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2Mi lehet a működés, a kutatás,  

a kísérletezés és a kiállítás pontja 
egy múzeumban? 
Snježana Pintarić-csal, a zágrábi Kortárs Művészeti 
Múzeum igazgatónőjével és Tihomir Milovaccal, a 
múzeum Kísérleti és Kutatási Osztályának vezetőjével 
beszélget Virág Ágnes 

Kíváncsi voltam arra, hogyan lehet új, korszerű épületbe költöztetni egy nagysza-

bású gyűjteményt, illetve, hogy milyen stratégiákkal lehet abból kísérleti, kutató, 

aktívan megújuló központot fenntartani egy viszonylag kis létszámú csapattal. 

Snježana Pintarić tíz évig egy szobrászati galéria kurátora, majd vezetője volt. 

Ezután öt éven keresztül múzeumi tanácsadóként dolgozott a zágrábi önkor-

mányzat városfejlesztés és műemlékvédelmi csoport kötelékében. Innen került  

a Kortárs Művészeti Múzeum1 élére, amelynek jelenleg is vezetője. 

• Virág Ágnes: Mikor csatlakozott a múzeumi csapathoz és mi motiválta frissen 

kinevezett igazgatóként? 

• Snježana Pintarić: Immár 15 éve vezetem az intézményt. Eleinte nagy vita 

volt arról, hogy egy magamfajta adminisztrátor alkat miért is jön ide, egy 

nagyon is élénk, politikaellenes, humánus intézménybe. Azért jelentkeztem, 

mert komoly lehetőséget láttam arra, hogy egy új múzeumot építsünk.  

Az intézmény részéről már az 1960-as évektől kampányoltak ezért. Az 1990-es  

évekre már kritikussá vált a helyzet. A gyűjtemény egyre nőtt, a kollégák új 

raktárakat kértek, a kiállítások bemutatása sem tudott tovább fejlődni,  

1 http://www.msu.hr/

a városban már tíz helyszínen tároltuk a gyűj-

teményt. A múzeum egy lakásból lett kiala-

kítva amely egy barokk palotaépületben volt. 

A szomszédban magánlakások voltak, de 

ebben a palotában kapott helyet az egyetemi 

politikatudmányi szak is. Az épületet később 

államosították és mind tudtuk, hogy egy-

szer vissza kell adnunk a régi tulajdonosoknak. 

Amikor bekapcsolódtam a múzeum életébe, 

különböző tárgyalásokon vettem részt, amik a 

dolgozók és a városi önkormányzat között zaj-

lottak. A városi önkormányzat több helyszínt is 

felajánlott az új múzeum számára. Végül a dol-

gozók döntötték el, hogy a múzeum ide épüljön.

• VÁ: Említette a gyűjtemény növekedé-

sét. Milyen alapon kerülnek be műtárgyak a 

gyűjteménybe? 

• SP: A zágrábi Modern Galéria horvát művé-

szek, elsősorban a klasszikus műfajok képvi-

selőinek munkáit gyűjti. A mi gyűjteményünk 

nemzetközi, mi nem húzunk határokat, mint a 

ljubljanai galéria, ami kizárólag közép-európai 

munkákat gyűjt. Múzeumunk az 1920-as évek-

ből is fontos képeket őriz, amelyek fontosak a 

kortárs művészet fejlődése szempontjából (ez 

az első horvát absztrakt festmény). Őrizzük 

Marino Tartaglia önarcképét 1917-ből, de ez mind 

az avantgárdhoz tartozik. Van nálunk brazil 

művész, Almer Mavinier munkája, van munkánk 

Jesús Rafael Sotótól, ő venezuelai, de megje-

lenik a gyűjteményben Svájc, Németország, 

Olaszország, a korai japán számítógépes 

művészet és az egykori Jugoszlávia: Szlovénia, 

Macedónia, Szerbia művészete. Nemzetközi 

területeket is próbálunk megmutatni: Nada 

Beroš csinált egy északi kiállítást, Tihomir 

Milovac az ukrán, az észt és a lett művészetről 

gyűjtött anyagot.

• VÁ: Nekem úgy tűnik, hogy a multimediális 

műfajokra koncentrálnak…

• S.P.: Élénken érdeklődünk az újdonságok iránt, 

izgat bennünket a jövő. Bemutattunk olyan fes-

tőket, akik úgy használják ezt a médiumot, hogy 

azzal társadalmi problémákat feszegetnek. Van 

egy díjunk, amit a Telekom finanszíroz, ez nyit az 

új média és a szobrászat felé is, afelé, ami újat 

hoz, ami határokat lép át.

