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B Ó D I  K I N G A � Bódi Kinga: 1989 és 2015 között ön a kulturális minisztérium képzőművészeti 
osztályának munkatársa volt, 2000-től pedig a velencei Magyar Pavilon kiállí-
tásainak felügyelője a minisztérium megbízásából. Milyennek látja ezt a másfél 
évtizedes időszakot a magyar szereplések szempontjából? Látott, érzékelt-e 
folyamatokat, fejlődést, fordulópontokat? 
� Boros Géza: Hivatali elődöm, Sümegi György1 távozása után került hozzám 
a Biennále feladata. Az egyes kiállítások operatív szervezésébe sohasem foly-
tam bele, ez a nemzeti biztos és stábja, illetve a kurátor feladata volt. Ennek 
történéseit az interjúsorozat szereplői kellő részletezettséggel bemutatták.  
Az én feladatom a rendszer működtetése, a keretek biztosítása, minisztériumi 
elfogadtatása volt. 
1990 óta – két kiállítás kivételével – minden Biennálét láttam, így van rálátásom 
mind a magyar szereplésre, mind a Biennále elmúlt negyedszázadára. Az egyes 
kiállítások értékelésére egy ilyen interjú terjedelmi okok miatt sem alkalmas, 
néhány tendenciát azonban fontosnak tartok kiemelni. 
A keretek tágítása, a szakmai autonómia fokozatos kivívása Néray Katalin 
érdeme volt. Az ő – és a vele dolgozó Hegyi Lóránd – nyolcvanas évekbeli 
úttörő szerepének2 köszönhető, hogy a Vayer–Csorba korszak3 pangása után 
a kortárs magyar képzőművészet bemutatása – fáziskéséssel ugyan, de – végre 
nemzetközi szinkronba kerülhetett Velencében. A nyitásnak kedvezett, hogy az 
Ostkunst iránti nyugati érdeklődés még tartott, ami egyfajta politikai felhajtóerőt 
jelentett. Ennek is köszönhetően 1988-ban a Bukta-Pinczehelyi-Samu kiállítás4 
már egyértelműen sikeres volt. Kis híján díjat is kapott a Magyar Pavilon. Fehér 
László kiállítása5 pedig már példás sikert aratott, ami a művész nemzetközi 
karrierjének gyors felfutását eredményezte. 
Néray Katalin műcsarnoki távozása6 után egy átmeneti időszak következett, 
melyben egy-egy nemzeti biztos többnyire csak egy alkalomra kapott felké-
rést, így nem volt kifutása annak, hogy több egymást követő Biennálén vala-
miféle programot valósítsanak meg. Ráadásul a kultúrpolitikai prioritásoktól 
függően hol a Műcsarnok, hol a Ludwig Múzeum volt a lebonyolító intézmény, 

1  Sümegi György 1988 és 1999 között minisztériumi osztály-, majd főosztályvezetőként, 
illetve főosztályvezető-helyettesként koordinálta a Magyar Pavilon kiállításait. 

2  1986 és 1990 között Néray Katalin, a Műcsarnok igazgatója volt a Magyar Pavilon kiállítá-
sainak nemzeti biztosa, amelyek létrejöttében – vele szorosan együttműködve – mindhárom 
alkalommal társrendezőként Hegyi Lóránd is részt vett. 

3  A velencei magyar kiállítások nemzeti biztosa 1958 és 1976 között Vayer Lajos művészet-
történész professzor, az ELTE Művészettörténet Tanszékének vezetője volt, őt követte 1980 
és 1984 között Csorba Géza. 

4  Imre Bukta, Sándor Pinczehelyi, Géza Samu. XLIII. La Biennale di Venezia 1988, Ungheria.
Magyar Pavilon, Velence, 1988. június 26 – szeptember 25. Lásd: Bódi Kinga: Úszó tárlatok. 
Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar képzőművészekkel, kurá-
torokkal, nemzeti biztosokkal. 4–5. rész – Kérdések Bukta Imre, illetve Pinczehelyi Sándor 
képzőművészekhez. Balkon, 2013/6., 4–8., 8–13. 

5  László Fehér. XLIV. La Biennale di Venezia. Magyar Pavilon, Velence, 1990. május 27 – szep-
tember 30. Lásd: Bódi Kinga: Úszó tárlatok. Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén 
részt vevő magyar képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal. 5. rész – Kérdé-
sek Fehér László képzőművészhez. Balkon, 2013/7,8., 4-10.

6  Néray Katalin 1992-ig vezette a Műcsarnokot. 1992-től 2007-ben bekövetkezett haláláig a
budapesti Ludwig Múzeum (1992–1996: Ludwig Múzeum Budapest, 1996-tól: Ludwig Múzeum –  
Kortárs Művészeti Múzeum) igazgatója volt. 

