennále Iroda működtetését. A cél az volt, 
hogy egy olyan független hely jöjjön létre, ahová 
a Velencei Biennále mint „ügy” tartozik: gyakor-
lati kérdésekben segített és nyújtott tájékozta-
tást a pályázóknak, miközben visszakereshetővé 

4  Gulyás Gábor 2013 szeptemberében távozott a Műcsarnok 
éléről. Ezt követően a velencei magyar kiállítások ügye rövid 
ideig a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. égisze alá, majd 
2015 januárjától a Ludwig Múzeum közvetlen felügyelete alá 
került.
5  Fabényi Júlia 2001 és 2005 között – mint a Műcsarnok akko-
ri igazgatója – volt a Magyar Pavilon nemzeti biztosa, 2001-ben 
pedig egyúttal az akkori magyar kiállítás kurátori feladatkörét 
is betöltötte.
6  1997-ben Néray Katalin, a Ludwig Múzeum akkori igazgató-
ja volt az az évi velencei magyar kiállítás kurátora, így a szerve-
zési és lebonyolítási feladatokat a Ludwig Múzeum stábja vé-
gezte. Az 1997-es velencei magyar kiállításról lásd.: Natura 
Morta. Judit Hersko, Éva Köves, Róza El-Hassan. La Biennale 
di Venezia XLVII. Esposizione Internazionale d’Arte. Ungheria. 
Magyar Pavilon, Velence, 1997. június 15 – november 9. A követ-
kező évben, 1999-ben Sturcz János (Magyar Képzőművészeti 
Egyetem) volt a velencei magyar kiállítás kurátora, ám a szerve-
zési és kivitelezési munkálatok abban az évben is a Ludwig 
Múzeum felügyelete alatt történtek. Az 1999-es velencei magyar 
kiállításról lásd: 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 – november 7.
7  Bencsik Barnabás művészettörténész Fabényi Júlia – az az 
évi Biennále-kurátor és nemzeti biztos – mellett a 2001-es ve-
lencei magyar kiállítás produkciós igazgatójaként működött 
közre.
8  Petrányi Zsolt 2005 és 2011 között vezette a Műcsarnokot.

tett minden pályázatot, költségvetést és dokumentációt az előző évekből. 
Gyakorlatilag egy folyamatosan aktív szolgáltató irodaként tudnám leírni a leg-
jobban a funkcióját – és itt a szolgáltatáson van a hangsúly.
Az egyik legfontosabb kérdésnek egész működésem alatt azt tartottam, hogy 
minden nyílt és átlátható legyen. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni. Minden 
beérkező pályázat publikussá vált a Műcsarnok által üzemeltetett biennále honla-
pon, így pontosan lehetett tudni, hogy a zsűri milyen pályamunkákból választotta 
ki a nyertest. Kevesebb volt a vita a végső döntés körül, vagy érdemben lehetett 
beszélni a döntésről. A Biennále Iroda tevékenysége iránti bizalom évről-évre nőtt, 
a pályázók egyre jobban kezdték igénybe venni a szolgáltatásait.
� BK: Melyek voltak a Biennále Iroda legfőbb feladatai? Hogyan oszlottak meg 
a feladatkörök a nemzeti biztos, a kurátor, a művész(ek) és a Biennále Iroda 
között? Mi a te tapasztalatod, milyen volt az együttműködés a különböző „pozí-
ciók” között?
� GJ: A Biennále Irodának meghatározott feladat- és jogköre, illetve – termé-
szetesen – kötelezettségei voltak. Ez az aktuálisan következő kiállítás a pályá-
zati kiírás előkészítésével indult. Ezt követte a pályázati tanácsadás, az előzetes 

Andreas Fogarasi kiállításának (Kultur und Freizeit / Kultúra és szabadidő.  
52. Esposizione Internazionale d'Arte.  

