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Mestyán Ádám

Az első csapás
Starter
• ARTER — Space for Art, Isztambul

• 2010. május 8 — szeptember 19.

• Van valami ironikus abban, hogy a tradicionális német-török kapcsolat a világ 

egyik trendteremtő művészeti kooperációjává nőheti ki magát. Törökország egyik 

leggazdagabb magánalapítványa, a Vehbi Koç Alapítvány, egy grandiózus terv 

első felvonásaként megbízta René Block-ot, a legendás német galeristát és 

kurátort, hogy az utóbbi szerepkörére koncentrálva egy kortárs gyűjteményt  

hozzon létre Isztambulban. Megtette. 

René Block a kilencvenes évek eleje óta áll szoros kapcsolatban a török és álta-

lában a délkelet-európai kortárs művészettel. Minthogy Block a fluxus egyik fő 

„menedzsere,” a kasseli Fridericianum igazgatója, majd a berlini kortárs művészeti 

program főnöke volt, személyében egy rendkívül meghatározó, szakmailag is 

jegyzett kurátor áll a török prezentáció mögött. Ő volt az azóta a világ egyik leg-

fontosabb kortárs művészeti találkozójává vált Isztambuli Biennálé első külföldi 

kurátora is 1995-ben. Block zseniálisan teremt divatot a periférikus vagy perifé-

riára szorult művészekből, művészetekből, hogy azután otthagyja őket és egy 

másik hullámra nyergeljen át.

Úgy tűnik, hogy a Vehbi Koç (ejtsd: Kocs) Alapítvány nagyjából három-négy éve 

határozta el, hogy az addig folytatott, elsősorban oktatási szponzoráció, illetve 

tradicionális „nagyművészet” támogatása mellett, a kortárs török alkotók érde-

keit is szem előtt tartó, nagy horderejű vállalkozásba kezd. Ez az Ömer Koç veze-

tésével megvalósuló projekt nem csak egy gyűjtemény létrehozásából áll, hanem 

két bemutatóhely szponzorálását is magában foglalja: így jött létre a TANAS 

galéria Berlinben 2008-ban és most az ARTER 

Isztambulban.1 Bár nyilvánvalóan a török kortár-

sak külföldi képviseletét és a nemzetközi vérke-

ringésbe való bekapcsolódását szolgálják ezek 

az intézmények (melyekben Block nagy szerepet 

vállal), egyben olyan platformként is szolgálnak 

(különösen az ARTER), mely új művek létreho-

zását támogatja.

Deklarált célkitűzés, hogy az ARTER mint kultu-

rális központ nem a (közel)múlt megőrzésére 

létrejövő múzeum, hanem aktív, a jövő felé 

nyitott kiállítóhely. Az épülete egy patentre 

felújított századeleji ház az Isztiklál utcában, 

a Beyoğlu negyed divatos sétálóutcájában. A 19. 

században ez a terület volt Pera, s az Isztiklál a 

Grand Rue de Pera névre hallgatott, amikor még 

törökök, görögök, olaszok, örmények és franciák 

éltek itt együtt. Úgy tűnik a kozmopolita szel-

lem tovább él, hiszen az Arter a Koç gyűjtemény 

vegyes nemzetiségű darabjaiból rendezte első 

kiállítását Starter címmel.

Nem tudom, hogy lehet-e azt mondani egy 

galériára, hogy van benne valami szeretnivaló, 

de ha lehet, akkor az ARTER-re azt mondanám: 

„aranyos”. Négy szinten mutatják be a műveket, 

nagy üvegablakos, de elzárt pici szobákban is. 

Az alapterületek nem igazán nagyok, de nem is 

kicsik: az ember pontosan a megfelelő viszonyt 

tudja kialakítani a művekkel. Azt hiszem, ez a 

„viszony” az alapítók és Block egyik célkitűzése 

volt, egyfajta intimitás kialakítására törekedtek, 

mely ugyanakkor érvényesülni hagyja, megtartja 

a művek integritását is.

A Gyűjtemény mintegy 400 alkotása közül, 

melynek megvételében, illetve vételre való 

javaslatában Blocknak is nagy szerepe volt, 

mintegy 170-et mutat be a Starter című kiál-

lítás 87 művésztől. A többség természetesen 

török, de Tót Endrétől Nam June Paikig min-

denféle nemzetiség megtalálható benne, már 

ha ez érdekes. Sokkal érdekfeszítőbb ugyanis, 

hogy ebben a kiállításban egyértelműen Block a 

koncept-gyártó, a válogató és a kurátor. Vajon 

mit akar mondani egy kiállítással az elmúlt 40 

év kortárs művészeti piacát meghatározó német 

galerista?

