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� Bódi Kinga: Minden országban más és más rendszer alapján döntik el, ki állít-
hat ki az adott ország nemzeti pavilonjában. Mit gondol a 2002 óta érvényben 
lévő magyar kurátori pályázati rendszerről?
� Kovalovszky Márta: Jónak tartom, semmi kifogásom nincs ellene. „Botrányt” 
persze minden évben lehet generálni az adott döntés kapcsán, de ez teljesen ter-
mészetes, hogy aki nem nyer, az hőbörög. Amúgy azt kifejezetten erősnek tartom a 
magyar szisztémában, hogy noha a kurátor pályázik, de nem magányos harcosként, 
hanem a választott művésszel/művészekkel közösen kialakított, kész projekttel. 
Így azért elég jól meg lehet ítélni egy-egy projektről, hogy milyen szakmailag.  
A szakmai döntéseknél jobbat pedig nem tudok elképzelni.
� BK: Ön 1995-ben volt nemzeti biztosa (egyben kurátora is) a magyar kiállítás-
nak. Ki(k) és hogyan döntött(ek) arról, hogy Ön rendezheti meg abban az évben 
a Magyar Pavilon kiállítását?
� KM: Azt pontosan nem tudom, hogy személy szerint ki döntött, de 1994 nyarán 
kaptam egy telefont a Művelődésügyi Minisztériumból, ha jól emlékszem, Sümegi 
György hívott, és azt kérdezte, hogy hajlandó lennék-e megrendezni a Magyar 
Pavilon centenáriumi kiállítását Velencében? Erre én annyira meglepődtem, hogy 
vidéki naivaként igent mondtam. Utána persze megrémültem a feladat nagyságá-
tól, de közben meg érdekelt is az egész. Csak tényleg nem értettem, hogy kerülök 
én bele ebbe a történetbe. Mondjuk igaz, hogy Sümegit már ismertem korábbról, 
mivel régóta dolgozott a minisztériumban a Képzőművészeti Főosztályon, úgy-
hogy elképzelhető, hogy személy szerint ő gondolt rám, talán az addigi szakmai 
munkámnak köszönhetően. Aztán kaptam egy hivatalos felkérést is a minisztéri-
umtól, amiben ráadásul az állt, hogy egyszerre két dologgal bíznak meg: egyrészt 
az 1995-ös XLVI. Képzőművészeti Biennále, másrészt az 1996-os VI. Építészeti 
Biennále magyar szereplésének a megrendezésével. Először fel sem fogtam, hogy 
tulajdonképpen mit is jelent két ilyen méretű kiállítás szinte párhuzamos meg-
szervezése. Minderre csak később, már a munkálatok közben jöttem rá, és hálás 
vagyok végül magamnak, hogy átadtam az Építészeti Biennálét Beke Lászlónak,1 
mert nem bírtam volna megcsinálni a kettőt együtt, és akkor egyik sem sikerült 
volna igazán. Mindkét kiállítás teljes embert kívánt. Erre akkor jöttem rá, amikor 
Bachman Gábor2 az őrültebbnél őrültebb ötleteivel gyötört, amelyek megvaló-
sításához persze nem volt elég pénz a hivatalos állami költségvetésben, és min-
denféle pénzkérő leveleket íratott velem Friderikusz Sándornak,3 Princz Gábornak,4 
Medgyessy Péternek5 és még ki tudja, hány embernek. Persze senkitől nem jött 
egy sor válasz sem, illetve elnézést, Friderikusz legalább annyit visszaválaszolt, 
hogy ő csak szegény családokat támogat. Hát ez volt az a pont, ahol az egész tör-
ténetet átadtam Bekének. Innentől ő vitte végig a projektet, és én meg onnantól 
kezdve teljes mértékben a Jovánovics-kiállításra6 tudtam koncentrálni.
� BK: Mit jelentett Önnek mint művészettörténésznek 1995-ben a Velencei 
Biennálén kiállítást rendezni? 
� KM: Nézze, elmondok magának valamit. Minket még tanított Vayer Lajos pro-
fesszor az egyetemen, aki ugye a Magyar Pavilon kiállításait rendezte az 1960-as 

