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Úszó tárlatok
Beszélgetések egykori Velencei Biennálés magyar 
képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal

1. rész — Kérdések Csorba Géza* művészettörténészhez

Az ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola hallgatójaként doktori 

témámmal (Magyar részvétel a Velencei Biennálén a kezdetektől napjainkig) részt 

veszek a zürichi Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) keretei 

között megvalósuló Fokus Projekt «Kunstbetrieb» — Biennale Projekt elnevezésű 

nemzetközi művészettörténeti kutatásban (2010–2013). A kutatócsoportot Prof. 

Dr. Beat Wyss, a karlsruhei Hochschule für Gestaltung (HfG) művészettörténész 

professzora vezeti.

A kutatás a Velencei Biennále intézményét, s 

benne a nemzeti részvételt (nemzeti reprezen-

tációt) megvalósító pavilon-rendszert alapul 

véve kívánja megteremteni az összehasonlító 

művészettörténet-írást. A kutatás első fázisá-

ban a kelet-közép-európai régió országainak 

(Lengyelország, Csehország/Szlovákia, Magyar-

ország, Románia, ex-Jugoszlávia), valamint az 

Egyesült Államoknak és Svájcnak a Biennálés 

szereplését dolgozzák fel — azonos szempontok 

és egységes tematika szerint — a résztvevők. 

A velencei magyar képzőművészeti szereplés 

történetének rekonstrukciójához 2012 nyarán 

kezdtem el az utolsó harminchárom év leg-

fontosabb — még élő — résztvevőivel interjú-

kat készíteni, mivel oral history nélkül számos 

részlet nehezen volt rekonstruálható pusztán a 

fennmaradt levéltári iratok, különböző archívu-

mokban megőrzött dokumentumok, fotók alap-

ján. Meggyőződésem, hogy ezen archív anyagok 

kiegészítéseképpen fontos adalékkal szolgál-

nak a személyes visszaemlékezések a velen-

cei magyar szereplés történetének hiteles(ebb) 

megírásához.

Az itt közölt interjúk az eredeti dialógusok  

szerkesztett, jegyzetekkel ellátott változatai.  

A beszélgetések a biennálés szereplések krono-

lógiájában jelennek meg. A sorozat az 1980-as 

Biennáléval indul, s a 2013-as részvétellel zárul. 

A nevezett időszak valamennyi kiállítási évét 

lefedik az interjúk. Az interjúalanyok kiválasztá-

*  1932-ben született Lőrinciben. Egyetemi tanulmányait 1950 és 1954 között az ELTE BTK magyar-
könyvtár szakán végezte. 1954 és 1964 között a Szépművészeti Múzeum Könyvtárában dolgozott.  
1964 és 1980 között a Művelődésügyi Minisztérium (1974–1980 között Kulturális Minisztérium, 1980–1990 
között Művelődési Minisztérium) Képzőművészeti (önálló) Osztályának munkatársa, 1973-tól osztályve-
zetője volt. A minisztériumban töltött évei alatt legfőbb feladata a magyar képzőművészek nemzetközi 
kapcsolatainak kiépítése és a nemzetközi magyar kiállítások megszervezése volt, többek között Csorba 
volt 1968-tól tíz éven keresztül a Cagnes-sur-Mer-i Nemzetközi Festészeti Fesztivál magyar szervezője. 
1980-tól 1993-as nyugdíjazásáig a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese volt.

Schaár Erzsébet
Utca, 1974
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sában nem az volt a célom, hogy egy-egy Biennále-évnél mind a kiállítói (művész), 

mind a teoretikus (kurátor, nemzeti biztos) oldal megszólaljon. A szelektálás 

szubjektív, amelyben az is szerepet játszott, hogy a megkeresésemre nem min-

den esetben érkezett (pozitív) válasz. A beszélgetések eredeti formájukban a 

doktori munkám „melléktermékeit” jelentik.

• Bódi Kinga: Manapság minden országban más és más rendszer alapján döntik el, 

ki állíthat ki az adott ország nemzeti pavilonjában. Mit gondol a 2002 óta érvény-

ben lévő magyar kurátori pályázati rendszerről?

• Csorba Géza: Ez a pályázati rendszer nagyon demokratikus és biztosítja a sze-

lekciót, ennél fogva a kvalitást is. A művészeti közélet szempontjából minden-

képpen megnyugtató ez a szisztéma. Ugyanakkor művészetről lévén szó, én 

mindig inkább az egyéni részvételt és válogatást tartottam jobbnak, még ha 

felmerül ebben a szubjektivitás veszélye is. A művészet — és ebből kifolyólag a 

művészettörténet és a kiállítás-rendezés — nem egy kollektív műfaj. Ezért nem 

kollektív megítélésre való. Olyan — akár egyéni, akár kollektív — döntés úgysincs, 

ami mindenkinek megfelel. Még egy demokratikus pályázás után sem. 

• BK: 1980-ban mint a Művelődési Minisztérium Képzőművészeti (önálló) Osz-

tályának a vezetője, majd 1982-ben és 1984-ben mint a Magyar Nemzeti Galéria 

főigazgató-helyettese rendezte a Magyar Pavilon kiállításait a Velencei Biennálén. 