Érhetné az a vád, hogy egy-két helyen mintha 

a saját életmű-kiállításáról lenne szó, vagyis 

egyfajta történeti ívet is rajzol. Ez a vád akár 

megalapozott is lehetne, de a Block-féle kortárs 

művészettörténet megállja a helyét: a szemé-

lyességet hiteles művekkel legitimálja. Valahol 

a 60-as és 70-es években kezdünk, fluxus és 

happening művekkel, pl. Al Hansen, Richard 

Hamilton, Terry Fox, Beuys vagy Paik alko-

tásaival, azután német, török, román és horvát 

munkákat kapunk a 80-as és 90-es évekből, 

majd a 2000-es évekből abszolút vegyes alko-

tásokat, sokszor politikai üzenettel. Azért nem 

1  www.tanasberlin.de; www.arter.org.tr 
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soroltam neveket, mert a történeti szál nem 

tolakszik a látogató elé, egy-két kivételes sarok-

tól eltekintve a művek nem kronologikusan, 

hanem tematikusan vannak csoportosítva. Azt 

hiszem, inkább a fent említett alkotók „talap-

zata” a fontos, az a mód, ahogy a művészetnek 

feltettek bizonyos kérdéseket, amire Block ízlés-

sel épít emeleteket.

Az utcaszint nagy kirakatában egy óriási zöld 

műanyag tank emelkedik és süllyed aszerint, 

ahogy egy automata levegőt pumpál belé.  

Michael Sailstorfer munkája ironikus-poli-

tikus módon és mégis könnyedén indítja be 

a kiállítást — márha valóban ez indítaná be, s 

nem csak az utca felé mutatna valami nagyot.  

Az igazi bejárat, amely ráadásul az épület olda-

lán található, a pinceszintbe vezet, ahol egy 

vetítőteremben videóalkotások mennek, köztük 

a kedvencem, Zoran Naskovski Death in Dallas 

(2001) című kisfilmje is, melyben egy hagyomá-

nyos szláv siratóének mondja el Kennedy halálát, 

miközben a kortárs felvételek peregnek.

A kiállítás levegős — s ezalatt nem csak azt 

értem, hogy a tárgyak nem nyomják agyon a 

látogatót, hanem azt is, hogy Block és a beren-

dezők ízlése, humora, személyes hangoltsága 

határozott jó érzéssel tölti el a látogatót, de 

legalábbis engem. A kortárs művészet játék-

létezését szó szerint is komolyan veszik: a 

második emelet egyik felében olyan hangtár-

gyak szerepelnek, melyek egy részét a láto-

gató nagy élvezettel használatba is veheti. Paik 

fontos kakkusórája (French Clock TV, 1989) és 

Cage Mozart Mix című lemezesdoboza (1991) 

mellett ott van Joe Jones nyomogatható 

Player Pianoja (1977). Ennek ironikus ellenpárja 

George Maciunas Piano Piece című darabja 

(1970), mely egy olyan zongora, melynek billen-

tyűibe szögek vannak ütve, s fölötte a felszó-

lítás: „play a tune on the piano”. A zenére és a 

hangokra koncentráló tárgyak a kortárs képző-

művészet a hang által való elragadtatottságát 

illusztrálják, valamint azt, hogy a zene vagy 

inkább a hang egy meghatározott történeti 

pillanatban bekerült a legitim műtárgyalkotási 

problémák közé.

Mindezen komoly hangjátszmákon túl csönde-

sebb darabok is említést érdemelnek, így például 

a magyar Keller Diánáé, akit én eddig nem 

ismertem és külön örömömre szolgál, hogy egy 

rangos külföldi gyűjteményben találkozom a 

nevével. A kollekció egyik legfiatalabb művész-

ként bemutatott videómunkája már-már naivan 

egyszerű ötletre épül: egy virágcsendéletben a 

virágok kelyheiből lassan kicsorognak a színek 

(Still life with flowers, 2009). A csendélet műfa-

jának videófelhasználása az eredeti megfagyott 

kép statikusságát töri meg, a fokozatos elszín-

telenedés a képek belső logikájára hívja fel a 

figyelmet. Végső soron, a halálra való emlékezés 

ürességét teszi idézőjelbe.
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