1  Beke László 1995 és 2000 között a Műcsarnok igazgatója volt.
2  Bachman Gábor építész, tervezőművész munkái szerepeltek 1996-ban a Velencei Építészeti Biennálén 
a Magyar Pavilonban. Biennale di Venezia 1996. Sesta Mostra Internazionale di Architettura. Magyar 
Pavilon, Velence, 1996. szeptember 15 – november 17. Ld: A Semmi építészete. VI. Velencei Nemzetközi 
Építészeti Biennále (kiáll. kat.), Műcsarnok, Budapest, 1996.
3  Friderikusz Sándor ebben az időben az 1990-es évek egyik legsikeresebb televízióműsorának, az 1992-
ben útjára indított Friderikusz-show-nak volt a műsorvezetője, egyben az East-West Trade Center ügy-
vezetője.
4  Princz Gábor ebben az időben a Postabank Rt. elnök-vezérigazgatója volt.
5  Medgyessy Péter, a későbbi magyar miniszterelnök (2002 és 2004 között), ebben az időben a Magyar 
Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatójaként dolgozott.
6  György Jovánovics. XLVI. Biennale di Venezia 1995. Ungheria. Magyar Pavilon, Velence, 1995.  
június 12 – október 15. Lásd: György Jovánovics. XLVI. Biennale di Venezia 1995. Ungheria (kiáll. kat.), Szent 
István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1995.

*  1939-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait 1957 és 1962 között az ELTE BTK művészet-
történet szakán végezte. 1963-tól a székesfehérvári Szent István Király Múzeum tudományos munkatár-
sa, 1992 és 2001 között osztályvezetője volt. Az 1965-től – több évtizeden keresztül – a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeumban és Csók István Képtárban megrendezett, A 20. század magyar művésze-
te című kiállítás-sorozat szervezője és kurátora. 1986-ban Munkácsy-díjat, 1991-ben – férjével, Kovács 
Péterrel megosztva Martyn Klára-díjat, 1998-ban pedig – szintén férjével megosztva – Széchenyi-díjat 
kapott. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottságának tagja. 2013-ban megjelent 
Harap utca 3. című könyvében négy évtizedes székesfehérvári munkásságát foglalta össze.
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és az 1970-es években. De erről egy szót sem 
beszélt. Tudtuk, hogy ha nem tartotta meg az 
óráját az egyetemen, akkor Velencében volt, de 
ennél többet nem tudtunk a Biennáléról. Úgy 
tett, mintha az nem is létezett volna. Pedig hát 
bőven mesélhetett volna, mert abban az idő-
ben mi alig hallhattunk valamit a nyugati kortárs 
képzőművészetről. A magyar újságokban semmi 
nem jelenhetett meg a nyugati kortárs kiállítá-
sokról, vagy a Biennáléról. És Vayer az egyete-
men a művészettörténet-oktatást Daumier-nál 
befejezte. Nem volt senki, aki a 20. századról 
mesélt volna nekünk. Csak onnan tudtuk, hogy 
létezik 20. századi művészet és vannak élő 
művészek, hogy az évfolyamunkon ott volt 
Kovács Péter, Dávid Ferenc, Perneczky Géza 
és ők ismertek „eleven” művészeket. Rajtuk 
keresztül jutottam el én is például Kornisshoz, 
Kondorhoz vagy Viltékhez. Egyébként egyetlen 
egy forrásunk volt nekünk akkoriban, hogy vala-
mennyi információt kapjunk a nyugati helyzetről, 
ez pedig a Fészek Klub könyvtára volt. Molnár 
Éva, a könyvtár vezetője levelező hallgató volt 
nálunk az egyetemen, és egyszer, amikor azon 
tűnődtünk, hogy semmit nem tudunk, Éva azt 
mondta, hogy de miért nem jöttök hozzám a 
könyvtárba, ott minden megvan. Hihetetlen 
volt, de minden fontosabb nyugati művészeti 
folyóiratot, a Domust stb. megrendelt azzal a 
szöveggel, hogy „a művészeti dolgozók szak-
szervezetének feltétlenül szüksége van” ezekre 
a lapokra. A „hatalom” nyilván nem tudta, mik 
ezek a folyóiratok, de úgy voltak vele, ha a dol-
gozók követelik, akkor annak engedni kell. Mi 
meg vadul lapoztuk aztán ezeket az újságo-
kat. Hát, ilyen volt ez a rendszer, voltak kiska-
puk, de nem sok. Persze az utazás szóba sem 
jöhetett. Maga ezt már nem értheti, de bennünk 
soha nem fog elmúlni az az érzés, hogy a hatá-
ron szorongani kell… Arra is emlékszem, hogy 
1985-ben hivatalosan kiküldtek minket, Németh 
Lajost, Néray Katát, Hegyi Lórándot, Szabó 
Júliát és engem Washingtonba, hogy nézzük 
meg az akkor megalakult Soros Alapítványnak 
a Képzőművészeti Bizottságát.7 És ehhez az 
úthoz fejenként öt dollárt kaptunk. El lehet ezt 
képzelni? Az rendben volt, hogy mi fiatalok vol-
tunk, na, de Németh Lajos egy professzor volt! 
Hogy lehetett őt kitenni egy ilyen helyzetnek? 
A kinti repülőtéren azt sem tudtuk, hogy fogunk 
öt dollárból bekeveredni a városba. Aztán ott 
Washingtonban találkoztunk a Tate Gallery 