• VÁ: Hogyan jött létre Miroslav Šutej retros-

pektív kiállítására, amelynek Ön a kurátora? 

• S.P.: Örülök, hogy az itt eltöltött 15 év után 

a kollégáim megbíztak bennem és megrendez-

hettem Šutej kiállítását. Ő híres, de főként arról, 

hogy tervezett katonai egyenruhát, Horvátország 

zászlaját és a horvát tévének is készített díszletet. 

Az 1980-as években az egyik fagylaltboltot díszítő 

kerámiaterve nagyon népszerű lett. A kiállítás 

előtt az emberek számára az nem volt ismere-

tes, hogy képzőművészként mit alkotott. Mi az 

1950-es évek második felétől 2004-ig mutatjuk be 

Šutej művészetét, de nem a designt. A kiállítá-

sokról a kurátorokkal együtt döntünk. Az Európai 
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Unióba lépés miatt is a nagy retrospektív mellett 

döntöttünk. 

• VÁ: Mit lehet tudni a jövő évi kiállításaikról?

• S.P.: Jövőre szeretnénk megrendezni Cindy 

Sherman amerikai fotográfus kiállítását egy 

horvát hölgy magángyűjteményéből. Radovan 

Ivšić emlékére is tervezünk egy tárlatot. Ő André 

Breton és Troyen barátja volt, aláírta a szürrea-

lista manifesztumot. Íróként egyik kedvelt motí-

vuma az erdő. Azt szeretnénk megmutatni, hogy 

mit is jelent ez a fogalom.

***

Tihomir Milovac 1984 óta a zágrábi Kortárs 

Művészeti Múzeum kurátora, jelenleg a Kísérleti 

és Kutatási Osztály vezetője. Az új kortárs jelen-

ségek érdeklik, az új média és a művészet sze-

repe a társadalomban. A múzeumi gyakorlatban 

inkább producerként dolgozik, vagyis együttmű-

ködik a művészekkel. 

• VÁ: Hogyan jött létre a „kísérleti és kutató 

műhely”? 

• T.M.: A történet az 1970-es években kez-

dődött, de ekkor még nem volt konkrét irány-

vonal vagy kutatási terület. Az „új tendenciák” 

egyik központja voltunk, ami akkoriban egy 

progresszív nemzetközi mozgalomnak számí-

tott. Dél-Amerika, Németország, Olaszország, 

Franciaország és Csehország is érdekelt volt a 

mozgalomban. A művészekkel együtt akartunk 

kísérletezni, közösen akartunk létrehozni vala-

mit. Az 1980-as évek végén fiatal kurátorokként 

elkezdtünk dolgozni, de már nem a muzeoló-

gusi, hanem ebben az új kurátori szerepkörben. 

Nemcsak vizuális művészettel, hanem külön-

böző művészeti diszciplínákkal, irodalommal, 

zenével, színházzal is foglalkoztunk. Eredetileg 

díszlettervező vagyok. Szeretem a filmet…  

A filozófiám is egyfajta Gesamtkunstwerk.

• VÁ: Fontos az intézményi keret? 

T.M.: Sok mindent csináltam intézményi keret 

nélkül, de azok értem voltak. Amikor itt bent 

dolgozom, akkor a gyűjtemény is foglalkoztat, 

a múlt, a művészekkel való együttgondolkodás, 

és az, hogy koncepciókat írjunk. Ez jobban segít 

megfogni a közönséget, megteremteni a von-

zalmat a művészet iránt, kapcsolatokat kialakí-

tani, hálózatot létrehozni a kollégák között.  

Meg kell mutatni az ezekben rejlő lehetőségeket.  

Én szeretem, ha van hátterem, már csak az 

intézmény története miatt is, nekem fontos, 

amit az magával hoz.

• VÁ: Hogyan működött az osztály 2004 és 2009 

között, amikor a múzeum gyakorlatilag zárva 

volt? 

• T.M.: Amikor a múzeum még egy barokk 

palota egyik lakásában volt, mindössze három-

száz négyzetméteren, hogy a dolgozóknak min-

denképpen kísérletezniük és kutatniuk kellett. 