La Biennale di Venezia) építése, Magyar Pavilon, Velence, 2007
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tése és lebonyolítása: kapcsolattartás, a zsűrizés koordinálása, szerződéskötések, 
a nyertes projekt megvalósítása a kurátor és az alkotó(k) munkáját segítve, az 
ütemezés közös kidolgozása, technikai kérdések megoldása, beszerzések, szállí-
tás, az installáció építésének felügyelete, a velencei szállások és a megnyitó ese-
mény szervezése, a teremőrök biztosítása a pavilonban, a kiállítás távfelügyelete, 
végül a kiállítás bontása, a minisztériumi, költségvetési beszámolók elkészítése 
stb. Mindezeken kívül folyamatos feladat volt a honlap kezelése. Vagyis ha bármi 
gond volt, meg kellett oldani.
A kiállítások tartalmi kérdéseibe nem volt beleszólás, a Biennále Iroda vezetője 
soha nem volt tagja a pályázati zsűrinek. Kizárólag projektmenedzselési funkciója 
volt. Az iroda a nemzeti biztos, a kurátor és a kiállító művész(ek) gyakorlati-techni-
kai háttere és segítője volt (mind itthon, mind Velencében), s egyúttal összekötő 
szerepet is betöltött az olasz intézményi fél (Velencei Biennále) és a magyar fél 
(a minisztérium és a Műcsarnok) között. A Műcsarnok pénzügyi, kommunikációs 
és technikai stábja segítette a munkámat.
A kurátor és az alkotó(k) felelnek az adott kiállítás vagy projekt tartalmi megvaló-
sításáért, a katalógus összeállításáért. 
A nemzeti biztos jogköre összetett, korántsem olyan egyszerű, mint azt elsőre 
gondolnánk. A már említett, a nemzeti biztos feladataira és kötelességeire vonat-
kozó dokumentumot, 2008-ban a minisztérium képviseletében Boros Géza,  
a Műcsarnok részéről az akkori igazgató, Petrányi Zsolt dolgozták ki. Eszerint a 
nemzeti biztos saját hatáskörében dönthet arról, hogy a kiállítás milyen formá-
ban valósuljon meg: nyílt vagy meghívásos pályázatot ír ki, vagy nemzeti biztos-
ként akár elláthatja a kiállítás kurátori feladatait is. Operatív feladatai közé tartozik  
a kiállítások szakmai, technikai, gazdasági feltételeinek biztosítása és felügyelete, 
ő felel mindezekért itthon és Velencében is – nem a kurátor. Ha baj van, vagy ha 
siker, a nemzeti biztos képviseli a Magyar Pavilont.

A Magyar Pavilon épületének a gondozása az a 
kérdés, amely szerintem a mai napig nem tisz-
tázott, és ebből rengeteg probléma adódik.  
A pavilon tulajdonosa a magyar állam, az épüle-
tet a Balassi Intézet kezeli (bár hozzáteszem, a 
2015-ös helyzetet nem ismerem). Az én időm-
ben a Balassi Intézet egy ideig nagyjából 10 mil-
lió forintot kapott évente arra, hogy a velencei 
pavilonon a minimális éves karbantartási mun-
kákat elvégezze és a kiállításokhoz, faljavítás és 
festés szintjén, előkészítse a kiállítóteret. A baj 
akkor kezdődött, amikor a Balassi Intézet forrása 
az állagmegőrzésre megszűnt. Úgy látom, hogy 
a minisztériumokban teljesen háttérbe szorult 
a Magyar Pavilon épületének ügye, ami hosszú 
távon nem használ a létesítmény állapotának.  
A biennálés szerepléseket felügyelő intézmény 
mindig a kiállítások megvalósítására kap pénzt 
a költségvetésből, ebből az összegből az épü-
letre nem jut semmi. Noha nem a Műcsarnok és 
a Biennále Iroda feladata volt az épület kezelése, 
műszaki, szerkezeti karbantartása, a kiállítások 
létrehozása és működtetése közben a problé-
mák mindig az Irodában jelentek meg, a meg-
oldás mindig ránk maradt. Bár erről nem beszél 
senki, de a mai napig nincs megoldása ennek a 
kérdésnek, ebből a szempontból teljesen gaz-
dátlan az épület: senki nem vállalja fel a pavilon 