*  1960-ban született Cserépfalun. Tanulmányait 1980 és 1986 között az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán, illetve 1982 és 1988 között a Bölcsészettudományi Karon végezte, ahol 
művészettörténet-esztétika szakon végzett. 1989-től a kulturális minisztérium képzőművé-
szeti osztályának munkatársa, 1993–94 között főosztályvezető-helyettes, 2005–2015 között 
az alkotóművészeti osztály vezetője, 2011–2013 között művészeti főosztályvezető volt. Meg-
határozó szerepe volt többek között a párizsi André Kertész, illetve a berlini Moholy-Nagy 
László alkotóművészeti ösztöndíj, a Pécsi József-ösztöndíj, valamint a Németh Lajos-díj 
létrehozásában, illetve a kortárs magángalériák nemzetközi művészeti vásárokon történő 
részvételét célzó állami támogatás elindításában. 2000-től 15 éven át a Velencei Biennále 
szakmai felügyelője, a kurátori pályázati rendszer elindítója, a pályázatok bírálóbizottsági 
tagja volt. 2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársa, 2016-tól  
a Velencei Biennále Iroda vezetője. 
1994–1997 és 2002–2008 között a Nemzeti Kulturális Alap fotóművészeti, 1999–2002 között 
az építőművészeti, 2005–2009 között a kiemelt kulturális programok, 2009–2011 között a 
képzőművészeti szakmai kollégiuma tagja. 1985-től publikál. Kutatási területe az 1945 utáni 
köztéri szobrászat. Főbb művei: Emlékművek ’56-nak (1997). Emlék/Mű. Művészet – köztér – 
vizualitás a rendszerváltozástól a Millenniumig (2001). Szoborpark (2002). 
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egy alkalommal pedig – 1995-ben – a székesfe-
hérvári István Király Múzeum is bekapcsolódott. 
Amikor hozzám került a Biennále, úgy éreztem, 
hogy strukturális változtatásra van szükség.  
A főnököm akkoriban Kőrösi Orsolya helyet-
tes államtitkár volt,7 akitől szabad kezet kaptam. 
A változtatás célja az volt, hogy keretrendszert 
biztosítsunk ahhoz, hogy Velencébe egy minél 
színvonalasabb, a nemzetközi közegben is ver-
senyképes magyar anyag kerülhessen ki. Az újí-
tás lényege az volt, hogy külön választottuk a 
nemzeti biztosi és a kurátori posztot. E metó-
dus szerint a folytonosságot igénylő, ismét-
lődő jellegű feladatokat a nemzeti biztos látja 
el. Az ő feladata a Magyar Pavilon működte-
tése, operatív igazgatása, valamint az egyes 
kiállítások kurátorainak pályázat útján történő 
kiválasztása. A kiállítás koncepcióját a kurá-
tor határozza meg, a megvalósítás azonban  

7  Kőrösi Orsolya 2008-tól a Mai Manó Ház vezetője,
illetve a 2013-ban alapított, a Műcsarnok fiókintéz-
ményeként megszüntetett Ernst Múzeum épületében 
megnyílt Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 
ügyvezető igazgatója. 

a kiállításért pénzügyileg felelős nemzeti biztos felügyeletével történik, amely 
intenzív szakmai együttműködést feltételez. 
A nemzeti biztos 2001-ben hivatalból újból a Műcsarnok igazgatója lett, ez később 
be is került az intézmény alapító okiratába. Az első évben – hogy velencei kurá-
tori tapasztalatot is szerezzen – az akkor hivatalba lépett Fabényi Julia igaz-
gató8 rendezte a kiállítást, azzal, hogy a következő évtől már pályázatot írunk ki. 
Az első kurátor, aki pályázat útján nyerte el a megbízását, a 2002-es Építészeti 
Biennále kurátora, Sulyok Miklós volt.9 
� BK: Minden országban más és más rendszer alapján döntik el, ki állíthat ki az 
adott ország nemzeti pavilonjában. A 2002 óta érvényben lévő magyar kurátori 
pályázati rendszer az ön kezdeményezésére jött létre, s a bevezetés óta sokat fino-
modott a pályázati struktúra. 2002 óta tagja pályázatokat elbíráló bizottságnak. 
2009-ben, a Magyar Pavilon száz éves jubileuma alkalmából a Műcsarnokban ren-
dezett nemzetközi konferencián10 tartott előadásában ismertetett egy felmérést 

8  Fabényi Julia 2000 és 2005 között volt a Műcsarnok főigazgatója. 2013. június 1-jétől a Ludwig 
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója. A Fabényi Julia által nemzeti biztosként 
felügyelt velencei kiállítás: Komoróczky Tamás – Lakner Antal: Társasági közlekedés.  
49. Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás, La Biennale di Venezia, Magyar Pavilon, 2001.  
június 10 – november 4. 

9  Ferencz István, Nagy Tamás, Turányi Gábor. 8. Nemzetközi Építészeti Kiállítás, La Biennale
di Venezia, Magyar Pavilon, 2002. szeptember 9 – november 3. Kurátor: Sulyok Miklós. 

10  A velencei Magyar Pavilon megépülésének 100. évfordulójára 2009. április 16-án A Velencei
Biennále és a biennálék működése címmel nemzetközi szimpóziumot szervezett a Műcsarnok 
Biennále Irodája. A szimpóziumon előadtak: Szentpéteri Márton, P. Szűcs Julianna,  
Z. Halmágyi Judit, Boros Géza, Nemes Attila, Hock Beáta – Nagy Edina, György Péter, Chus 
Martínez, Ekaterina Degot, Timár Katalin. 

Boros Géza az Amerikai Pavilon bejáratánál 2014-ben
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arról, hogy milyen eltérő megoldások léteznek a nemzeti pavilonok kiállításainak 
kiválasztására az egyes országokban. Ennek, illetve az évek során összegyűjtött 
tapasztalatoknak a fényében hogyan látja ma a magyar pályázati rendszert? 
� BG: Az akkor végzett felmérés eredménye ma már nem releváns, hiszen azóta 
számos országban változott a rendszer. A lényeg, hogy ahány ország, annyi 
szokás. A nemzeti biztos a legtöbb helyen egymaga dönti el, hogy kit visz ki 
Velencébe. Az angolszász országokban szakértők közreműködésével jellemzően 
kormányzati kultúratámogató szervek döntenek a kiállító művészről, mint például 
Ausztráliában az Ausztrál Művészeti Tanács.11 Másutt egy-egy kortárs művészeti 
intézmény a gazdája a biennálés szereplésnek, mint például Finnországban a 
Frame12 vagy Hollandiában a Mondrian Alap.13 A szereplésnek komoly hátteret 
adhat, ha egy intézmény hosszú időn keresztül felelős a biennálés szereplésért, 
így van ez például Nagy-Britanniában, ahol a British Council 1938-tól gazdája 
a velencei kiállításoknak. Ennek köszönhetően az ő történeti dokumentációjuk 
a legalaposabb: a honlapjukon14 százhúsz évre visszamenőleg böngészhető, 
hogy mely művészek és mivel szerepeltek Velencében. Egy hasonló honlapot 
szeretnénk pár éven belül mi is összehozni. 
Pályázati kiválasztás sok helyen van, de ilyen hosszú ideje folyamatosan 
működő szisztéma, mint a miénk, ritkaság. A pályázatnak többféle fajtája is 
lehet. Romániában például – ahol a 2016–2017-es kiállításokat magyar nem-
zeti biztos szervezi15 – érdekes módon jeligés pályázat útján választották ki az 