Az 1990-es években egyre inkább múzeummá váltunk, a feladatkörök finomod-

tak. A stratégiánk részeként próbálgattuk a nagyobb tereket, például a közel-

ben béreltük a zágrábi vásár helyszínét. Közülünk senki sem használt előtte ilyen 

hatalmas falakat. Csináltam néhány projektet oroszokkal, néhány szóló kiállítást, 

például Kristina Lekónak. 2004-ben bezártuk a múzeumot és elkezdtünk készülni 

az új épületbe költözésre. Persze csináltunk közben kinti akciókat. Az osztály újra-

indulását követően az első projektünket 2004-ben valósítottuk meg és Pilotnak 

neveztük el. 

• VÁ: Mit jelent a Pilot projekt? 

• T.M.: Az osztályon közalkalmazottként csak én dolgozom. Munkám az együtt-

működés. A Pilotba 10 kurátort hívtam, és büszke vagyok arra, hogy ma mind-

annyian elismertek, népszerű kurátorok vagy kutatók. A múzeumnak van 

egy logisztikája: versenypályázatot írtunk ki, amire több mint 100 pályamű 

érkezett. Ebből kiválasztottunk 40-et, amit egy év alatt valósítottunk meg. 

Kiválasztottam a hétfőt, amikor úgyis minden zárva van… mindig akkor nyitot-

tuk a projekteket. Egy 6x6 m alapterületű szobában működtünk: voltak vetítések, 

kiállítások, előadások, nemzetközi és lokális bemutatók… mindennek megvolt a 

kurátora. A projektek közül azokat választottuk, amelyek provokatívak, érdekesek 

és újak. Havonta találkoztunk, gyakorlatilag mindenre közel egy-egy hónapunk 

Snježana Pintarić

Tihomir Milovac
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akciót februárban tartottuk. Pénz nélkül csi-

náltam, segítségem és helyem volt, meg némi 

megmaradt installációs anyag. A költségek 

nagyon alacsonyak voltak. 

• VÁ: Befolyásolja a jelenlegi döntéseit az új 

múzeumi tér és a lehetőségek?

• T.M.: Igen. Most sok helyünk van, ebbe bele-

tartozik a múzeum nyugati oldala, ami egy 

hatalmas led-fal és az is, hogy a múzeumban 

kialakítottunk három lakást és felszereltünk 

stúdiókat, ahhoz, hogy folyamatosan fenntart-

hassunk egy rezidenciaprogramot. Amikor 2005-

ben csináltam egy nagy retrospektív kiállítást a 

horvát videóművészetről, meg akartam változ-

tatni nemcsak az osztályt, hanem a múzeum 

pozícióját is. Hívtam fiatal kurátorokat, akik az 

1970-es évek videós és televíziós összhatásairól 

készítettek kiállítást. Évente körülbelül 10 pro-

jekten dolgozom. Jelenleg az Artist Cinemával 

működünk együtt, társkurátorként felkértem 

a pulai Branka Benčićet. Ő filmmel és videó-

val foglalkozik. Két sorozatot viszünk végig tíz 

művésszel. 

• VÁ: Jelent-e bármit is a múzeum életében 

Horvátország EU-csatlakozása? 

• T.M.: Három folyamatban lévő EU pályáza-

tunk van: az egyik, amelyben digitalizáljuk a 

konceptuális művészeti archívumot a lengyelek-

kel, szerbekkel és szlovénokkal együtt. Ezt az 

év végén zárjuk. A második projektben város-

okat kapcsolunk össze média-homlokzatokon 

keresztül: a ledfalon dolgozunk a művészek-

kel. A harmadik EU projekt támája a Bauhaus, 

Németország, Bosznia, Szlovénia és közöttünk. 

Az EU tényleg segít a projektek megvalósítá-

sához szükséges pénzforrást illetően. Másrészt 

nem kell állandóan a szokásokra gondolni, ez 

már tényleg borzasztóan unalmas és kényel-

metlen volt. Amikor valamit az EU-ban csinálsz, 

akkor a dolgok egyszerűbbé válnak. 

• VÁ: Tudomásom szerint magyar vonatkozású 

projektekben is részt vesz…

• T.M.: Legközelebb a Leopold Bloom Díjátadó2 

miatt megyek Budapestre, mert felkértek, hogy 

legyek a zsűri egyik tagja. Novemberben pedig 

Pakson rendezem Ivan Ladislav Galeta, multi-

mediális művész kiállítását.3 Együttműködünk 

magyarokkal… (közben az asztalán lévő két 

katalógusra mutat, rajtuk Erdély Miklós és Szíj 

Kamilla neve. Majd előveszi a Mladen Stilinović 

katalógust és megemlíti Székely Katalin művé-

szettörténészt). Így működik. 