7  Ehhez kapcsolódóan a Soros Alapítvány Képzőművészeti 
Dokumentációs Központ 1985-ben jött létre Budapesten a 
Műcsarnok és a Soros Foundation Hungary együttműködésében 
a Washington-központú Soros Foundation égisze alatt. A Kép-
zőművészeti Dokumentációs Központ első nemzetközi tanács-
adó testületének tagjai: Beke László, Hegyi Lóránd, Kovalovszky 
Márta, Németh Lajos, Néray Katalin, Szabó Júlia, Carter J. Brown, 
Michael Compton, Thomas M. Messer, Meda S. Mladek, Dieter 
Ronte.

akkori igazgatójával,8 meg a Dieter Rontéval9 és még másokkal, és amikor Kata 
mindezt elmesélte nekik, egyszerűen nem akarták elhinni. 
Ezeket most csak azért mesélem, hogy el tudja képzelni, ezek után nekem sze-
mély szerint mekkora élmény jelentett az egész Biennále. Tényleg fantasztikus 
lehetőség volt. De nem azért, mert a karrierem szempontjából sokat jelentett 
egy nagy, reprezentatív, állami megbízás, hanem mert szubjektíven tartottam egy 
végtelenül érdekes feladatnak. Egyrészt nagyon motivált, hogy egy ilyen méretű 
projektnek gyakorlatilag minden pontja az én döntésemen múlik, illetve hogy egy 
művésszel ilyen szorosan együtt lehet dolgozni egy kiállítás kapcsán. Másrészt 

8  1980 és 1988 között Alan Bowness brit művészettörténész volt a Tate igazgatója.
9  Dieter Ronte német művészettörténész 1979 és 1989 között a bécsi mumok (Museum Moderner Kunst 
in Wien) igazgatója volt.

Jovánovics György
Ember, 1968, gipsz, vászon, selyem, 200 cm
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megakiállítás belső mechanizmusaiba, és hogy 
olyan emberekkel találkozhatok és kávézhatok 
Velencében, akikkel amúgy nem hiszem, hogy 
lett volna erre alkalmam valaha is az életben.  
És higgye el nekem, teljesen más érzés úgy jár-
kálni a Giardiniben és bemenni az egyes pavilo-
nokba (akár még a kiállítás-rendezések közben), 
hogy azt mondja az ember: „XY vagyok, a Magyar 
Pavilon kurátora, és szeretnék egy kicsit körbe-
nézni az Önök kiállításán…” Persze lehet, hogy 
azok, akik ma rendeznek a Biennálén kiállítást, 
nem érzik ezt már akkora lehetőségnek, mint az 
én generációm tagjai érezték. A sok Biennále, 
Manifesta, documenta és a korlátlan utazások 
miatt nyilván veszített az értékéből és a súlyá-
ból a Velencei Biennále, egy művészettörténész 
számára kiállítást rendezni a Magyar Pavilonban 
már korántsem egy elérhetetlen vágyálom. 
� BK: Mi volt a korábbi benyomása/véleménye 
a Biennáléról, és változott-e ez 1995-ben a kiál-
lítás megrendezése után?
� KM: Biztos voltam már korábban is a Biennálén, 
de az első, amire nagyon élesen emlékszem, az 
az 1986-os év. Ekkor volt az első Néray Kata-féle 
rendezés a Magyar Pavilonban,10 ami egy hatal-
mas újítás és nyitás volt a korábbiakhoz képest. 
Aztán ami még 1986-88-ban lenyűgözött, az az 
Aperto11 volt, ezt egy fantasztikus ötletnek tar-
tottam. Jó volt egy másmilyen pillantást vetni a 
fiatalokra, és például érdekes, de nekem ott tűnt 
fel Szalai Tibor is.
Annyiban változott meg a véleményem a 
Biennáléról 1995 után, hogy azáltal, hogy én 
is rendeztem ott kiállítást, kicsit másképpen 
néztem már az egészre. Talán kevésbé kritiku-
san, hiszen tudtam, mekkora feladatot jelent a 
Giardiniben kiállítást rendezni. Az viszont egy 
kicsit furcsa volt nekem, hogy a megnyitóig 
nem is találkoztunk a főkurátorral, aki akkor Jean 
Clair12 volt. Csak a megnyitó előtti utolsó dél-
után jött körbe néhány emberrel, akikről aztán 
később kiderült, hogy ők a zsűri tagjai. Persze 
a szemük sem rebbent, semmit nem lehetett 
leolvasni róluk. Nyilván fel sem merült bennünk, 
hogy esetleg a mi pavilonunk kapja a fődíjat. 