11  http://www.australiacouncil.gov.au/strategies-and-frameworks/venice-biennale/ 
12  https://frame-finland.fi/venetsian-biennaali/?lang=en 
13  https://www.mondriaanfonds.nl/en/venice-biennale/ 
14  http://venicebiennale.britishcouncil.org/ 
15  Interjú Kim Attila építésszel: http://epiteszforum.hu/provokativ-onmagunkra-reflektalo-

kiallitas-a-biennalen-kim-attila1 (Utolsó hozzáférés: 2016. október 31.) 

idei Építészeti Biennále kiállítását. Egy anonim 
versenyeztetés szerintem nem kevésbé szeren-
csés megoldás, hiszen a referenciák mindig sze-
mélyhez kötöttek. 
A pályázati rendszer előnye a versenyhelyzet 
és a transzparencia, hátránya az egyszemélyi 
kiválasztáshoz képest, hogy nem lehet igazán 
karakteres döntéseket hozni, a zsűri csak az 
adott felhozatalból választhat. Elképzelhető 
lenne egy vegyes rendszer is, amelyben a nyílt 
pályázatot meghívásos formával lehetne kom-
binálni. Jelenleg ennek fogadtatása borítékolha-
tóan megosztaná a hazai szakmai szereplőket, 
úgyhogy jobbat pillanatnyilag nem tudok, mint 
a mostani pályázati rendszer folytatása. 
A mai rendszer konfliktusok sorozatán keresz-
tül fejlődött, csiszolódott ki. Lényeges újítás volt 
például a pályázatok nyilvános közzétételének 
bevezetése vagy a prezentáció rendszeresítése. 
2008-tól a pályázók személyesen is bemutatják 
a zsűri előtt az elképzelésüket. A zsűri kérdése-
ket tehet föl, s a pályázó kurátorral és művész-
szel közösen vitatjuk meg az adott elképzelés 
előnyeit és esetleges problémáit. Ez egyaránt 
lehet koncepcionális, költségvetési vagy tech-
nikai jellegű kérdés. Egy ilyen közös gondolkodás 
nagyon hasznos szokott lenni, mind a pályázók, 
mind a zsűri, mind a végeredmény szempontjából. 
� BK: Hogyan álltak össze a pályázatok 
bírálóbizottságai? 
� BG: A zsűriket a nemzeti biztossal rendsze-
rint közösen, kettesben állítottuk össze. A leg-
fontosabb szempont a szakmai kompetencia 
volt. Fontosnak tartom, hogy az állandóság és 
a változás szempontjai egyaránt megjelenje-
nek a bizottság összetételében, ezért minden 
évben meghívtunk friss szemléletű új tagokat 
és tapasztalt, korábbi velencei résztvevőket is.  
A bizottság munkájában a nemzeti biztos is 
részt vett, és a zsűriben mindig igyekeztünk 
konszenzusos döntést hozni. 
� BK: 2007-ben egy különleges, a mai napig 
egyedülálló helyzet állt elő. Maja és Reuben 
Fowkes kurátorpáros Nemes Csaba Remake I-X. 
című munkájával pályázott a Velencei Biennále 
Magyar Pavilonjának a kiállítására. A szakmai 
zsűri ezt a pályázatot ítélte győztesnek, ám 
formai okokra hivatkozva a minisztérium nem 
fogadta el a zsűri döntését. A nemzeti biztosnak 
három lehetősége van ilyen helyzetben: vagy új 
pályázatot ír ki, vagy saját hatáskörben gondos-
kodik egy másik kiállítás megvalósításáról, vagy 
egy újabb bírálati fordulóban a zsűri segítségé-
vel az érvényes pályázatok közül választ. 2007-
ben Petrányi Zsolt nemzeti biztos időhiányra 
hivatkozva a zsűri újabb összehívása mellett 
döntött, és a Timár Katalin kurátor által jegy-
zett Andreas Fogarasi: Kultur und Freizeit című 
pályázatot hozta ki győztesnek. 
Ön, mint akkor a minisztériumban dolgozó szak-
ember, hogyan látta az akkori eseményeket: mi 

Vihar után 
kivágott fa a 
Magyar Pavilon 
előtt 2008-ban
© Fotó:  
Boros Géza
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állt a minisztériumi döntés hátterében, mi volt 
a valós indok? Pontosan ki hozta meg a dön-
tést? Ez az eset mennyire mutat rá a pályázati 
rendszerből fakadó akár negatív, akár pozitív 
sajátosságokra? 
� BG: Sok újdonsággal nem szolgálhatok 
ahhoz képest, mint ami ismert. A 2006-os őszi 
utcai zavargásokat ironikus módon feldolgozó 
videóanimáció, a Remake kritikai, politikai éle a 
javaslattevő zsűrit – így engem sem – zavart, 
de a kulturális szakállamtitkárnak16 értelemsze-
rűen mérlegelni kellett a lehetséges fogadtatá-
sát. Ráadásul a jogászok formai hibát találtak 
a nyertes pályázatban: a kurátorok kettesben 
pályáztak egy (akkor még) egyszemélyesként 
meghirdetett posztra, és a pályázati kiírás 
betartását tartották elsődlegesnek, amely 
nem teszi lehetővé, hogy egy érvénytelennek 
minősülő pályázat legyen a nyertes. Mindez egy 
olyan minisztériumi álláspontot eredményezett, 
hogy a nemzeti biztos ebben a helyzetben fon-
tolja meg a döntését. A következő évben módo-
sítottuk a pályázati feltételeket, hogy többé ne 
legyen gond, ha valaki társkurátorral szeretne 
pályázni. 
Utólag nézve ebből a konfliktushelyzetből végső 
soron mindenki profitált: Nemes Csaba munkája 
komoly publicitást kapott: az NKA támogatásá-
val elkészült filmetűdöket 2007-ben bemutat-
ták Budapesten és Bécsben a Knoll Galériában, 
az ausztriai Welsben és a Kiscelli Múzeumban, 
majd még számos helyen a következő években.17 
A Ludwig Múzeum megvásárolta a teljes verziót, 
amely többek között a most zárult gyűjteményi 
kiállításon is látható volt két évig. Végül 2007-
ben egy kevésbé direkt, de hasonlóképpen kriti-
kai élű projekt került ki Velencébe.18 Emlékszem, 
Fogarasi kisfilmjeit a közművelődési szakembe-
rek az intézményhálózat elleni bírálatként élték 
meg, és a Magyar Művelődési Intézet még egy 
ellenfilmet is tervezett készíteni.19 Nem tudom, 
hogy a film végül elkészült-e, de azt jónak tar-
tom, hogy diskurzus indult. 
A változtatás legfőbb hozadékára senki sem 
számított: a Remake helyett kiválasztott 
Fogarasi-kiállításnak köszönhetően a Magyar 
Pavilon elnyerte a legjobb nemzeti pavilonnak 
járó fődíjat, az Arany Oroszlánt. Ez váratlan és 