További információ: http://www.msu.hr/

2  Leopold Bloom Képzőművészeti Díj, Ludwig Múzeum 
— Kortárs Művészeti Múzeum, 2013. szeptember 7–29.
3  Ivan Ladislav Galeta retrospektív kiállítása, Paksi Képtár, 
2013. november 23 — 2014. február 23.

Peternák Miklós

mediamuseum.c3

A médiaművészet növekvő jelentősége a kortárs társadalmak minden területén 

észrevehető, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Ez összefügg a képi tech-

nológiák, informatikai eszközök fejlődésével, a kommunikációs forradalom és a 

globalizáció jelenségével. A technikai médiumok a gazdaság és a társadalom meg-

határozó szféráiban alapvetően alakítják át civilizációnkat, az emberi élet színte-

reit, a hétköznapokat éppúgy, mint a kulturális emlékezet intézményrendszereit. 

Magyarországon nincs olyan gyűjtemény, bemutató, kiállítás amely a média-

művészetet — beleértve az experimentális és interdiszciplináris tradíciót és a 

technikai képek történetét a fotográfiától a computerig — egységes, áttekint-

hető, következetes és nemzetközi kontextusban is érvényes módon mutatná 

be. Átfogó tanulmányok, könyvek, adatbázisok, kiadványok sem szólnak e 

transzdiszciplináris megközelítést jelentő területről. Ami a 21. század emberét 

érdekelné és segítené a technikai civilizáció mindennapi eszközeinek kulturális 

elsajátításában, az itthon egyelőre terra incognita. 

1996-ban A pillangó-hatás című médiaművészeti és történeti kiállítás rendezése-

kor írtuk: A jelen művészetét meghatározó technikai médiumok fejlődési iránya, 

használata, művészi lehetőségei éppoly beláthatatlanok, mint a múlt század  

[a 19. — a szerző] film és távolbalátás, holográfia és számítógép előtti korszaká-

nak újításai voltak a maguk idejében. A két időszak ezáltal egymásra vonatkoz-

tatható. Ha a jelenhez vezető utakat vizsgálva észrevesszük az „előzmény”, az 

ötlet vagy találmány eredetiségét, azt amelyet megjelenésekor jelent(het)ett, 

azon tulajdonságaival akár, amelyek később feledésbe merültek, akkor a „jövőbe 

láthatunk”. 

Alkalmazzuk e technikát, és vegyük észre a régiben az újat, a tradíció eredeti  

gazdagságát, és az újban a régit, múlékonyságát és divatosságának unalmát.  

A médiumok között élő ember könnyen elveszhet a túl sok információ hatására, 

miközben minden tájékozódását látszik szolgálni. A kommunikációs krízisből kive-

zető utat a médiatörténet újfajta áttekintése és a művészet minőségérzékeny 

iránytűi mutathatnak.

A szöveg ma is érvényes — ami változott: eltelt azóta 17 év, s bár a médium-

archeológiai kutatások megerősödésével a terület a nemzetközi diskurzus cent-

rumába került, Magyarországon máig a C3 — lényegében egyedüliként — dolgozik 

folyamatosan és következetesen a fentiek érdekében. Tény, hogy a jelen kondí-

ciók alapján ezt pontosabb lenne inkább „egyre reménytelenebb küzdelemnek” 

nevezni.

Ebből adódóan a mediamuseum.c3 projekt nyilvános meghirdetése egyúttal  

felhívás potenciális támogatók és partnerek felé, együttműködésre a közös  

siker reményében, a C3 eddigi működése alapján.

m e d i a m u s e u m . c 3 . h u
M é d i a t ö r t é n e t i  é s  m é d i a m ű v é s z e t i  m úz e u m
M a g y a r o r s z á g o n
Az a tény vezetett mediamuseum.c3.hu elindításához, hogy Magyarországon  

a C3 Alapítványon kívül nincs olyan intézmény, mely következetesen és sziszte-

matikusan foglalkozik a médiaművészet és médiatörténet kutatásával, kísérleti 

projekteket kezdeményezve, s ezzel párhuzamosan az archiválás és publikálás 

szempontjait is fenntartva. A médiamúzeum kezdeményezése és remélhető 

megvalósítása a C3 legjelentősebb vállalkozása létrejötte óta. Hiánypótló, új 

szempontú összegzés, mely az elmúlt fél évezred médiaarcheológiai áttekin-

tésére és bemutatására az eddigi gyakorlatnak megfelelően a médiaművészet 