10  BAK, BIRKÁS, KELEMEN, NÁDLER. XLII. La Biennale di 
Venezia, Ungheria 1986. Magyar Pavilon, Velence, 1986. június 
29 – szeptember 8. Lásd: Bódi Kinga: Úszó tárlatok. Beszélge-
tések az egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar képző-
művészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal. 2. és 3. rész. 
Kérdések Bak Imre és Birkás Ákos képzőművészekhez. Balkon, 
2013/5., 4–11.
11  Harald Szeemann svájci és Achille Bonito Oliva olasz mű-
vészettörténészek 1980-ban indították útjára az Aperto elne-
vezésű szekciót a Velencei Biennálén, ami ezt követően 1993-
ig rendszeresen folytatódott. Az Aperto a legfiatalabb, 
leghaladóbb szellemű művészeti kísérletezéseknek biztosított 
bemutatkozási lehetőséget a Biennále keretei között.
12  Jean Clair (eredetileg: Gerard Regnier) francia művészet-
történész, teoretikus 1969 és 1979 között a párizsi Musée Nati-
onal d’Art Moderne, majd 1980 és 1989 között a Centre Georges 
Pompidou kurátora volt. 1989 és 2005 között a párizsi Picasso 
Múzeumot vezette. Számtalan könyv és tanulmány szerzője, 
amelyek közül Duchamp-monográfiája magyarul is megjelent. 
Lásd: Jean Clair: Marcel Duchamp, avagy a nagy fikció. Kísér-
let a Nagy Üveg mítoszanalízisére. Corvina, Budapest, 1988.

Vagyis bennem nem merült fel, de Jovánovics arcát soha nem fogom elfelejteni 
a Központi Pavilon előtti ünnepségen, ahol kihirdették az eredményt. Abban a pár 
pillanatban nyilván minden művészben az van, hogy maradjunk csendben, mert 

„mi van, ha az én nevemet mondják?” De nem Jován nevét mondták… 
� BK: Mennyi idő telt el a kiállítás megszervezésére való felkéréstől a megnyi-
tóig? Elegendőnek érezte-e ezt az időt a kiállítás eredetileg elképzelt megva-
lósításához? Milyen munkafázisai voltak ennek az időszaknak? 
� KM: Hivatalosan 1994 nyár végén kaptam meg a felkérést, és az első kurátori 
értekezlet ősszel volt, talán októberben. Innentől kezdve a megnyitóig az idő tény-
leg nagyon rövid volt, úgyhogy gyakorlatilag egy szűk éven keresztül végig feszített 
tempóban dolgoztunk. Mert én közben azért még elláttam az állandó munkahe-
lyemen, a székesfehérvári múzeumban is a feladataimat. De nagyon profi csapat 
jött össze Velencében, úgyhogy igazából minden zökkenőmentesen ment, min-
den az elképzelt terv szerint valósult meg. 