16  2002 és 2010 között Dr. Schneider Márta volt a terület
vezetője, helyettes államtitkárként, illetve szakál-
lamtitkárként. 

17  Lásd: Bódi Kinga: Úszó tárlatok. Beszélgetések az
egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar kép-
zőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal. 
20. rész – Kérdések Nemes Csaba képzőművészhez. 
Balkon, 2015/10., 4-9. 

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

19  Vitányi Iván: A közművelődés védelmében. Élet és
Irodalom, 2007. november 30. A közművelődési szfé-
ra reakciójával foglalkozott az MTV Kultúrház című 
műsora is: http://nava.hu/id/545146/ 

nagyon nagy siker volt, amivel a hazai szakmai közvélemény – talán az előz-
mények miatt is – nem tudott mit kezdeni. Abban az évben nem a megnyitón, 
hanem később osztották ki a díjakat, így a közben megjelent hazai fanyalgó 
kritikákra csattanós válasz volt az eredmény. Ez is azt mutatja, hogy a nem-
zetközi megítélés és a hazai nézőpont olykor teljesen különbözik egymástól: 
adott pillanatban más érdekes külföldön, mint, ahogy azt mi itthonról gondoljuk. 
Számomra ez volt az eset igazi tanulsága. 
� BK: Mit gondol a 2015. évi magyar részvétel kapcsán kialakult „Biennále-
bojkottról”, amelynek petícióját Kertész László művészettörténész és Bálint 
Anna kritikus jegyezték? 20 
� BG: Maga a bojkott sikertelennek bizonyult, hiszen a zsűri összetételének 
köszönhetően sokan pályáztak. Ennek ellenére a szakmai tiltakozásnak fon-
tos szerepe lett, hiszen felhívta a nyilvánosság figyelmét a problémára, amit a 
szakmai legitimáció nélküli új nemzeti biztos kinevezése okozott. Ennek nyo-
mán került sor arra a korrekcióra, aminek eredményeként a Biennále feladata 
a Ludwig Múzeumhoz került. 
A Ludwig Múzeum már korábban is részt vett a velencei magyar kiállítások 
szervezésében, és megfelelő nemzetközi presztízzsel rendelkezett ahhoz, hogy 
ezt a feladatot elláthassa, így a változtatás egyértelműen pozitív visszhangot 
kapott. Hasonló állami intézményi megoldással más országokban is találkozha-
tunk: Lengyelországban például a Zachęta,21 Szlovákiában a Szlovák Nemzeti 
Galéria,22 Szerbiában a belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum23 a Biennále felelőse. 
� BK: Nézzük a jelent a struktúra szempontjából. A kultúráért felelős miniszter 
2015. január 15-i döntése értelmében a Velencei Biennále magyar részvételének 
megszervezése a Szentendrén székelő Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.-től 
a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumhoz került. Balatoni Monika 2015 
szeptemberében lemondott a tisztségéről. Balog Zoltán miniszter 2015. októbe-
rétől Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum igazgatóját nevezte ki velencei nemzeti biz-
tosnak. Ön 2015 júniusában az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Művészeti 
Főosztályának főosztályvezető-helyettesi posztjáról a Ludwig Múzeumba távo-
zott, ahol előbb igazgatói főtanácsadó, majd a Velencei Biennále Iroda24 vezetője 

20  Ld.: http://www.peticiok.com/a/103286 és http://www.peticiok.com/az_56_velencei_
kepzomveszeti_biennale_bojkottja (Utolsó hozzáférés: 2016. október 31.) 

21  https://zacheta.art.pl/en/biennale 
22  http://www.sng.sk/en 
23  http://eng.msub.org.rs/serbian-pavilion-at-56th-la-biennale-di-venezia 
24  A velencei magyar kiállítások koordinálásáért és le bonyolításáért felelős Biennále Iroda 

– 2001-es életre hívásától 2013 év végéig – a Műcsarnok keretében működött. Műcsarnoki 
igazgatói lemondását követően Gulyás Gábor az EMMI miniszteri biztosaként látta el a 
nemzeti biztosi teendőket a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. közreműködésével, 
melynek szervezetébe 2015-ben a feladat és – Dr. Puskás István irodalomtörténész-
italianista vezetésével – az iroda is átkerült. Balatoni Monika stábja Dr. Karády Anna jogász 
vezetésével „Velencei Biennálé Nemzeti Biztosi Iroda” néven az Alle Corner irodaházban 
működött. 