Hogyan működött Magyarország velencei szereplésének a megszervezése az 1980-as 

évek elején? Ki(k) és hogyan döntött(ek) arról, hogy Ön rendezi meg ezekben az évek-

ben a magyar kiállításokat?

CsG: Én tulajdonképpen Vayer Lajos (1913–2001)1 tanítványaként és segédjeként 

tanultam bele a Biennáléba. Azokban az években, amikor ő rendezte a Magyar 

Pavilon kiállításait,2 az 1960-as évek elejétől én mindig kijártam vele Velencébe, 

úgyhogy évről-évre láttam, hogyan működik a Biennále szervezete, hogyan áll 

össze egy velencei magyar kiállítás. Vayer Lajos mindig mindenkinek bemuta-

tott engem, a vezetőségnek, a művészeknek, úgyhogy 1980-ra már nagyon sok 

embert ismertem. Mindent Vayertől tanultam meg Velencével és a Biennáléval 

kapcsolatban. 

1  Vayer Lajos (1913-2001) művészettörténész egyetemi tanulmányait 1931 és 1935 között a 
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte. 1935 és 1946 között a Szépművészeti 
Múzeum munkatársa, 1949 és 1955 között főigazgató-helyettese volt. 1955 és 1983 között az ELTE BTK 
művészettörténet tanszékének vezetője, egyetemi tanára volt. Főbb kutatási területe az itáliai 
reneszánsz művészet. Vayer Lajos 1958 és 1976 között volt a velencei (kortárs) magyar kiállítások 
nemzeti biztosa.
2  A velencei Magyar Pavilonban kiállító művészek, valamint a kiállítások nemzeti biztosai és 
kurátorai (1945–1984): 1946 — Közvetlenül a második világháború utáni évben nem rendezték meg a 
Velencei Biennálét.
1948 — Nemzeti biztos: Ruzicska Pál; művészek: Egry József, Ferenczy Béni, Márffy Ödön, Szőnyi István
1950–1956: Magyarország hivatalosan nem vett részt a Velencei Biennálén.
1958 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Czóbel Béla, Derkovits Gyula, Domanovszky Endre, 
Ferenczy Noémi, Hincz Gyula, Pór Bertalan, Borsos Miklós, Ferenczy Béni, Kovács Margit, Madarassy 
Valter, Martsa István, Medgyessy Ferenc, Mikus Sándor. 
1960 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Blaski János, Csernus Tibor, Derkovits Gyula, Eigel 
István, Feledy Gyula, Hajnal Gabriella, Hincz Gyula, Kass János, Kerényi Jenő, Konfár Gyula, Mikus Sándor, 
Miskolczi László, Németh József, Raszler Károly, Reich Károly, Sarkantyu Simon, Szász Endre, 
Szentiványi Lajos, Szurcsik János, Udvardi Erzsébet, Würtz Ádám. 
1962 – Nemzeti biztos: Vayer Lajos ; művészek: Bernáth Aurél, Gádor István, Kmetty János, Kokas Ignác, 
Kurucz D. István, Martyn Ferenc, Ridovics László, Somogyi József, Vecsési Sándor.
1964 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Barcsay Jenő, Csohány Kálmán, Segesdi György. 
1966 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Borsos Miklós, Domanovszky Endre, Feledy Gyula, Fett 
Jolán, Hajnal Gabriella, Hincz Gyula, Makrisz Agamemnon, Plesznivy Károly, Prepelicza Katalin, Redő 
Ferenc, Solti Gizella, Tassy Klára, Tury Mária.
1968 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Kokas Ignác, Kondor Béla, Vilt Tibor.
1970 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Hincz Gyula, Somogyi József.
1972 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Domanovszky Endre, Kiss Nagy András
1974 — Elmaradt a Velencei Biennále. 
1976 — Nemzeti biztos: Vayer Lajos; művészek: Bálint Endre, Barcsay Jenő, Blaski János, Czinke Ferenc, 
Czóbel Béla, Deim Pál, Fényes Adolf, Ferenczy Béni, Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi, Finta József, 
Jánossy György, Kmetty János, Korniss Dezső, Kovács Margit, Lóránt János, Magyar Géza, Patay László, 
Somogyi József, Szántó Piroska, Szrogh György, Vajda Lajos, Varga Imre; enteriőr: Mikó Sándor.
1978 — A Szovjetunió távolmaradásával tiltakozott az 1977-ben megrendezett Disszidens Biennále 
megrendezése ellen. Hivatalosan — a Szovjetunióval való szolidaritásból — Magyarország sem vett részt 
a Velencei Biennálén. 
1980 — Nemzeti biztos: Csorba Géza; művészek: Bálint Endre, Barabás Márton, Barcsay Jenő, Bukta 
Imre, Deim Pál, Dienes Gábor, Fajó János, Fehér László, Feledy Gyula, Fóth Ernő, Hencze Tamás, Kárpáti 
Tamás, Kéri Ádám, Keserü Ilona, Klimó Károly, Kocsis Imre, Kokas Ignác, Kondor Béla, Korniss Dezső, Kő 
Pál, Martyn Ferenc, Nagy Gábor, Paizs László, Schaár Erzsébet, Segesdi György, Somogyi József, 
Szabados Árpád, Tóth Menyhért, Varga Imre, Vigh Tamás, Vilt Tibor, Záborszky Gábor, Zrinyifalvi Gábor.
1982 — Nemzeti biztos: Csorba Géza; művész: Schaár Erzsébet.
1984 — Nemzeti biztos: Csorba Géza; művész: Varga Imre; enteriőr: Vadász György.