Jovánovics György
Relief B3Eck. 84.07.23., 1984, gipsz, 140×100 cm
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� BK: Ki finanszírozta a kiállítás költségeit? 
Mekkora költségvetéssel dolgoztak?
� KM: Száz százalékig a minisztérium állta a 
költségeket: ha jól emlékszem, 19 millió forintot 
kaptunk.13 Ez úgy nagyjából elég is volt mindenre, 
pontosabban elégnek kellett lennie. Ennyiből 
kellett kihozni a kiállítást.
Azt még mindenképpen fontosnak tartom 
elmondani, hogy annak ellenére, hogy a miniszté-
rium adta a pénzt és tulajdonképpen egy állami 
kiállításról volt szó, onnantól kezdve, hogy meg-
kaptam a megbízást, senki semmibe nem szólt 
bele. Abba se, hogy kit választok kiállító művész-
nek. Annyit mondtak csak a minisztériumban, 
hogy x napon belül jelentsem be a művészek 
nevét, bejelentettem, és azt mondták, rendben 
van. Ez nekem nagyon jóleső érzés volt, különle-
ges helyzetként éltem meg, hiszen korábban, a 
pártállami rendszerben, nem ez volt az általános. 
� BK: A Velencei Biennále régóta erősen kriti-
zált avítt nemzeti pavilonrendszerben való gon-
dolkodása miatt (a nemzeti pavilonok célja „az 
adott ország művészeti termésének kétévente 
történő bemutatása”). Milyen szempontok alap-
ján és miért döntött Ön Jovánovics György 
munkáinak a bemutatása mellett? 
� KM: Meg kell, hogy mondjam, engem nem is 
zavar, de különösebben nem is érdekel, hogy 
nemzeti pavilonok vannak. Csak a teljesítmé-
nyek és az egyes művek számítanak. Akkor unal-
mas egy pavilon, ha egyszerre sok művésznek 
sok munkája van kiállítva. Sokkal hatásosabb 
egy művészt vagy egy kis művészcsoportosu-
lást bemutatni.
1995-ben én azt gondoltam, hogy Jovánovics és 
Bachman is világszínvonalú művész, meg lehet 
velük jelenni nemzetközi szinten is. Ráadásul 
1995-ben éppen a 100. évfordulója volt a 
Biennálénak, úgyhogy nem lehetett csak úgy 
akárkit kivinni, ezt magamban, belül éreztem. 
Azt is kigondoltam, hogy milyen jó lesz, hogy 
először Jovánovics munkáit látja majd a közön-
ség a Képzőművészeti Biennálén, utána pedig 
Bachman makettjeit az Építészetin: a két kiál-
lítás szép összhangban lesz majd egymással. 
Gyakorlatilag rajtuk kívül más név fel sem merült 
bennem. Egyébként, miután kitaláltam, hogy 
ezt a két „őrültet” – ahogy egyszer nyilatkoztam 
Váradi Julinak – viszem Velencébe, elmentem 
Néray Katához, hogy kikérjem a tanácsát minder-
ről. Azért mentem hozzá, mert abban az időben 
neki volt a legnagyobb tapasztalata Biennále-
ügyben, hiszen többet is rendezett már 1986-tól 
kezdve. Ő teljesen megerősített abban, hogy jól 

13  Az 1995-ös Képzőművészeti és az 1996-os Építészeti Bien-
nálék költségvetését egyben kezelték: a végösszeg 23.828.000 
forint és 25.570 dollár volt. A Jovánovics-kiállítás végső állami 
költségtervezete: 11.984.000 forint, 13.320 dollár és a székesfe-
hérvári múzeum részéről felmerülő költségek fedezésére 
2.650.000 forint volt. A kiállítás hivatalos dokumentációját lásd: 
Szent István Király Múzeum Adattár, Fond. Velencei Biennále 
1995.