A Magyar Pavilon 
mozaikoszlopa, 
háttérben az Izraeli 
Pavilon (2015)  
© Fotó: Boros Géza
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0lett. Milyen változásokat, újításokat jelent a 
Ludwig Múzeum szerepvállalása az eddigiek-
hez képest? 
� BG: A fő feladatunk továbbra is az aktuális 
kiállítás előkészítése, kivitelezése és menedzse-
lése. Közgyűjteményi státuszunkból fakadóan 
emellett olyan feladatokkal is foglalkozni kívá-
nunk, amire az előző struktúrában alig vagy 
egyáltalán nem jutott figyelem: ilyen a doku-
mentációs és kutatási tevékenység. A velencei 
magyar részvétel a maga 120 évével művészet-
történészi szempontból egy aranybánya. 
2015-ben elindítottunk egy tematikus fejlesz-
tést, amelynek eredményeként a könyvtárunk-
ban megtalálhatók a Velencei Biennále központi 
és magyar katalógusai, valamint a jelentősebb 
nemzetközi történeti és elméleti szakiroda-
lom. Gyűjtjük az egyes nemzeti pavilonok kiál-
lítási katalógusait, kisnyomtatványokat és 
audiovizuális dokumentumokat is. Az online 
katalógusban25 böngészhető a könyvtárban 
elérhető biennále-publikációk bibliográfiája. 
Időhatárként 1958-at, a magyar részvétel újra-
indulásának évét tűztük ki. 
Az archívumunk nemcsak a kutatók, kritikusok, 
egyetemi oktatók és hallgatók, galeristák és 
újságírók számára lehet hasznos, hanem a kurá-
tori pályázaton indulók tájékozódását és felké-
szülését is segítheti. A Biennálét hosszú időn át 
rendező Műcsarnok könyvtára továbbra is meg-
kerülhetetlen forrás, a fejlesztésnek köszön-
hetően azonban ma már a mi gyűjteményünk a 
legnagyobb Magyarországon. A nemzeti biztos-
sal együtt célul tűztük ki azt is, hogy a velencei 
magyar kiállításról egy műtárgy mindig beke-
rüljön a múzeum gyűjteményébe. 
� BK: Minden ország államilag szervezett kiállí-
tásokkal vesz részt a Velencei Biennálén (2015-
ben éppen 120 éves volt az 1895-ben kialakított 
struktúra), s globalizált világunkban ezt az avítt 
nemzeti pavilonrendszerben való gondolkodást 
éri régóta erős kritika. 
Mit gondol a pavilonrendszerről és a nemzeti 
reprezentáció kérdéséről Velencében? Jó-e 
ez a struktúra vagy változtatni kellene rajta? 
Milyennek látja a Velencei Biennále jövőjét és 
benne a magyar szereplést?
� BG: A Velencei Biennálét sokan és sokszor 
eltemették már, mint valami túlhaladott, „elavult” 
rendszert, hasonlóan Velencéhez, ami, mint tud-
juk „süllyed”. Mindkettő köszöni, jól van – él és 
virul. Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedekben 
feltörekvő kortárs művészeti színterek soka-
sága jött létre a világban. Napjainkban is zajlik 
a „biennalizáció”, melynek köszönhetően új köz-
pontok, fókuszpontok jelennek meg. Mindez a 
kortárs művészet természetéből következik. De 
az a helyzet, hogy az időnkénti hullámvölgyek 

25  http://opac.lumu.hu/ludwig/ 

ellenére is ennyi látogatót és szakmai figyelmet egyetlen más biennále sem 
képes megmozgatni. A Velencei Biennále már régóta nem csak a nemzeti pavi-
lonok összessége, hanem a főkurátori kiállítással, az egyre bővülő külső hely-
színekkel és társprogramok sokaságával együtt egy sokrétű megarendezvény, 
amely olyan keresztmetszetet képes nyújtani, amelyet sehol másutt nem lehet 
megkapni. 
A százhúsz éves múltat és a helyszín vonzerejét nehéz „überelni”. Marco 
Pogačnik egy egész könyvet26 szentelt annak, hogy Velence miért a világ egyik 
közepe. Ennek a városnak a kisugárzása alól még olyanok sem tudták kivonni 
magukat, mint anno Ady Endre, aki első útján még kifejezetten „cikinek” találta 
a vízre épült várost. 
A nemzeti identitás kérdése a globalizáció korában a kortárs művészeti diskur-
zus egyik visszatérő témája, amire a Biennále is számos alkalommal reflektált, 
gondolok itt a paviloncserékre és keresztkiállításokra, vagy épp a pavilon nélküli 
országok integrálására. Achille Bonito Oliva főkurátorsága alatt (1993) egy 
ilyen témafelvetésre a Magyar Pavilon is egyfajta választ adott, amikor Keserü 
Katalin fent Joseph Kosuth, a pincében pedig Lois Viktor kiállítását rendezte 
meg.27 Kosuth életműdíjat kapott abban az évben, és Lois pályája is felívelt.
A nemzeti művészeti reprezentáció és az egykori kultúrpolitikai konstelláció, 
aminek köszönhetően nekünk aránytalanul jó hely jutott a Giardiniben, persze 
már réges-rég túlhaladott, és a mai világrendet tekintve valóban anakronisztikus, 
hiszen nincs önálló pavilonja olyan országoknak, mint Kína vagy India, vagy – 
hogy hozzánk hasonló léptékű országokat említsek – Portugáliának, Írországnak 
vagy Szlovéniának. A nemzeti reprezentáció ma már inkább presztízsben mér-
hető, hiszen az mindig jól látható, hogy egy-egy ország mennyire tartja fontos-
nak a színvonalas megjelenést. Ehhez önmagában egy saját pavilon nem elég. 
� BK: Mit jelent egy magyar képzőművésznek karrier szempontjából részt venni 
egy olyan nemzetközi megarendezvényen, mint a Velencei Biennále? 
� BG: Végigolvasva az interjúsorozat előző huszonöt részét, a nyilatkozók meg-
erősítettek abban, hogy nagyon sokat jelent. A velencei szereplés szinte kivétel 

26  Marco Pogačnik: Geheimnis Venedig. Modell einer vollkommenen Stadt. Eugen Diederichs
Verlag, München, 1997. 

27  Lásd: Bódi Kinga: Úszó tárlatok. Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén részt vevő
magyar képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal. 7. rész. Kérdések Keserü 
Katalin művészettörténészhez. Balkon, 2014/1, 4–8; Bódi Kinga: Úszó tárlatok. Beszélgeté-
sek az egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar képzőművészekkel, kurátorokkal, 
nemzeti biztosokkal. 8. rész. Kérdések Lois Viktor képzőművészhez. Balkon, 2014/2, 4–9. 