Amikor 1978-1979 körül Vayer azt mondta, hogy 

nem kívánja folytatni a Biennále-rendezését, a 

minisztériumban rögtön az én nevem merült 

fel utódnak, hiszen mindenki tudta, hogy Vayer 

utolsó éveiben nagyon aktívan közreműköd-

tem vele a velencei rendezésekben. Akkoriban 

a minisztérium Képzőművészeti Osztályának a 

vezetője voltam, így természetes volt, hogy én 

folytatom ezt a feladatot. Hivatalosan persze 

1980-ban az akkori kultuszminiszter, Pozsgay 

Imre (1933)3 nevezett ki a Biennále nemzeti biz-

tosának, hiszen közvetlenül ő (azaz a minden-

kori kulturális minisztérium) felügyelte a magyar 

részvételt. Amikor a Galéria főigazgató-helyet-

teseként szerveztem a kiállításokat, akkor is 

hivatalosan (az adminisztráció szempontjából) 

minden a minisztériumon keresztül zajlott.

Azt azért el kell mondanom, hogy a minisztériu-

mot a képzőművészet különösebben nem érde-

kelte, nem volt az élvonalban mint „műfaj”. Az 

irodalommal és a zenével sokkal többet törőd-

tek. Ez egyrészt persze jó volt, mert „szaba-

dabban” mozoghattunk, másrészt meg a kisebb 

érdeklődés következtében kevesebb pénzt is 

fordítottak a képzőművészeti kiállításokra, ese-

ményekre. Tényleg csak a minimálisan szük-

séges összeget. Ez nem csak az én Biennálés 

éveim alatt volt így, mindez már Vayer idejében 

is hasonlóan működött, gyakorlatilag az 1960-

as évektől fogva. A képzőművészetet teljes 

mértékben rábízták a Képzőművészeti Osz-

tályra, kvázi ment magától. Egyedül a műtárgy-

vásárlásokra fordított nagyobb összegeket a 

minisztérium. Ezeket a minisztériumi vásárláso-

kat egyébként főleg én intéztem. Nem nagyon 

nézték a minisztériumban, hogy milyen műve-

ket választok ki, ezért előfordult olyan is, hogy 

olyan művészektől is tudtam vásárolni, akik 

hivatalosan nem voltak kívánatosak. Aczél 

György (1917–1991)4 néha beleszólt, teljesen 

ad hoc módon, vele több összetűzésem is volt 

emiatt. Aczél egyébként semmit nem értett 

a képzőművészethez, csak úgy akart tenni, 

mintha értene hozzá. Az volt vele a baj, hogy 

soha sem esztétikai vagy művészetpolitikai ala-

pon döntött, hanem sokkal inkább személyes 

rokonszenv szerint. Akivel valamiért személye-

sen jóban volt, az lehetett akár absztrakt is, de 

3  Pozsgay Imre (1933) egyetemi tanár, a Kádár-korszak 
egyik meghatározó jelentőségű politikus. 1976 és 1980 
között kulturális, majd 1982-ig művelődési miniszter volt. 
1982-ben háttérbe szorították. 1989-ben a Magyar 
Szocialista Párt alapítója, első elnökségének tagja s a párt 
köztársasági elnök jelöltje volt. 2005-ben tért vissza a 
politikai közéletbe.
4  Aczél György a Kádár-korszak kulturális életének legfőbb 
ideológusa és irányítója volt. 1958 és 1967 között a 
művelődésügyi miniszter első helyettese. 1967-től az MSZMP 
Központi Bizottságának titkárává választották, és ebben a 
minőségében a kulturális élet teljes ellenőrzése és irányítása 
vált a legfőbb feladatává. 1974-ben leváltották, s leváltását 
követő napon a Minisztertanács elnökhelyettesévé nevezték 
ki. 1982-ben visszakerült az MSZMP KB kulturális titkári 
posztjára. 1985-ben végleg megszűnt minden politikai vezető 
pozíciója, s 1989-es nyugdíjazásáig a Társadalomtudományi 
Intézet főigazgatója volt.
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akkor sem engedte érvényesülni.

Az 1980-as Biennále után mentem át a minisztériumból a Magyar Nemzeti Galé-

riába. Gyakorlatilag akkor Aczél „kirúgatott” a minisztériumból, azaz addigra 

már annyira rám szállt, hogy teljesen lehetetlen volt számomra a minisztériumi 

munka. Egyébként az említett teljes minisztériumi gyűjtemény is akkor került át 

velem együtt a Galériába, ami a mai napig ott található.

