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Mi Vida
Augustín Perez Rubíóval, a MUSAC 
igazgatójával beszélget Vámos Éva

 � Műcsarnok, Budapest 
 � 2009. március 24 – május 22.

• Vámos Éva: Leon, a zarándokairól és román katedrálisáról nevezetes álma-

tag középkori, spanyol királyi város életébe szinte berobbant új, 21. századi modern 

művészeti múzeum, a MUSAC. Augustín Perez Rubíóval Budapesten beszélge-

tünk gyűjteményükről és a Mi Vida című kiállításról, amelyet a Tavaszi fesztiválra a 

Műcsarnokkal közösen rendeztek.

• Augustín Perez Rubío: 2005 áprilisában nyílt meg leonban múzeumunk, 

amelynek gyűjtőkörébe elsősorban a legfiatalabb kortárs művészek munkái 

sorolhatóak. régóta készültünk arra, hogy valami sajátosat hozzunk létre nem-

csak a múzeumi épület formájában, hanem gyűjteményünkben is — jelenjen 

meg benne mindaz, ami a régiónkra jellemző, és hozzuk be ide az egész világ 

kortárs művészetét. Nem akartuk, hogy a madridi reina Sofía Múzeum, vagy  

a barcelonai MACBA, vagy akár a Guggenheim klónozott kiadása legyen a miénk. 

ezért is húztuk meg a vonalat — ha nem is a 21. 

század kezdeténél, de 1989-nél —, hiszen akkor 

jelentős társadalmi erjedés kezdődött világ-

szerte. Spanyolország perifériájáról elindulva 

Ausztráliáig, a Balkánig és Koreáig is eljutot-

tunk a műtárgyak vétele során. Természetesen 

magyar művésztől, Benczúr emesétől is vásá-

roltunk még korábban két munkát, amelyek 

közül az egyik most visszatért a Műcsarnokban 

rendezett kiállításra. 

• Benczúr Emese villogó kitűzőkből formált 

műve — a „Fényesítsd meg elmédet” ironikus szö-

veggel fogadta mindjárt a bejáratnál a közönsé-

get, amely lelkesen vette birtokba ezt a különle-

ges kiállítást. Az élet örömeivel, hedonista élveze-

teinek ábrázolásával kezdhettünk — az első nagy 

teremben dizájn-ágyakra heveredve nézhettük a 

mennyezetre vetített pipilotti rist-művet. 

• pipilotti rist munkája paradoxon az éden-

ről. A világ kezdetéhez, a születéshez nyúl visz-

sza, és az általa elképzelt édenkertben mind-

járt két évát jelenít meg. Mondhatnánk, mági-

kus és hedonista világ az övé. A zöld mezőben 

megjelenő meztelen lányok, az agresszív, gyü-

mölcsre taposó gyerekek mégis különös para-

dicsomi világba vezetnek bennünket. Carmela 

Garcia viszont fiktív női világot ábrázol. 

Candice Breitz a hollywoodi sztárok anya-

szerepeit dokumentálja, de több művész hozza 

újra emberközelbe az anya figuráját és a csalá-

pipilotti rist 
homo Sapiens sapiens, 2005, videoinstalláció, vegyes technika; © Fotó: eln Ferenc
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dot, a barátokat. A szeretkezés, a gyümölcsös csendélet, az utazás képei fotón, 

videón, sőt festményeken is azt a 90-es évektől megjelenő tendenciát illusztrál-

ják, ahogyan egyes művészek a valósághoz akarnak visszatérni. ezek a képek  

nagyon kellemesek, de a japán Tabaimo digitális animációja — ahogyan a teto-

vált test díszei elfonnyadnak — már az élet múlandóságára figyelmeztet.  

A koreai Kimsooja utazása a folyón, a találkozás a halállal ugyancsak arra 

figyelmeztet, hogy az emberi élet véges. 

• Menny és pokol alcímhez a kiállítótermekben a fiktív édenkerttől hamarosan 

eljutottunk mindennapjaink tragikus konfliktusaihoz. Hogyan reagált ezekre a 

sokszor meghökkentő effektusokra kiállításaik közönsége?