Alternatív platform graffitije egy velencei hídon 2011-ben © Fotó: Boros Géza
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nélkül nagyot lendített a művészek pályájának 
alakulásán. Fehér László vagy Bachman Gábor 
nemzetköri karrierjéhez ez adta a döntő impul-
zust, és a későbbi kiállítók esetében is egyér-
telműen mérhető a Biennále hatása. 
Úgy vélem azonban, hogy hajlamosak vagyunk 
túlértékelni Velence szerepét. Ez érthető is, 
hiszen sokáig ez volt szinte az egyetlen kitörési 
lehetőség. Ma már azonban szerencsére ez nem 
így van. Kézzelfogható előrelépés történt például 
a magángalériák nemzetközi vásárokon történő 
részvétele terén, aminek a pályázati támoga-
tása 2008-ban még az én kezdeményezésemre 
indult el a NKA-ban, és szerencsére ma is tart. 
A kortárs magyar művészet nemzetközi recep-
ciója szempontjából szükség lenne a támogatási 
lehetőségek szélesítésére, a források bővítésére, 
akár az állami szerepvállalás növelésével is. 
Az elmúlt tizenöt év biennálés szerepléseire 
visszatekintve, úgy vélem, nincs mit szégyen-
keznünk: összességében jól teljesítettünk.  
A magyar pavilon a kiállításai révén megfelelő 
presztízst vívott ki magának, amit azonban 
nagyon könnyen el is lehet veszíteni. 
� BK: Örök vita tárgya volt korábban – és ma 
is az – a rendelkezésre álló szűkös időkeret a 
kiállítások megszervezésére (nem történik meg 
időben a minisztériumi felkérés, a források későn 
érkeznek stb.). Ön hogyan látja ezt a kérdést? 
� BG: Ez korábban valóban problémát jelen-
tett. A minisztériumi munkám során meggyő-
ződhettem arról, hogy egy egyedi szerződésen 
alapuló támogatási konstrukcióban nem lehet 
egy évente visszatérő nagyrendezvényt haté-
konyan finanszírozni. A Műcsarnok esetében 
ez így zajlott – hol az NKA miniszteri kerete, 
hol az NKA meghívásos pályázata, hol éppen 
egy fejezeti kezelésű előirányzat volt a forrás, 
ami pénzügyi kötelezettségvállalási szempont-
ból nagyon nehézkessé tette a folyamatokat.  
A tervezhetőség és a kiszámíthatóság nemcsak 

a Velencei Biennále problémája, hasonló gondokkal küzdöttek például a művé-
szeti fesztiválok is. A Biennále esetében ez már szerencsére a múlt: azzal, 
hogy a feladat a Ludwig Múzeumhoz került, biztosabb alapokra helyeződött 
a finanszírozás, a büdzsé beépült az intézmény éves költségvetésébe. Ennek 
köszönhetően idén a pályázati kiírással sem kellett várni: a 2017-es Biennále 
kurátori pályázatát már júniusban kiírtuk és szeptember közepén eredményt 
is hirdettünk.28 Ilyenre korábban sohasem volt példa. 
� BK: Mit gondol: szükséges lenne-e az állami keret növelése, vagy inkább a 
magántőkét kellene bevonni? Mit gondol a szponzorokkal való együttműködésről? 
� BG: Vannak olyan országok, ahol többszörösét költik a velencei részvételre, és 
vannak olyan résztvevők is, akiknek a mi büdzsénk irigylésre méltó, mert nekik 
szponzoroktól kell összeszedniük a pénzt. Egyes országokban a magánszféra 
szerepvállalása magától értetődő, mivel ennek kultúrája van. Az ausztrálok pél-
dául egy vadonatúj pavilont építettek tavaly a régi helyére, amihez az államon 
kívül magánszemélyek is hozzájárultak adományozóként. Ha egy projekt plusz 
forrásokat kíván, akkor persze jó, ha van külső szponzor is. Optimális esetben 
egy kiállításnak semmilyen finanszírozói-támogatói elváráshoz – így üzleti érde-
kekhez – sem kell igazodnia. 
� BK: A pályázati rendszer elindítása óta a képzőművészeti és az építészeti 
biennálénak azonos a nemzeti biztosa. Ezt mennyire gondolja jó megoldásnak? 
� BG: Ez a konstrukcióból következik, hiszen a feladatok jelentős részben 
ugyanazok, aminek nem tenne jót, ha minden évben mindenki új szereplő lenne.  
A kurátornak kell kívülről, az adott szakterületről érkeznie. 
Az 1991-től újra indult építészeti biennále sokáig afféle B-kategóriás esemény 
volt a képzőművészeti biennále árnyékában, de az elmúlt években gyakorlatilag 
azzal egyenrangú rendezvénnyé nőtte ki magát. Hasonló látogatószámot és 
médiafigyelmet képes produkálni, mint a képzőművészeti. Ehhez persze szük-
ség volt néhány emlékezetes és koncepciózus főkurátori kiállításra és arra a 
szemléletváltozásra is, amely az építészetet a kortárs művészet részének, olyan 
tevékenységnek tekinti, amely nem pusztán épületek mérnöki tervezésében és 
beruházásokban ölt testet, hanem képes sokakat foglalkoztató releváns kér-
déseket felvetni és kreatív energiákat megmozgatni. 
Úgy látom, hogy egyre nagyobb az átjárhatóság a két szekció között. Hogy egy 
magyar példát említsek: az 1996-os Re:orient projekt29 ugyanúgy bemutatható 

28  A zsűri a tizenegy érvényes pályázat közül Petrányi Zsolt kurátor és Várnai Gyula képző-
művész Békét a világnak! | Peace on Earth! című pályázatát nyilvánította nyertesnek. http://
ludwigmuseum.hu/site.php?inc=0&menuId=465&tartalom=txt

29  Re:orient. 10. Velencei Építészeti Biennále, Magyar Pavilon, 2006. szeptember 10 – novem-
ber 19., Projektvezető: Nemes Attila. Koordinátorok: Somlai-Fischer Szabolcs, Szemerey 
Samu.