• BK: 1980-ban egy hatalmas csoportos kiállítást vitt Velencébe, 1982-ben az akkor 

már hét éve elhunyt Schaár Erzsébet munkáit mutatta be, 1984-ben pedig Varga 

Imre szobrait állította ki Vadász György installációjában. Mi volt a három kiállítás 

koncepciója, hogyan álltak össze a kiállítási anyagok?

• CsG: A Biennále előkészületei már a köztes, páratlan években megindultak. 

Akkor kellett kimenni Velencébe a megbeszélésekre, akkor tudtuk meg a követ-

kező Biennále központi tematikáját, és utána kezdtünk gondolkodni, műveket 

nézegetni, műtermekbe járni stb. Folyamatosan figyeltük, hogy a művészek mit 

csinálnak, éppen hol tartanak, az adott munkák mennyire illeszthetők bele a 

Biennále aktuális kívánalmaiba, illetve hogy egy-egy művész mennyire van fel-

készülve egy ilyen szintű megmérettetésre. Aztán kiválogattuk a munkákat és 

összeállt a kiállítási anyag. Ez a folyamat minden évben így zajlott. Én mindig 

elmentem Vayer Lajoshoz, akkor is, amikor hivatalosan ő már nem is volt benne 

a Biennáléban. Számomra megerősítést jelentett, hogy konzultálhattam vele, 

tanácsokat kérhettem tőle. Egyébként amikor már nem ő rendezte a kiállításokat, 

akkor többet nem jött ki Velencébe. Én is akkor voltam ott utoljára, amikor  

az általam rendezett utolsó, 1984-es magyar kiállítást lebontottuk.

Megmondom őszintén, az 1980-ban rendezett kollektív tárlatra már nem nagyon 

emlékszem. Igazából akkor külső tényező hatására kellett úgy döntenem, hogy 

egy nagy csoportos kiállítást rendezünk. Én magamtól nem így döntöttem volna, 

de ezt az utasítást kaptam, és ezt kellett végrehajtanom. Ez az utasítás abban az 

évben személyesen Aczéltól érkezett, pedig korábban, Vayer idejében nem szólt 

ilyen szinten bele a velencei kiállítások anyagába. Az idősebb művészgeneráció 

mellett azért egy-két fiatal Stúdiós művész — Fehér László és Bukta Imre — mun-

káit is sikerült kiállítani.

1982-ben aztán Schaár Erzsébet (1908–1975) munkáit szerettem volna Velen-

cében bemutatni, és abban az évben ez elé nem is gördített senki akadályt. 

Schaár Erzsi az 1960-as, 1970-es években egyike, ha nem a legjobbja volt a prog-

resszív szobrászoknak Magyarországon, és én már régóta akartam neki kiállítást 

rendezni. Halaszhatatlannak tartottam az ő munkáinak a bemutatását Velencé-

ben, és még posztumusz tárlatként is időszerűnek gondoltam.

1984-ben képzőművészet és építészet kapcsolata volt a központi tematika a 

Biennálén. Ezért találtam azt ki, hogy Varga Imre (1923) szobrait egy építész 

által tervezett installációs térben helyezem el. Varga Imre neve akkor már rég-

óta benne volt a köztudatban, valahogy elvárás is volt, hogy rendezni kell egy 

nagy Varga Imre-kiállítást Velencében. Mellé pedig Vadász György (1933) neve 

merült fel bennem, mert tudtam, hogy építészként nagyon közel áll a képző-

művészethez. Örömmel vállalta a felkérést. Hullámzó ezüstszürke függönyöket 

tervezett végig a pavilon helyiségeiben, és ezeknek a függönyöknek az öbleiből 

és rejtekeiből bújtak elő Varga Imre szobrai. Igaz, emiatt nagyon nagy vitám volt 

Varga Imrével, mert ő egyedül szeretett volna kiállítani a Pavilonban és attól tar-

tott, hogy eltakarják a műveit a textilek, de szerintem éppen hogy nem elfedték, 

hanem erősítették azokat. 

• BK: Mit jelentett az 1980-as évek elején egy magyar művésznek részt venni a 

Velencei Biennálén? Milyen volt a Biennále akkori magyar és nemzetközi megíté-

lése?

• CsG: A Velencei Biennále rangot jelentett és lehetőséget teremtett a nemzet-

közi bemutatkozásra. Ez óriási dolog volt akkoriban egy fiatal, de akár idősebb 

művésznek is, hiszen nem sok külföldi kiállítási alkalom adódott akkoriban. 

• BK: Hová pozicionálná a Magyar Pavilonnak az 1980-as évek elején rendezett 

kiállításait, összehasonlítva az abban az időszakban a többi pavilonban látottakkal? 

• CsG: Ez egy érdekes kérdés. A minisztériumban a Biennále kapcsán nem 

nagyon volt jelentősége a nemzetközi szempontoknak, úgy az egész Bienná-

léra nem nagyon figyeltek oda. Nem úgy gondolkodtak, hogy na, melyik magyar 

művész életműve illene bele a nemzetközi 

trendbe? Ezzel egyáltalán nem foglalkoztak. 