Petrányi Zsolt, Andreas Fogarasi és Timár Katalin az 52. Velencei Biennále díjátadó ünnepségén 2007
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valódi karbantartását, gondozását, korszerűsíté-
sét. Ezt nem lehet kiállítási büdzséből megoldani, 
a mindenkori épületkezelő szervek pedig nem 
fordítottak rá kellő pénzt és figyelmet. Az 1996-
os felújításkor számos kivitelezési hiba és rossz 
megoldás született, ezt folyamatosan javítgatni 
kellett, de véglegesen nem tudtuk megoldani. 
Gondolok itt az árnyékolás, sötétítés, beázás és 
klimatizálás problémáira.
Minden évben megpróbáltam körbevezetni a 
pavilon összes helyiségében a velencei megnyi-
tóra hivatalból érkező kultúrdiplomatákat, hogy 
lássák az állapotokat. Sajnos semmilyen foga-
natja nem volt ezeknek a szembesítéseknek. 
Jelenleg a Magyar Pavilon teljesen alkalmatlan 
arra, hogy befogadjon egy komolyabb technikájú 
vagy különleges installációs igényeket kívánó 
kiállítást, és ez akár kizáró ok is lehet egy-egy 
pályázatnál. A működtetésben is nagy probléma, 
hogy sem a nyári forróságban, sem a november 
végi záráskor nincs az épületben klíma vagy bár-
milyen fűtési lehetőség.
� BK: Ki finanszírozza évről-évre az egyes kiál-
lítások költségeit? Mekkora költségvetésekkel 
dolgoztatok az általad ismert években?
� GJ: A kiállítások finanszírozója az állam. A kép-
zőművészeti kiállítások költségvetése nagyjából 
50, az építészeti kiállításoké 40 millió forint volt 
az elmúlt években. Ebben minden benne van: 
kommunikáció, installációs anyagköltség, tech-
nika vásárlása, katalógus, szállítás, installálás, szál-
lás, a teremőrök költsége, bontás és a Biennále 
Iroda alkalmazottjának a fizetése is. Az egyol-
dalú állami finanszírozáson már az én időmben 
is szerettünk volna változtatni, a pályázati kiírás-
ban szerepel, hogy ha olyan mértékű anyagi hát-
teret igényel a projekt, ami meghaladja az állami 
keretet, akkor elvárás a szponzorok bevonása.  
Ez a 2008-as Építészeti Biennále kiállításán meg 
is valósult, amikor egy japán kiállítóhely közremű-
ködésének köszönhetően jött létre a Corpora in 
Si(gh)te című nemzetközi projekt.9

Azt gondolom, hogy nem kizárólag az államtól 
kellene várni a pénzt ilyen méretű és jelentő-
ségű kiállítások megvalósításához. Akár több 
évre szóló partneri megállapodásokra is lehetne 
építeni, hiszen az egyes projekteknek a rendel-
kezésre álló, nagyjából fél éves előkészítő idő-
szakban már nincs komoly lehetősége támogatás 
elnyerésére.
Ha megnézzük a többi pavilont, már mindenhol 
réges-régen számtalan cég és bank logója tűnik 
fel támogatóként. Magyarországi cégek számára 

9  A projekt a Yamaguchi Művészeti és Média Központ köz-
reműködésével valósult meg. Lásd: Corpora in Si(gh)te. 
doubleNegatives Architecture. 11. Velencei Építészeti Bienná-
le, Magyar Pavilon, 2008. szeptember 14 – november 23. Kurátor: 
Július Gyula. A Corpora projekt tagjai: Sota Ichikawa (J), Maróy 
Ákos (H), Max Rheiner (CH), Kaoru Kobata (J). További közre-
működők: Satoru Higa (J), Hajime Narukawa (J). A Corpora in 
Si(gh)te projektet először 2007-ben a Yamaguchi Művészeti és 
Média Központban mutatták be.