A Skandináv Pavilon 2013-ban © Fotó: Boros Géza A Skandináv Pavilon 2014-ben © Fotó: Boros Géza
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lett volna a képzőművészetin, és viszont: Andreas Fogarasi projektje akár az 
építészeti biennálén is szerepelhetett volna. 
Bizonyos tekintetben azt kell mondanom, hogy az építészeti szerepléseink 
talán még izgalmasabbak is voltak. Az építészekre eleve jobban jellemző a 
projektszemlélet és a csapatmunka, ami megalapozhat egy sikeres szereplést.  
A Re:orient csapatából például a következő építészeti biennále központi pavi-
lonjába is meghívást kaptak kiállítóként, amire a képzőművészeti biennále ese-
tében még nem volt példa. 
� BK: Az idei Építészeti Biennále magyar kiállítását már teljes egészében  
a Ludwig Múzeum valósította meg. Hogyan értékeli az idei szereplést? 
� BG: A 15. Velencei Építészeti Biennálét Reporting from the Front (Jelentés  
a frontról) címmel rendezték meg. Főkurátora a közösségi építészet jeles képvise-
lője, Alejandro Aravena chilei építész. Az idei Biennále kiemelt célja volt, hogy 
az építészetet ne elméletként vagy önmagában való formaként kezelje, hanem 
annak társadalmi, politikai és önszerveződő vonatkozásait vizsgálja – a felsora-
koztatott jó példák elemzésével. A Magyar Pavilon – összhangban a főkurátori 
felhívással – egy ilyen jó példával kívánt hozzájárulni a közös gondolkodáshoz. 
Egy, a kortárs építészet változó szerepfelfogását tükröző, közösségi dimenziójú 
projektet mutattunk be. Az ARKT építészstúdió30 æktivátorok. Helyi aktív építé-
szet című kiállítása31 az egri Gárdonyi-kertben található lerobbant ingatlan, egy 
volt GAMESZ-épület újrahasznosításán keresztül azt mutatta be, hogyan lehet 
megrendelő és pénzmozgás nélkül, a helyi együttműködésekre alapozva nulla 
forintból létrehozni egy élő közösségi színteret. A kiállítás olyan kérdésköröket 
járt körbe, mint az újrafelhasználás, a kulturális fenntarthatóság, az innovatív 
együttműködés, a civil aktivitás és a közösségépítés. Az egri kulturális projektet 
a kiállítók minimális beavatkozással mutatták be Velencében: például a pavilont 
nem festették ki, hanem úgy használták, ahogy az előző kiállítás lebontása után 
maradt, az átriumban egy zöld kertet építettek, amely az egri Gárdonyi-kert 
hangulatát idézte meg stb. 
A magyar koncepció sikerét jelzi többek között az is, hogy Laura Weissmüller, 
a Süddeutsche Zeitung építészeti szakújságírója az idei Biennále tíz legjobb pavi-
lonja közé válogatta a Magyar Pavilont, kiemelve a közösségi összefogás erejét, 
ami az idei egész Biennále egyik legfőbb üzenete lehet.32 A Giardini területéről 
mindössze négy: az angol, a német és a magyar pavilon, valamint a nyugat-sza-
haraiak ideiglenes sátra tudott ebbe az összeállításba bekerülni. 

30  http://www.arkt.hu/ 
31  æctivators. Locally active architecture. 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállítás. La

Biennale Venezia 2016. Magyar Pavilon. 2016. május 28 – november 27. Kurátor: Fábián  
Gábor és Fajcsák Dénes. 

32  http://www.sueddeutsche.de/kultur/architektur-biennale-in-venedig-architektur-kann-
gluecklich-machen-1.3008253 (Utolsó hozzáférés: 2016. október 31.) 

A hazai sajtófogadtatás egyöntetűen pozitív volt, 
főként a projekt emberléptékű és példaértékű 
civil jellegét emelték ki, rámutatva, hogy a kiál-
lítás nagyszerűen illeszkedett abba az Aravena 
által is képviselt építészeti gondolkodásmódba, 
mely szerint a tudatos és fenntartható jövőt 
nem feltétlenül a sztárépítészet, hanem a kis 
lépésekkel haladó, közösségi szemlélettel bíró 
aktivátorok is előmozdíthatják. Magyarország 
hosszú idő után először jelentkezett olyan kiál-
lítással, amely a nemzetközi építészeti diskurzus 
egyik fókusztémájára reflektált. A főkurátor a 
mainstreamtől eltérő építészeti stratégiák fel-
mutatására buzdította a nemzeti kiállításokat és 
a magyar kiállítás erre „progresszív választ ad”  