Annak az időszaknak a kiállításai, amelyeket 

én valamennyire megéltem Velencében — vagy 

Vayer mellett vagy az általam rendezett évek 

alatt — sokkal inkább „haza beszéltek”, semmint 

külföldre. Az volt a szempont, hogy Magyaror-

szágon ki a jelentős művész, és hogy az kaphas-

son lehetőséget a nemzetközi bemutatkozásra. 

Amúgy az az én véleményem, hogy a Magyar 

Pavilon mindig egyenrangú volt művészi kvali-

tásban a többi pavilonnal. A magyar művészet 

az 1960-as, az 1970-es és az 1980-as évek-

ben teljesen európai színvonalú volt, és abból a 

lehető legjobbat állítottuk ki Velencében. Csak 

az volt abban az időben a helyzet, hogy egyes 

külföldi, főleg nyugat-európai pavilonban sok-

kal extrémebb, szélsőségesebb munkák voltak 

kiállítva. Ezekhez viszonyítva sokak szemében 

„lemaradottnak” tűntek a magyar kiállítások. 

Főleg akkor, amikor sok pavilonban eluralkodott, 

hogy fogalmi dolgokat „állítanak ki”. Aztán a 

Biennáléra is betört a TV, és emlékszem, volt 

olyan év, hogy a pavilonokban csak tévékészü-

lékeket lehetett látni. Meg volt olyan pavilon is, 

amit üresen hagytak, ez volt a kiállítás koncep-

ciója. Tehát az ilyen munkákhoz képest mondjuk 

Varga Imre szobrai valóban maradinak tűntek. 

Velencében sok nemzet, számos pavilonban 

midig igyekezett a legújabb dolgait elsütni.  

A Magyar Pavilon ebből a szempontból más volt 

az 1960-as, az 1970-es és az 1980-as években, 

ott nem a legfrissebb munkák, nem a legfiata-

labb művészek kaptak helyet, hanem inkább a 

már nagynevű művészek, beérett életművek 

kerültek bemutatásra.

• BK: Mi volt a korábbi véleménye a Biennáléról? 

Változott-e ez azáltal, hogy rendezőként is részt 

vett több Biennálén? Ha igen, mennyiben?

• CsG: Én a Biennáléról mindig azt gondoltam, 

hogy naprakész képet nyújt a nemzetközi kép-

zőművészetről, ezt volt a legnagyobb erénye, 

szerintem. Ami az 1980-as évek elején a Bien-

nálén megjelent, az jelentette „a” képzőművé-

szetet. Nagyon sok nemzetközi kiállítás volt már 

akkor is, de a Biennále valahogy más volt. Ott 

minden megjelenhetett, műfaji, tartalmi meg-

kötés nélkül. 

Amúgy itthon nem nagyon lehetett hallani a 

Biennáléról, maximum rövid újsághírek jelen-

tek meg a kiállításról, úgyhogy a művészek csak 

annyit tudtak, ami szájról-szájra terjedt. Nem 

tiltották a híradást, csak egyszerűen nem figyel-

tek a Biennáléra, nem volt a politika fókusz-

pontjában. A Művészet című folyóirat mindig a 

bezárás után közölt egy összefoglalót a Bienná-

léról. De az extrém művekről soha nem számol-

tak be az újságok.

Én egyébként az 1960-as évek elején jártam elő-

ször Velencében. A Magyar Pavilon akkor nagyon 

rossz állapotban volt, pedig 1958-ban történt 
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egy nagyobb felújítás. Vayer minden évben 

elmondta, amikor együtt voltunk Velencében, 

hogy teljesen rendbe kellene hozni a Pavilont, de 

mindig csak „tűzoltás” történt, a legfontosabb 

problémákat lehetett csak orvosolni. A minisz-

térium részéről sem pénz, sem szándék nem volt 

a helyzet végleges megoldására.

• BK: Ki fnanszírozta 1980 és 1984 között az 

egyes kiállítások költségeit? Mennyire változott 

évről-évre a rendelkezésre álló keret?

• CsG: Minden teljesen állami pénzből való-

sult meg. Nem volt nagy költségvetésünk, nem 

emlékszem már a pontos összegekre, de végül is 

minden évben mindenre elegendő volt. A művé-

szek a munkák elkészítésére külön pénzt nem 

kaptak, hiszen mindig már meglévő anyagokat 

vittünk ki Velencébe. A csomagolást, a ki- és a 

visszaszállítást, a biztosítást és az installálás 

költségeit fedezte az állam. De például emlék-

szem, hogy Varga Imre kitalálta, hogy az akkor 

már Szekszárdon felállított Prométheusz-szob-

ráról5 a keselyűt is ki akarja állítani Velencében. 