azonban úgy tűnik, a velencei megjelenés annak ellenére, hogy nagy a nemzetközi 
figyelem és presztízs értékű a részvétel. 
� BK: Kik és milyen (magyar és nemzetközi) intézmények, partnerek vettek 
részt az általad koordinált években az egyes kiállítások megvalósításában? 
Kialakultak-e a Biennálénak köszönhetően később is működőképes nemzetközi 
kapcsolatok mondjuk a Műcsarnok és külföldi múzeumok, hazai és nemzetközi 
kurátorok között?
� GJ: Ezt az oldalt kevésbé láttam, de az az érzésem, hogy hosszú távú intéz-
ményi együttműködés nemigen valósult meg. A megnyitó napok kiváló alkalmat 
kínálnak a személyes szakmai kapcsolatépítésre, a fontos nemzetközi szereplők 
mind ott hemzsegnek a kiállítások megnyitóin, a városban és a partikon. Aki tuda-
tosan felkészül, biztosan ki tudja használni a helyzetet. Amit én fájlaltam, az inkább 
a magyar kultúrdiplomácia járatlansága ezen a területen. A megnyitókon számos 
ország képviseletében a legmagasabb rangú kulturális vagy kormányszintű sze-
replők vesznek részt, gyakran miniszterek, kormányfők vagy egyenesen a holland 
királynő, aki alig 50 méterre a magyar pavilontól tartott 2009-ben egy rendkívül 
intelligens, visszafogott és közvetlen megnyitó beszédet. 
Ezeket a napokat nem pihenésnek, hanem három 24 órás kemény munkanapnak 
kell tekinteni, amelyet több hónapnyi szakmai munka alapoz meg, Magyarországnak 
ezért kell jó színvonalú kiállításokkal jelen lennie a Giardiniben. A rendező intéz-
ménynek is minden lehetséges fórumon kommunikálnia kellene, hogy ő a magyar 
pavilon kiállításainak létrehozója. Ez egy nagyon komplex kérdés és folyamat, ezt 
mindenképpen erősíteni kell a magyar részvételben. És amit még lényeges kér-
désnek látok, az az, hogy nem befelé, Magyarország felé kell hangsúlyosabban 
kommunikálni, hanem a nemzetközi terepen kell nyitottabban és közlékenyeb-
ben mozogni.
� BK: Örök vita tárgya a szűkös időkeret. Mennyi idő telik el a zsűri döntésétől a 
megnyitóig? Elegendőnek érzed-e ezt az időt a kiállítások megvalósításához? 
Milyen munkafázisai vannak ennek az időszaknak? 
� GJ: Valóban elég nehéz ez az idő-kérdés, és tényleg jó lenne, ha két év állna 
rendelkezésre egy kiállítás előkészítésére, ha a biennále zárása után azon-
nal ki lehetne írni a két év múlva következő biennálén való részvételre a pályá-
zatot. Az általam koordinált években mindig csak a következő évi kiállítási 
pályázat felhívását tudtuk megjelentetni. Így is csak az eredményhirdetés táján 
jött el az a pillanat, amikor a Műcsarnok garanciát kapott az aktuális évi költség-
keret forrására. Ha megnézed a Biennále-pályázatokat, amelyeket végül mindig 
szeptember környékén jelentetett meg a Műcsarnok, mindegyikben az előző évek 
végleges számaiból indultunk ki, a következő évi valós költségvetés ismerete nélkül. 
A kiállítások megvalósításának ütemezését mindig közösen alakította ki a nemzeti 

Az 52. Velencei Biennále bontása, Giardini, Velence, 2007
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biztos, a kurátor, az alkotó és az Iroda. Arra törekedtem, hogy legyen egy követhető 
és szigorúan betartandó munkafolyamat. Talán sok esetben az Iroda is hajthatta 
volna jobban az ügyeket, de igazából mindig a kurátor mondta ki a végső szót, rajta 
múlt az ütemterv betartása. Az építészekkel némileg gördülékenyebben ment az 
ütemezés betartása, talán jobban hozzá vannak szokva a szigorú határidőkhöz. 
� BK: 2001-ben, majd 2006 és 2011 között minden évben aktív szereplője voltál 
a magyar kiállítások megszervezésének. Milyennek látod ezeket az éveket a 
Magyar Pavilon szempontjából? (Problémák és előnyök, hasonlóságok és elté-
rések az egyes kiállítások között: mi volt kiemelkedően jó, vagy kiemelkedően 