– írta a revizoronline33 kritikusa. Ha nincs pályá-
zati rendszer, az egri fiatal építészekkel nem 
valószínű, hogy találkoztunk volna. 
� BK: A velencei magyar kiállítások megvalósí-
tása mellett egy másik kérdés a Magyar Pavilon 
épületének felügyelete és gondozása, amely kér-
dés a mai napig nem problémamentes. Mit kel-
lene tenni ahhoz, hogy az épületben 21. századi 
színvonalon lehessen kiállításokat rendezni? 
� BG: A pavilont a múzeum kritikus állapot-
ban örökölte meg. Gondok vannak a tetővel, a 
mozaikokat benőtte a vadszőlő, a tetőtérből és 
a pincéből évtizedek óta felhalmozódott szeme-
tet takarítottunk ki. A pavilonban a rendezetlen 
számlák miatt évek óta nem volt internet és még 
sorolhatnám. Elődeink részéről az aktuális kiál-
lítás kampányszerű menedzselésén és a vész-
elhárításon túl a házra magára sohasem jutott 
elég figyelem. Nem lehetett távlatosan tervezni, 
ennek következtében a pavilon egyre inkább 
gazdátlan benyomást keltett. Alapvetőnek tar-
tom, hogy ezen változtassunk, ennek legfon-
tosabb lépése a vagyonkezelés és a használat 
eddigi széttagoltságának a megszüntetése. 
Minisztériumi segítséggel minden évben sze-
retnénk előrelépni. Idén már néhány kisebb 
műszaki fejlesztést sikerült is megoldanunk. 
Az 1992–2000 között lezajlott műemléki felújí-
tás elsősorban a pavilon történeti-szimboli-
kus rekonstrukciójára koncentrált, és kevésbé 
foglalkozott az épület alaprendeltetésével, a 
korszerű kiállítási funkciók megteremtésével.  
A funkcionális kérdések megoldása egy későbbi 
ütem feladata lett volna, amire azonban sosem 
jutott elegendő pénz és figyelem. 
Maróti Géza zseniális alkotó volt, de álmában 
sem gondolta volna, hogy az általa tervezett 
ideiglenesnek szánt kiállítóház száz évnél is 
többet fog megérni. Ezt a kivételes örökséget 
meg kell becsülni, ugyanakkor a mai igények-
ről sem szabad megfeledkezni, szükség van 

33  Zöldi Anna: Építészet építészek nélkül. http://www
revizoronl ine.com/ hu/cikk/6118/15-velencei-
epiteszeti-biennale/ (Utolsó hozzáférés: 2016. októ-
ber 31.) 
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további műszaki beruházásokra, különben végleg leszakadunk a többi, kor-
szerű kiállítástechnikával rendelkező országtól. 
� BK: A Velencei Biennále szélesebb társadalmi rétegekben szinte alig ismert. 
Hogyan lehetne javítani a kommunikáción? Hogyan lehetne népszerűbbé és ismer-
tebbé tenni a velencei magyar kiállításokat? 
� BG: Évről évre komoly sajtója van a magyar kiállításnak. Mára már bevált gya-
korlat, hogy sajtóbuszt indítunk a megnyitóra. Nem is annyira a hazai, hanem 
a külföldi publicitáson érdemes javítani. Erre és a kinti sajtónapokra nagyobb 
hangsúlyt kívánunk fordítani. 
A népszerűsítést szolgálják a felvezető programok. Idén például a Kortárs 
Építészeti Központtal együttműködve egy előzetes nemzetközi workshopot szer-
veztünk,34 ahová az idei velencei projektben szereplő egri helyszínhez hasonló 
kezdeményezések, színterek kaptak meghívást. Ezt Egerben egy helyi workshop 
követte. A velencei kamion elindulása előtt Eger főterén felállítottuk az installá-
ció egyik elemét, egy építési zsaluelemekből készült óriásasztalt, ahol a kiállítók 
információs anyagokat és jelvényeket, osztogattak és járókelőkkel beszélgettek 
arról, hogy mi ez az egész és az asztal hová fog kerülni.35 
A szélesebb körű hozzáférés terén új fejlemény, hogy a Google Cultural Institute 
jóvoltából a Biennále zárása után virtuálisan is bejárhatók a programhoz csat-
lakozott országok pavilonjai, így a 2015-ös magyar kiállítás, Cseke Szilárd 
installációja virtuálisan azóta is meglátogatható.36 A 2016-os építészeti projek-
tünknek eleve része volt az interaktivitás, egy speciális alkalmazás segítségével 
az egri helyszín és a velencei pavilon az interneten keresztül most is bejárható.37  

34  http://lumu.hu/site.php?inc=program&programId=4569&menuId=64; http://lakatlan.kek.org
hu/aktivatorok/

35  http://ludwigmuseum.blog.hu/2016/05/11/uton_a_magyar_kiallitas_a_velencei_biennalera
36  http://ludwigmuseum.hu/site.php?inc=0&menuId=464&tartalom=txt
37  http://projects.5d-cube.com/exhibition/venice-biennale-hungarian-pavilon/

A széleskörű publicitást szolgálja az is, hogy 
a kiállítások katalógusait lapozható formában 
elérhetővé tesszük az interneten. 
Internetes platform nélkül ma már nehéz kom-
munikálni. Sokáig létezett egy önálló hon-
lap, a centenáriumi évben, 2009-ben elindított 
velenceibiennale.hu is, amelyen az összes 
korábbi pályázat elérhető volt. Ez a weblap 
sajnos már a műcsarnoki időkben megszűnt, 
az előző nemzeti biztos által 2015-ben létreho-
zott velenceibiennale.com pedig kritikán aluli 
volt, így ezt mi szüntettük meg. A korábbi kiál-
lítások külön honlapjai többnyire gazdátlanul 
keringenek az internetes űrben. Ezen a hely-
zeten mindenképpen változtatni szeretnénk. 
Terveink között szerepel egy új önálló honlap 
létrehozása, mely – hasonlóan az angolokéhoz –  
az elmúlt százhúsz év magyar szerepléseit is 
dokumentálni fogja. Ez egy többlépcsős, nagy-
szabású munka lesz, addig is a múzeum honlap-
ján érhetők el a Velencei Biennáléra vonatkozó 
aktuális információk. Fontosnak tartom, hogy 
a széles körben tudatosítsuk, hogy van egy 
patinás kiállítóhelyünk a nagyvilágban, ahol a 
magyar képzőművészet és építészet több mint 
száz éve jelen van. 

Készült: Budapest, 2016. október 31. 
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