Ez az én válogatásomban nem volt benne, és így 

a plusz költségei sem voltak eredetileg beleter-

5  Varga Imre: Prométheusz-emlékmű. 1978, krómacél, 
bazalt, 300×200 cm. Szekszárd, Városközpont.

vezve a keretbe, úgyhogy Imre a saját pénzén vitette ki ezt a szobrot és állíttatta 

fel a Pavilon előtt.

• BK: Mennyi idő telt el a kiállításon való részvételre való felkéréstől a megnyitóig? 

Milyen munkafázisai voltak ennek az időszaknak? Hogyan zajlottak az installálások 

és a megnyitók Velencében? 

• CsG: A művészeket és a munkásságukat egész évben folyamatosan követtük, 

de a konkrét kiállítandó anyagot csak pár hónappal a megnyitó előtt véglegesítet-

tük. De persze a szóban forgó művészek tudták, hogy esetleg szóba jöhetnek a 

Biennáléra. Hogy is mondjam ezt Magának? Nekem a Velencei Biennále folyama-

tosan ott volt az agyam sarkában. Amikor mást csináltam, más kiállításra készül-

tem, másmilyen anyagokat válogattam, akkor is folyamatosan olyan szemmel (is) 

néztem a műveket, hogy esetleg egy következő Biennálén elképzelhetőnek tar-

tom-e. Ez egy folyamatos feladatot és egyben felelősséget jelentett számomra.

A konkrét installálás aztán úgy zajlott, hogy először is volt a Magyar Pavilonnak 

egy megbízott olasz „gondozója”, aki folyamatosan törődött az épülettel. Ami-

kor installáltunk, akkor ő segített a műszaki dolgok elintézésben és az előké-

születekben. Volt, hogy a kiállító művészek is kijöttek az installálásra, hivatalos 

kiküldetésben, de ez nem minden esetben volt így. Attól is függött, hogy hányan 

szerepeltek. 1980-ban nagyon sokan állítottak ki, úgyhogy akkor nem jött ki 

senki, de 1984-ben Varga Imrével és Vadász Györggyel együtt állítottuk össze a 

kiállítást.

A megnyitóra hivatalos személy a minisztériumból soha nem utazott ki Velen-

cébe, Aczél sem. Azt mondjuk el tudom képzelni, hogy Aczél még a megnyitó 

előtt valamikor kiutazott körülnézni, de erről én nem tudok.

A központi megnyitó délelőtt volt, óriási pezsgős fogadással, aztán délután min-

den pavilon rendezett egy kisebb megnyitót a saját kiállításának. Aztán az újság-

írók és a szakmabeliek kisebb csoportokba verődve végigmentek a pavilonokon, 

Vadász György
'84 biennale, tervrajz

Velencei Biennále 1984 — Nemzeti biztos: Csorba Géza;  
művész: Varga Imre; enteriőr: Vadász György.
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4és amikor eljutottak a Magyar Pavilonhoz, akkor én ott vártam őket és bemutat-

tam nekik a kiállítást. Tehát külön megnyitóbeszéd nem hangzott el a Magyar 

Pavilonnál.

• BK: Kik és milyen (magyar, esetleg nemzetközi) intézmények, partnerek vettek 

részt az Ön által ismert években az egyes kiállítások megvalósításában? 

• CsG: Semmilyen más intézmény nem vett részt a kiállítások megszervezésé-

ben, csak a minisztérium.

A minisztérium aztán nagyon sok művet megvett a Biennále után a művészek-

től, ami anyagi juttatást jelentett a számukra. Ez Vayer idejében is így volt.  

A Kádár-korszakban két intézmény foglalkozott műtárgyvásárlással. A miniszté-

rium és a Művészeti Alap. Az Alap évente egyszer vagy kétszer szervezett egy nagy 

műtárgyvásárlást, ezt úgy hívták, hogy „kétmilliós vásárlás”. Akkoriban kétmillió 

forintért rengeteg mindent lehetett vásárolni. Ez úgy zajlott, hogy az Alapnak volt 

egy nagy terme, oda bevitték a művészek a műveiket, meghirdette az Alap a vásár-

lást, és mint egy aukción, ott ült a zsűri és 3 másodpercenként hozták az újabb és 

újabb műveket a zsűri elé. A zsűri meg pontozott. Főleg művészekből állt a zsűri, és 

akkor ott helyben eldöntötték, hogy mit vesznek meg és mit nem. Emlékszem, egy 

ilyen zsűrizés alkalmával figyeltem fel Kokas Ignácra (1926–2009) még az 1960-as 

évek elején, aki akkor még kezdő művész volt. Hozták százával a teljesen egyforma, 

átlagos képeket, én is ott álltam a terem végében, néztem a műveket és beszél-

gettem, nem is nagyon néztem oda, mert sok unalmas munka következett egymás 

után. És egyszer csak feltettek egy képet az állványra, és azt mondtam „Te jó isten, 

ki ez?” Annyira kitűnt mind koncepciójában, mind minőségében a többi munka 

közül, a nagy átlagból. Utána rögtön elmentem hozzá a műtermébe, össze is barát-

koztunk, és később nagyon sok kiállítást csináltunk közösen. Vayer egyébként már 

1962-ben kivitt tőle négy akvarellt Velencébe, aztán 1968-ban — Kondor Béla 

(1931–1972) és Vilt Tibor (1905–1983) munkái mellett — egy nagyobb, szinte egyéni 

bemutatkozásra is lehetőséget nyújtott neki. Később én is többször bemutattam 

őt külföldön, többek között 1970-ben az Art hongrois contemporain című csoportos 

tárlaton a párizsi Musée Galliérában. Kokastól 

aztán sok mindent vásároltam a minisztériumi 

éveim alatt, ezek ma szintén a Magyar Nemzeti 

Galéria gyűjteményében találhatók. 