gyenge, mikor volt siker, mikor kudarc, milyen volt 
a hazai és a nemzetközi visszhang, milyen buk-
tatói vannak az ilyen típusú kiállításoknak stb.?)
� GJ: Azt kellene szerintem közösen megfo-
galmazni, hogy miért fontos Magyarországnak 
a Velencei Biennále? Mit szeretnénk a velencei 
szereplésekből évről-évre kihozni? Nekem erre 
az a válaszom, hogy nagyon kevés a nemzetközi 
terep, ahol a kortárs magyar képzőművészet meg 
tud mutatkozni, a Velencei Biennále viszont egy 
fix pont, viszonylag magas költségvetéssel, nor-
málisan kivitelezhető kiállítási lehetőséggel. Ezt 
kihagyni vétek. Természetesen sok más – talán 
szakmailag izgalmasabb – biennále létezik a vilá-
gon, ezek is nagyon fontosak, de Velencét alul-
értékelni vagy figyelmen kívül hagyni nem lenne 
szabad egy ilyen kis országnak. Erről legkevésbé 
a szakmát, mint inkább a finanszírozó államot, a 
kulturális döntéshozókat és a cégvezetőket 
kellene győzködni. 2007-ben például, Andreas 
Fogarasi kiállításának10 kommunikációját nagy-
ban segítette a bécsi galeristája, Georg Kargl.  
A megnyitók napján át tudta hozni az osztrák kan-
cellárt az osztrák pavilonból, aki körbejárta a kiál-
lítást. Ez a dolga egy profi galériának egy ilyen 
helyzetben. Abban az évben a kurátor, Timár 

10  Andreas Fogarasi: Kultur und Freizeit (Kultúra és szabadidő). 
). 52. Esposizione Internazionale d’Arte. La Biennale di Venezia.. 
Magyar Pavilon, Velence, 2007. június 10 – november 21. Kurátor: 
Timár Katalin.

A kiállítás (Corpora in Si(gh)te. doubleNegatives Architecture. 11. Velencei Építészeti Biennále) építése, 
Magyar Pavilon, Velence 2008

A Corpora-projekt japán tagjai és Gáspár Júlia, 2008, Velence
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Katalin is nagyon erős nemzetközi kapcsolat-
rendszerrel rendelkezett. Ez egy igazi összmunka 
volt és sikerült komoly érdeklődést generálni a 
Pavilon kiállítása körül. Profi és az alkotót, kurátort 
messzemenőkig tiszteletben tartó és előtérbe 
helyező szereplők kellenek, akkor van siker. 
Egyébként pedig mind a hét kiállítás nagyon 
különbözött tartalmában, szereplőit és a meg-
valósulásuk ütemét tekintve – ezt szerettem a 
munkámban a legjobban. 
� BK: Hová pozícionálnád a Magyar Pavilon 
elmúlt évekbeli kiállításait összehasonlítva a 
többi pavilonban látottakkal? Látsz-e folya-
matot, fejlődést?
� GJ: Nem egyszerű a hét teljesen különböző kiál-
lítást egymással és a többiekkel összevetni, tartok 
tőle, hogy ebből általánosítások sora következne, 
aminek nem sok értelme van. Összességében azt 
gondolom, hogy erős kiállításokkal voltunk jelen 
2001 és 2011 között, volt súlya és híre a magyar pavi-
lon kiállításainak. Velencében túl sok esemény tör-
ténik egyszerre, nagy eredmény, ha észreveszik a 
magyar szereplést. Az én időszakom képzőművé-
szeti biennáléi közül Andreas Fogarasi és Németh 
Hajnal11 kiállításait emelném ki, ők érezhetően meg-
jelentek a nemzetközi sajtóban, az építészeti évek-
ben a 2006-os Re:orient12 volt nagyon népszerű.
� BK: A Velencei Biennále régóta erősen kriti-
zált avítt nemzeti pavilonrendszerben való gon-
dolkodása miatt (a nemzeti pavilonok célja „az 
adott ország művészeti termésének kétévente 
történő bemutatása”). Mennyiben gondolod 
úgy, hogy a Magyar Pavilon kiállításai az utóbbi 
években a kortárs magyarországi képzőművé-
szetet reprezentálták Velencében? 
� GJ: A pavilonrendszernek nincs olyan nagy 
jelentősége, különböző kiállítóterek vannak.  
A nemzeti pavilonokban, helyszíneken meg-
valósuló projektek sokféle kurátori és művészi  
gondolkodásmódot tükröznek, s ezen belül 
persze, gyakran reflektálnak a nemzeti identitás 
kérdésére is. Én inkább lehetőséget látok abban, 
hogy a rendszernek köszönhetően ilyen bősé-
ges a kínálat (amiben a pavilonrendszernek hála 
magyar művész is állandóan megjelenhet), ami 
mellett hasonló – vagy még nagyobb – hang-
súllyal van jelen a központi kurátori kiállítás is.  
A városi helyszíneken megvalósuló többi kurá-
tori kiállítás pedig még tovább színezi a kínálatot.
A kiállítóink névsora meglehetősen rangos: 
Lakner Antal és Komoróczky Tamás, Fabényi 
Júlia kurátorral és Bencsik Barnabás produk-
ciós igazgatóval (2001),13 Andreas Fogarasi Timár 
Katalinnal (2007), Forgács Péter Rényi Andrással 