• ezen a kiállításon a néző könnyen azonosulhatott a művésszel, aki éppen úgy 

napjaink társadalmában él — éppen úgy megvannak mindennapi gondjai. Gon-

doskodnia kell a családjáról, lakbért kell fizetnie. éppen úgy szórakozik, élvezi a 

tengerparti strandot, majd megrendül az odazúduló természeti katasztrófáktól. 

Több művész is fotókon, transzparenseken és videó-művekben a családon belüli 

bűnöket beszéli el, szenvedő, elnyomott nőket ábrázol. Különösen borzonga-

tóak enrique Marty groteszk családi képei. Marina AbramoviĆ Balkáni eroti-

kus eposza is az erőszak ellen, a nők jogaiért kiált. 

joana Vasconcelos ritmikusan vezérelt, nagy 

csattanással földre zuhanó női burka élő felki-

áltójel. Megállás nélkül figyelmeztet arra, hogy 

mennyi tragikus női sorssal találkozhatunk még 

mindig világszerte. Sokféle, eltérő kulturális 

közegből érkeztek a művek a kiállításra. A sok-

szor nagyon erőteljes, kemény művekkel — úgy 

érzem — gondolkodásra nevelhetjük az embe-

reket. A 20–21. századi történelmi események, 

politikai konfliktusok, a nemzeti identitás kérdé-

sei mind-mind megjelentek ezen a kiállításon. 

Az eltűnt idő és az emlékezet nyomában jár-

nak Angel de la rubía spanyol fotóművész 

képei a spanyol polgárháború megidézésétől 

Boszniáig. ez az a háborús konfliktus, amely-

ben sokszor a televíziós híradófelvételek ihlet-

ték a képzőművészeket. luc Delahay fotói 

történelmi sorozatában Kabulból tudósítanak. 

A koszovói háborút, és egyáltalán az utóbbi 

évtizedek minden jelentős háborús konfliktu-

sát eleveníti meg Thomas hirschhorn instal-

lációja. ezen a hatalmas terepasztalon a bonyo-

lult építmény maga a pokol. égett karton és 

olvadt műanyag jelzi az aknamezőket. Keresz-

tül-kasul bejárható az installáció. Az utak men-

tén felállított akasztófákon drótokkal belóga-

tott válogatott könyvek, röpiratok. ezek az írá-

sok és a humanitárius segítséget mutató fehér 

eNSz terepjáró autó-modellek mégis a reményt 

mutatják, azt, hogy a szörnyűséggel szembe-

szállnak az emberek. A lyoni Biennáléra készült 

a mű, amelyet mi ott megvásároltunk, majd 

egy hatalmas bazilikában állítottuk ki — most 

itt a Műcsarnokban építettük újra.

• Hogyan készültek a MUSAC-ban erre a bemu-

tatkozásra, és hogyan érvényesült a kiválasztott 

anyag a Műcsarnok kiállítási terében?

• Igazán jók a műcsarnoki kiállítótermek. 

A MuSAC-ban nagy a belmagasság, és nagy tér 

áll rendelkezésünkre — itt hasonló lehetőségek-

kel találkoztunk. petrányi zsolttal közösen 

sikerült gyűjteményünk egy részét kimondot-

tan a Műcsarnok adottságaihoz alakítva instal-

lálni. A kiállítás ideje alatt otthon öt másik kiál-

lításunk volt látogatható. Mi mindent a regio-

nális kormánytól kapunk, és a mostani nehe-

zebb időben igaz, hogy 30 százalékkal keve-

sebb pénzzel, de több fantáziával tervezzük 

az újabb érdekes eseményeket. Mert múze-

umunk egyúttal érdekes konferenciák szín-

helye is: értelmiségi találkozóhely hatalmas 

videotárával és könyvtárával együtt. jómagam 

művészettörténet és esztétika szakon végez-

tem és doktoráltam Valenciában és Torinóban, 

és nagyon sok irányban tájékozódom és publi-

kálok. érdekel az építészet, az urbanisztika, a 

gender, a videó és a filmművészet éppen úgy, 

mint a divat, a design és a zene. ezért is örü-

lök, sőt természetesnek érzem, hogy a kiállítá-

son bemutattuk Carles Congost futuriszti-

kus zenei színpadát.

enrique Marty 
A család, 1999, installáció, olaj, tábla; © Fotó: eln Ferenc

Thomas hirschhorn 
eNSz miniatúrák, 2000, installáció, vegyes technika; © Fotó: eln Ferenc
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