döntöttem ezzel a két művésszel. Egyébként nem volt kérdés számomra, hogy 
a Képzőművészeti Biennálén nekem azt kell folytatnom, amit ő 1986-ban elkez-
dett: ebbe az ívbe eszmeileg Jovánovics, aki értékrendben hozzám is nagyon 
közel állt, teljesen beleillett. Avantgárd, de ugyanakkor teljes mértékben benne 
van egy több évszázados folyamatban, amit egyébként mindig is nagyon hang-
súlyozott. Ez a visszacsatolás pedig az elmúlt korokhoz művészettörténészként 
nekem is nagyon fontos.
� BK: Hogyan látja ma: mennyiben illeszkedett a magyar kiállítás a Biennále 
akkori „trendjébe”? Hová pozícionálná a kiállítást, összehasonlítva az abban 
az évben a többi pavilonban látottakkal?
� KM: Ez a pozicionálás egy érdekes kérdés a Biennálén. Az 1980-as évek második 
felétől kezdve olyan fiatal és középgenerációs művészek (Bak Imre, Birkás Ákos, 
Bukta Imre stb.) mutatkoztak be a Magyar Pavilonban, akik akkor az egyetemes 
képzőművészeti gondolkodásnak egyértelműen fontos részét képezték. Illetve 
képezhették volna már jóval korábban is, csak a Magyarországon akkoriban fenn-
álló politikai rendszer miatt nem juthattak ki korábban ilyen típusú külföldi kiállí-
tásokra, így nem tudtak szervesen betagozódni a nyugati művészet történetébe. 
Ezekkel a művészekkel, amikor – Néraynak köszönhetően – az enyhülő politikai 
rendszerben végre kiállíthattak Velencében, csak egy „baj” volt: hogy már késő 
volt. Sokkal korábban kellett volna kint szerepelniük, s ez biztos, hogy sokuknál 
fájó pont. Az 1980-as években fokozatosan enyhült a rendszer Magyarországon, 
de mondjuk emlékszem, hogy amikor 1987-ben Hajas Tibor-kiállítást rendeztünk 
Székesfehérváron,14 és utána mutattam a megnyitón készült fotókat egy ismerő-
sömnek, ő csak annyit mondott, hogy „igazán nagyszerű kiállítás – de miért volt ott 
ennyi titkosrendőr?” Ez gyakorlatilag majdnem a rendszerváltásig így működött, de 
már nem volt súlya ezeknek az embereknek, a hivatalokban, minisztériumban már 
semmi probléma nem volt, már nem kérdezgettek úgy, mint ahogy azt korábban 
tették, hogy miért ennek vagy annak a művésznek rendezünk kiállítást.
Tehát Néray Kata a hiánypótlást kezdte meg 1986-ban a Magyar Pavilonban.  
Azt mondta, hogy be kell pótolni mindazt, amit a Magyar Pavilonban megtiltott 
bemutatni a szocialista rendszer a magyar neoavantgárd generációból. Ezért volt 
számomra (is) evidens választás 1995-ben Jovánovics. Az egész életművet akar-
tuk folyamatában bemutatni, ami akkor már mögötte volt, hiszen az 1960-as évek 
elején indult a pályája.
De sok szempontból neki is későn adatott meg a biennálés szereplés; az 1960-
as és 1970-es évek már régen lefutottak, de még nem indultak meg a korszakot 
bemutató és feldolgozó retrospektív kiállítások. Az ilyen típusú, a neoavantgárdra 
visszatekintő kiállítások inkább mostanában vannak a nemzeti pavilonokban, ha jól 
látom. Úgyhogy ebben az értelemben „kilógott” a sorból a mi kiállításunk 1995-
ben: aktualitást bemutató kiállításként későn volt, retrospektívnek pedig meg 
még korai volt.
Más szempontból meg felfedeztünk egy nagyon érdekes párhuzamot a Belga 
Pavilonban. Abban az évben ott Didier Vermeiren, 1951-ben született belga kép-
zőművész állított ki, aki ugyanúgy gipszből készített szobrokat, ahogy Jován is.  
A formai és a vizuális hasonlóságokon túl – mert ő is szarkofágszerű gipszplasztiká-
kat csinált, üres talapzatokra helyezett rá geometrikus gipszpaneleket stb. – gon-
dolkodásmódjában is nagyon közel állt Jovánovicshoz. Ez az analógia mindenkinek, 
a belga kurátornak, Jovánnak meg nekem is meglepő felismerés volt.
Egyébként 1995-ben nagyon sok jó pavilon volt a Biennálén. Például az Amerikai 
Pavilonban Bill Viola szerepelt, a Lengyelben meg Roman Opałka – ők mind 
nagy hatással voltak rám. Akkor már érződött az új médiumok szele, min-
denki arról beszélt, hogy lassan át fog tevődni a hangsúly a videóművekre  
a képzőművészetben.
� BK: Meséljen egy kicsit a megvalósult kiállításról. Hogyan nézett ki az instal-
láció, mi volt a rendezési elv, mikori munkákat állított ki? Kik és milyen intézmé-
nyek vettek részt a kiállítás megvalósításában?
� KM: A megvalósult tárlat egy klasszikus retrospektív kiállítás lett Velencében, 
összesen 45 munkát mutattunk be Jovánovics 1965 és 1995 közötti periódusából. 

