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• Centre Pompidou, Párizs

• 2010. április 14 — július 19. 

• A három nappal korább történt repülőgép-szerencsétlenség, amelynek áldo-

zata lett az egész Katyń-ba igyekvő lengyel-orosz küldöttség, szomorú aktualitást 

adott a kiállítás megnyitójának. Ez a tragédia — amely a kiállítótér előtt ismétel-

1  Kurátorok: Christine Macel és Joanna Mytkowska; társkurátor: Nataša Petrešin-Bachelez. 
Szcenográfia: Monika Sosnowska és Tobias Putrih. 

ten előtör az emlékezetből Marina Abramović 

hanginstallációja kapcsán2 — az egykori kelet-

európai blokk országai közötti bonyolult viszonyt 

is tükrözi.3

A kiállítás címével a kurátorok nem titkoltan 

Walter Benjamin filozófiájának azon sajá-

tosságára utalnak, amely lehetőséget kínál a 

történelmi fejlődés nem lineáris megértéséhez.4 

Benjamin történelemfelfogása a műalkotás érzé-

kelési módján alapul. Gondolkodásának ’sine qua 

non’-ja, a „dialektikus kép” egy olyan esztétikára 

utal, amely példaként szolgál a műalkotás auto-

nóm időbeli zónába való beillesztésén alapuló, 

meghatározott történetiséghez, ezzel generálva 

saját jelenét, múltját és jövőjét.

A kurátorok címválasztása egyfelől kritikus — 

egyszerre adja geopolitikai és filozófiai olvasatát 

a fejlődésre és a történelmi folytonosságra épülő 

hagyományos művészettörténeti diskurzus-

nak. Ez a sajátos értelmezés az olyan új, nyugati 

kritikai megközelítésekre is vonatkozhat, mint a 

2  Airport, 1972. A művésznő a következőket mondja be: 
„All passengers on the J.A.T. flight are requested to go to the 
gate 343. The plane is leaving for Tokyo, Bangkok and Hong 
Kong.” („A J.A.T. minden utasát kérjük, hogy fáradjon a 
343-as kapuhoz. A repülő Tokióba, Bangkokba, Hong Kongba 
indul.”)
3  Cf. Nézőpontok / Pozíciók. Művészet Közép-Európában 
1949–1999, kiállítási katalógus (Kortárs Művészeti Múzeum 

— Ludwig Múzeum Budapest, 2000. márc. 25 — máj. 28.), 
felelős szerkesztő Bálványos Anna, Budapest, Mester Kiadó, 
2000, p. 23.
4  Benjamin, Walter: Tézisek a történelem fogalmáról. In: 
Angelus Novus, Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1980, 
959–974.
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’critical theories’, ’cultural studies’, ’visual studies’, 

’gender studies’, ’queer studies’ és a ’postcolonial 

studies’. Másfelől a kurátorok a nyugat és kelet 

közötti ellentét és megkülönböztetés felülvizs-

gálatát — hiszen jelentős idő telt el a berlini fal és 

a vasfüggöny leomlása óta —, a kulturális térkép 

újragondolását is célul tűzték ki. Először talán 

arra keresték a választ, milyen sajátosságokkal 

rendelkezett a keletinek mondott művészet a 

hidegháború alatt. Az ezt követő kérdés pedig az 

lehetett, hogy ezeket a sajátosságokat a szoci-

alista köztársaságok megszűntével felváltotta, 

felülírta-e egy új, közös Európa (miközben persze 

az is vita tárgyát képezheti, hogy valóban léte-

zik-e ez az „Egyesült Európa”). Mindkét kérdés a 

művészet lokális narrációjának felállítása és egy-

ben átgondolása körül forog. 

A címválasztás tehát polifón, a kurátorok által 

javasolt műelemzési módot tükrözi, mely 

ugyanakkor egy szokásos muzeológiai eljárás kontextusába illeszkedik: a Centre 

Georges Pompidou bemutatja a közelmúlt szerzeményeit is a nagyobb nyilvános-

ság előtt.5 

A fent említett problematikákon túl a kiállítás hét fő gondolati egység köré 

szerveződik,6 melyek már önmagukban, a tematizáló szándék miatt is tagad-

ják a kronológiát. Ráadásul a szcenográfiai megoldás, ez a hatalmas, Monika 

Sosnowska által tervezett, nyitott szobor — amely cikk-cakkjaival minden 

folytonosságot ellehetetlenít, csakúgy, mint a tér átláthatóságát — szintén a 

töredékességet erősíti.  

A kiugró és beugró fehér paneleken csak az egymással szembe kerülő műtárgyak 

kerülnek igazán párbeszédbe. A kurátorok koncepciója szerint ezek a párbeszé-

5  Christine Macel, a kiállítás francia kurátora a sajtóanyagban részletesen megjelöli ezeket: 
„Egyrészt, a fal leomlása utáni kimagasló művészek műveit vásároltuk meg, úgy mint Paweł Althamer, 
Monika Sosnowska, Anri Sala, Dan Perjovschi, Wilhelm Sasnal, Maja Bajević vagy Roman Ondák 
munkáit; másrészt, a múzeum munkatársaival az egykori Kelet-Európa azon nagy alakjainak alkotásait, 
akik hiányoztak a gyűjteményből, mint például Alina Szapocznikow, Jiří Kovanda, Raša Todosijevic, Neša 
Paripovic, Július Koller, Sanja Iveković, etc.” A múlt ígéretein kiállított művek közül Braco Dimitrijević, 
Ion Grigorescu, Sanja Iveković, Július Koller, Jiří Kovanda, David Maljković, Mangelos, Neša Paripović, Dan 
Perjovschi, valamint Alexander Ugay alkotásai vannak a Centre Pompidou tulajdonában.
6  A modernista utópiákon túl, Az egység víziója, Anti-művészet, Köztér — privát tér, Női — feminista, 
Mikropolitikai gesztusok és az intézmény kritikája, Az utópia újralátogatása.
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