• BK: A Velencei Biennále régóta erősen kritizál-

ják avítt nemzeti pavilonrendszerben való gon-

dolkodása miatt (a nemzeti pavilonok célja „az 

adott ország művészeti termésének kétévente 

történő bemutatása”). Mennyiben gondolja úgy, 

hogy a Magyar Pavilonban az 1980-as évek ele-

jén megrendezett kiállítások az akkori kortárs 

magyarországi képzőművészetet reprezentálták 

Velencében? 

• CsG: Szerintem teljes mértékben reprezentál-

ták. A nemzeti pavilonok kritikája pedig az én 

időmben fel sem merült.

• BK: Milyen volt a nemzetközi és a magyar 

visszhangja a Magyar Pavilonnak és az ott bemu-

tatottaknak az 1980-as évek elején?

• CsG: Schaár Erzsi kiállításának nagyon nagy 

sikere volt, sokan odajöttek gratulálni a meg-

nyitó után. Külföldi kollégák, kormánybizto-

sok, újságírók. A másik két kiállításnál, amit én 

rendeztem, nem nagyon emlékszem az akkori 

visszhangra. Inkább úgy mondanám, hogy 

tudomásul vették, hogy most az van kiállítva a 

Magyar Pavilonban, de különösebben intenzív 

visszhang nem volt. A Magyar Pavilon az egyik 

volt a rengeteg nemzeti pavilon közül.

Varga Imre
Magyar Pavilon, 1984, Velencei Biennále, enteriőr: Vadász György
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• BK: Meséljen egy kicsit a megvalósult kiállítá-

sokról, hogyan néztek ki, mi volt a rendezési elv?

• CsG: Egyrészt már közgyűjteményekben talál-

ható munkákat állítottam ki, sok művet meg 

csak kölcsönkértünk a műtermekből a kiállítás 

időtartamára. Schaár Erzsébet esetében is a 

művek jelentős része már múzeumi tulajdonban 

volt, ám volt egy-két mű, ami még a műtermé-

ben maradt, s én nagyon örültem, hogy ezeket 

is sikerült megszerezni a kiállításra. Az Utca 

című, több egységből álló installációjának is sok 

részlete már állami tulajdonban volt addigra, de 

a műtermi kutakodásnak köszönhetően előke-

rültek addig ismeretlen részletei és Velencében 

ezekkel egészítettem ki az installációt.6

• BK: Milyen hatással volt (ha volt) a Biennále 

saját művészettörténészi karrierjére? Kapott-e 

közvetlenül ennek hatására meghívást külföldi 

kiállítás megszervezésére, kialakultak-e nemzet-

közi kapcsolatai stb.?)

• CsG: A Biennálénak éppen ez is volt az egyik 

fő érdeme, hogy az ember nagyon sok szakmai 

és számtalan esetben baráti kapcsolatra tudott 

szert tenni. Ilyen kapcsolataim nekem is kiala-

kultak. A nemzeti biztosok abszolút együtt-

működtek Velencében, és utána adott esetben 

azért hívtuk meg egymást egy-egy kiállításra, 

konferenciára, mert a Biennálén szoros kapcso-

latba kerültünk egymással. Ez rang és nagyon 

nagy előny volt. Mind a művészeknek, mind a 

művészettörténészeknek. Mert megismert ben-

nünket a nemzetközi szakma.

• BK: Ma visszatekintve milyen emlékei vannak 

a kiállítás-rendezésekről a Biennálén? Sikeresnek 

tartja-e az Ön által rendezett három kiállítást?

• CsG: Már Vayer ideje alatt nagyon megszeret-

tem a várost. Élvezet volt vele sétálni a városban, 

mert minden épületről órákat tudott mesélni, 

minden palazzóról volt egy története. Ezek szép 

emlékek számomra, ma is mindenre jól emlék-

szem a Vayerral töltött velencei hetekből. Aztán 

azok az évek is emlékezetesek maradtak, amikor 

már egyedül rendeztem a kiállításokat. 

1984 után aztán én magam mondtam, hogy nem 

szeretnék több Biennálét rendezni. Jó emlékeim 

vannak a Biennáléval kapcsolatban, nagyon sze-

rettem csinálni, odaadással szerveztem a kiállítá-

sokat, de három Biennále elég volt. Nagyon sok 

törődést, odafigyelést igényelt mindegyik meg-

szervezése, fárasztó volt, sok munkával járt és 

nem akartam tovább csinálni. Úgyhogy örömmel 

adtam át a stafétát Néray Katalinnak. 