14  Hajas Tibor 1946–1980. Emlékkiállítás. István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1987. március 14–május 
3. A kiállítást rendezte: Kovalovszky Márta és Ladányi József.
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nem volt retrospektív kiállítása Magyarországon. És ennek a hiánynak a pótlá-
sát fontos dolognak tartottuk mindketten. A 45 munkából így csak három volt új, 
amelyek kifejezetten a Biennáléra készültek. Most így utólag visszagondolva úgy 
látom, hogy kicsit több mű került ki, mint amennyit amúgy a pavilon tere elbírt 
volna. Ez lehet, hogy az én tapasztalatlanságomból vagy a gyengeségemből fakadt, 
hogy nem mondtam Jovánnak néha nemet. Mert persze neki minden mű fontos 
volt, és minél többet akart magából megmutatni. Ezt nekem kellett volna némi-
leg visszafognom. Nem is a látvány miatt kellett volna kevesebb művet kitenni, 
hanem a látogatók miatt, mert ennyi mű egyszerre felfoghatatlan volt. A kulturális 
vonatkozásokat, illetve a múltbeli kapcsolódásokat így is nagyon kevesen értették, 
sokan egyszerűen fel sem fogták ezeket az utalásokat. Például megcsinálta Jován a 
Részlet a Nagy Viharból című munkáját, amely Giorgione a velencei Accademián 
őrzött Tempesta (1505–1508. k.) című festményének a parafrázisa volt (a szobor 
a kép bal oldalán lévő római sírtöredéket idézte), de erre csak nagyon kevesen 
jöttek rá. És emiatt Jován is baromi dühös volt időnként, hogy miért nem értik 
ezt az emberek. Aztán kitett egy képeslapot erről a Giorgione-műről a párkányra, 
ezzel ugyan enyhített egy kicsit a helyzeten, de így meg túl direkt, szájbarágós 
lett az utalás. A nagy hasáb. Egy (I.1) című munkájával ugyanez volt a helyzet: 
egy külföldi, aki nem ismeri a magyarországi Garamszentbenedeki Úrkoporsót 
(1480.k.), egyszerűen nem tud erre asszociálni, de még egy középkori tárgyra sem 
tud gondolni ennek kapcsán. Jován azt mondta, hogy szerinte egyetlen egy olyan 
ember értette meg az ő művészetét Velencében, akit korábban nem ismert, ez 
pedig Hans Belting volt. Mesélte nekem, hogy épp ott volt a pavilonban, amikor 
egy úr hosszasan nézte a munkáit, odament hozzá, és kiderült, hogy ő Belting, aki 
kapásból mondta ezeket az utalásokat a művek kapcsán. Ők egyébként azóta a 
mai napig tartják a kapcsolatot.15 

15  Többek között igazolja ezt az is, hogy a 2009-ben, a budapesti Szépművészeti Múzeumban megren-
dezett Sasetta–Jovánovics című kiállítást Hans Belting nyitotta meg, s a kiállítás katalógusa a német 