11  Németh Hajnal: Összeomlás. Passzív interjú. 54. Velencei 
Biennále, Magyar Pavilon, 2011. június 4 – november 27. Kurátor: 
Peternák Miklós.
12  Re:orient. 10. Velencei Építészeti Biennále, Magyar Pavilon, 
2006. szeptember 10 – november 19. Projektvezető: Nemes 
Attila.
13  Komoróczky Tamás – Lakner Antal: Társasági közlekedés. 49. 
Velencei Biennále, Magyar Pavilon, 2001. június 10 – november 4.

(2009)14 és Németh Hajnal Peternák Miklóssal (2011) – mindenképpen méltó meg-
jelenés volt.
� BK: Mennyit változott a véleményed szerint az utóbbi években a Velencei 
Biennále? 
� GJ: Ezt a kérdést is szervezési oldalról közelíteném meg. Úgy látom, hogy a 
Velencei Biennále nem fejlődik. Rettentő nehézkesen működik a struktúra, és ha 
felmerül egy probléma (akár adminisztrációs, akár az épülettel vagy a környezeté-
vel kapcsolatos), ember legyen a talpán, aki átverekszi magát az olasz bürokrácián. 
A Biennálénak van állandó menedzsmentje, és az évről-évre változó főkurátor is 
mindig hoz magával egy saját csapatot. Ennek a kettőnek az együttműködése 
azonban a legkevésbé sincs összehangolva. Jellemzően a főkurátori csapat sokkal 
profibb, mint a helyi. Valahogy helyi szinten még mindig az a mentalitás uralkodik, 
hogy örüljenek az országok, hogy kiállíthatnak Velencében és birkózzanak meg a 
nehézségekkel saját maguk – ez egy szép kihívás.
� BK: Visszatekintve milyen emlékeid vannak a Biennáléról és a Biennále Iroda 
élén eltöltött időről?
� GJ: Nagyon szeretem Velencét, nagyon szeretem a Biennálét, és csak jó emlé-
keim vannak az Irodában eltöltött időszakról. A hét biennále-kiállítás alatt nagy-
szerű emberekkel dolgozhattam együtt, ez nagy kincs. Az sem mellékes, hogy a 
város ebben az időszakban alapvetően és villámgyorsan megváltozott, nagyon 
érdekes volt ebbe is belelátni. 
� BK: Milyennek látod a Velencei Biennále és a Biennále Iroda jövőjét?
� GJ: Biennále lesz, ebben továbbra is nagy lehetőségeket látok, amiket ki kell 
használni. Az Iroda jelenlegi és jövőbeli működésébe nem látok már bele, szerin-
tem teljesen kiszámíthatatlan, milyen irányban mozdul most el a velencei magyar 
szereplés. Sajnálom, hogy nem adhattam át az utódomnak a tapasztalataimat, 
könnyebb lenne, ha nem kellene mindent elölről kezdenie. 
� BK: Részt vennél-e újra a Biennále magyar kiállításainak a szervezésében?
� GJ: Professzionális szakmai közegben és átlátható körülmények között szívesen.

Készült: Budapest, 2012. július 27. (Aktualizálva: 2015. október 15.)

14  Forgács Péter: “Col tempo” / Idővel – A W. projekt. 53. Velencei Biennále, Magyar Pavilon, 2009. június 
7 – november 22.

Németh Hajnal kiállításának (Összeomlás. Passzív interjú. 54. Velencei Biennále) megnyitója,  
Magyar Pavilon, Velence 2011