Készült: Budapest, 2013. február 6.

6  Az Utca, Schaár Erzsébet utolsó monumentális munkája, 
eredetileg hungarocellből készült, s először 1974-ben 
mutatták be Székesfehérváron. 1975-ben Schaár a luzerni 
Kunstmuseumban egy másik változatot állított ki a műből. 
Schaár halála után, az 1980-as években elkészítették a művet 
gipszből, és ma állandó kiállítás keretében a pécsi 

„Múzeumutcában” tekinthető meg.

Najmányi László

SPIONS

• Harmincnegyedik rész

Vo i l à ,  a  S P I O N S  m e g é r k e z i k  P á r iz s b a

„Red demon comes to power in the deserted sky

The ghost of communism in a rock’n’roll style

I come to annihilate your aggressive young souls

I’m almost thirty and I know about nihilism much more”1

SPIONS: TOTAL CZECHO-SLOVAKIA

(Lyrics: Serguei Pravda)

A kommunizmus rozzant Zsiguliban utazó éhes kísértetei stílszerűen éjfél körül 

érkeztek Párizs kapujához. A kocsi beteg hangszóróiból David Bowie Sons of the 

Silent Age című száma2 szólt. A város határához érve azonnal eltévedtem, ahogy 

ez később is számtalan alkalommal megtörtént velem a „fény városában”. Párizs 

csillagszerkezete, az egyirányú utcák számomra teljesen véletlenszerűnek tűnő, 

a megszokott poroszos párhuzamosságtól radikálisan eltérő rendszere, és a 

késő éjszaka is őrült forgalom összezavart. A minduntalan ránk dudáló, csiko-

rogva fékező járművektől fenyegetve órákig bolyongtunk a szűk utcák és a tágas 

sugárutak labirintusában. Többször találtuk magunkat a Párizst körülvevő kör-

gyűrűn, ahol ugyanúgy 140 km/h sebességgel cikáztak az autók, mint a belváros-

ban. Hiányzott a német autósok udvariassága. Hiába indexeltem, a franciák nem 

engedték, hogy az autópálya lejárataihoz vezető külső sávba soroljak át, újra és 

újra meg kellett kerülnöm Párizst. Kétszer sikerült eljutnom az Étoile-ig, mindkét 

alkalommal hosszú időre beszorultam a Diadalív (l’Arc de Triomphe) körüli kör-

forgalom legbelsőbb sávjába, ahonnan az ott is őrült sebességgel autózók egy-

szerűen nem engedtek ki. Később francia barátaimtól megtanultam, hogy ilyen 

esetekben csukjam be a szemem és rántsam a kívánt irányba a kormányt.  

Az autósok az utolsó pillanatban le fognak fékezni és beengednek maguk elé.  

Ez a megoldás tényleg működött. Megértettem, hogy miért van annyi sérült 

karosszériájú, betört lámpájú kocsi Párizsban. 

A fáradtság és az ismétlődő eltévedések miatti düh az őrület határára sodort. 

Nem bántam volna, ha sikerül elütnöm és a gall másvilágra küldenem pár izgága, 

agresszív francia úrvezetőt. Egyre erőszakosabban vezettem magam is, többször 

csaknem sikerült tömegkarambolt okoznom. Bowie Heroes albumának számai 

dallamára az emberáldozatok, a vámpírizmus és a kannibalizmus európai hagyo-

mányait kutató King Dub,3 a Reims határában felvett stoppos barátunk bőrzsák-

ján dobolva ősi pikt harci dalokat énekelt megnyugtatásomra a hátsó ülésen.  

Én oroszul szitkozódtam, a SPIONS frontembere németül káromkodott navigálás 

közben, amíg meg nem kértem, hogy rakja el a térképet és bízzon tájékozódási 

ösztöneimben. Megkerestem a kazettán a V-2 Schneider című, a Kraftwerk ala-

pító Florian Schneider tiszteletére írt számot,4 és azt pörgettem újra és újra, amíg 

célba nem értünk. A Hold felhők között bujkáló sarlója alapján tájékozódva igye-

keztem tartani a feltételezésem szerint a városközpont felé mutató irányt. 

1  „Vörös démon jut hatalomra az elhagyott égen / A kommunizmus kísértete rock’n’roll stílusban /
Agresszív ifjú lelked megsemmisítésére jöttem / Csaknem harminc vagyok és sokkal többet tudok a 
nihilizmusról” — SPIONS: TOTAL CZECHO-SLOVAKIA (Szöveg: Serguei Pravda, 1979 — NL nyersforítása)
http://wordcitizen30.webs.com/library.htm#907819461
2  A Hallgatás Korának fai — dal a HEROES (Hősök) című albumról (1977, RCA)
3  Róla és missziójáról, valamint Skócia keleti és északi területeinek őslakóiról, a piktekről a SPIONS 
eposz előző, Piktek, druidák, kannibálok, vámpírok című, 33. fejezetében írtam részletesen.
4  Ugyancsak Bowie HEROES albumáról.