A rendezés nagyjából kronologikus volt, de a kro-
nológián belül voltak kisebb-nagyobb tematikus, 
vizuális egységek. A pavilon tere egyébként sok 
mindent determinál, nem egy egyszerű tér, nem 
könnyű benne kiállítást rendezni. Az apszisban 
mondjuk adta magát, hogy oda Jován oltáros 
művét kell tenni. A Részlet a Nagy Viharból című 
szobrot meg egyértelműen a pavilon középső, 
nyitott terébe kellett tenni: ezt Jován akart így, 
hogy amikor a látogató belép a pavilonba, rögtön 
üssön ez a mű. Hát, sajnos nem ütött… A lényeg 
tehát az volt, hogy főbb pontokra letettünk 
műveket, majd ezek köré építettük fel a kiállítás 
többi részét.
Ami a szervezést illeti, igazából csak a székesfe-
hérvári Szent István Király Múzeum és a buda-
pesti Műcsarnok munkatársai vettek részt a 
kiállítás megvalósításában. Valamint a kataló-
gus körüli ügyeket (tördelés, nyomda, fotók) 
Pinczehelyi Sándor végezte, akinek ebben már 
több éves tapasztalata volt. Illetve itt kell meg-
említenem, hogy retrospektív kiállítás lévén, 
számos mű hazai és nemzetközi magán-, illetve 
közgyűjteményből érkezett Velencébe, és min-
denki, a Deutsche Bank, a berlini Nationalgalerie, 
a Magyar Nemzeti Galéria stb. első szóra köl-
csönadta a műveket. Ha ez nem történik meg, 
nem valósulhatott volna meg ilyen mértékben az 
életmű addigi áttekintése, a főművekkel.
� BK: Milyen volt a nemzetközi és a magyar 
visszhangja az egész Magyar Pavilonnak és az 
ott bemutatottaknak?
� KM: Az ember mindig várja az elismerést, meg 
a sikert, ez teljesen természetes. A megnyitó 
napjain nagyon sokan voltak a Magyar Pavilonban, 
folyamatosan iszonyatos forgalom volt. A reak-
ciók kilencven százaléka nagyon elismerő volt, 
meg voltak döbbenve a látogatók, az volt az 
érzésem. De biztos, hogy nem fogták fel min-
den vonatkozásában a kiállítást. Van ez a kicsit 
misztikus vagy titkosított jellege a Jovánovics-
műveknek, s ennek megértéséhez nagyon 
kimunkált észjárás és szem szükségeltetik. 
A velencei kiállításnak egy hazai folytatása aztán 
lett az 1996-ban a Kiscelli Múzeumban megren-
dezett Ut manifestius atque apertius dicam 
című tárlat,16 amelyet a Belting nyitott meg. Ezt 
egyébként egy kicsit irigykedve is néztem, hogy 
ez miért nem előbb jutott az eszébe Jovánnak, 
mert ott az ő nagyon klasszikus értelemben vett 
szobrászatát az új médiumok felé is kinyitotta 
azáltal, hogy vetített és hang is volt a művekhez. 
Ez tényleg lenyűgöző hatású volt, és lehet, hogy 
Velencében is jobban működött volna. Bár az 
is lehet, hogy ott meg Bill Viola miatt nem lett 

művészettörténész tanulmányával jelent meg: Ld. Hans Belting: 
Hommage à Jovánovics (kiáll. kat.), Szépművészeti Múzeum, 
Budapest, 2009.
16  Jovánovics György. Ut manifestius atque apertius dicam. 
Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Templomtér, Budapest, 1996. 
június 14 – július 14.

Jovánovics György
O. T. 86.06.04, 1986, gipsz, 78×71×13 cm
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volna akkora újdonság. Ezért mondom azt, hogy 
nagyon nehéz ez a Velencei Biennále, mert 
nem elég a rettentő sok munka, a jó művész, a 
jó rendezés, a jó katalógus stb., hiszen nem egy 
szál magában áll az adott kiállítás, hanem sok 
száz másikkal együtt. És ezek adott esetben 
kiolthatják egymást. Míg ha önmagában nézel egy 
kiállítást egy „semleges” város Kunsthalléjában, 
teljesen más reakciók ébredhetnek az ember-
ben. Úgyhogy a körülményeken nagyon sok 
múlik, ezt megtanultam Velencében.
A velencei kiállítás hazai visszhangja ezért 
nagyobb volt, mint a nemzetközi. Tényleg minden 
lap írt róla, s volt egy Új Művészet-különszám is 
több, különböző írással.17 Ennél többet nem lehet 
Magyarországon elérni. És egy vásárlás is történt: 
A nagy hasáb. Egy (I.1) című munkát a Biennále 
után megvette a Magyar Nemzeti Galéria, ez egy 
örömteli dolog volt, hogy ez a fontos mű magyar 
közgyűjteménybe került.18

� BK: Milyen hatással volt (ha volt) a Biennále 
saját művészettörténészi karrierjére? Kapott-e 
közvetlenül ennek hatására meghívást külföldi 
kiállítás megszervezésére, kialakultak-e nem-
zetközi kapcsolatok stb...?
� KM: Igazából nem lett hatása: nem indul-
tak el ott későbbi kiállítási projektek vagy iga-
zán komoly nemzetközi szakmai kapcsolatok. 
Nyilván bőven lett volna ezekre lehetőség, az én 
személyiségemből adódott, hogy valahogy nem 
annyira erre fókuszáltam Velencében. De talán 
Jován kiállítása sem az a fajta kiállítás volt, amit 
csak úgy könnyen meghívtak a külföldi múzeu-
mok. Sok helyet igényelt és nem volt könnyű teo-
retikusan befogadni a műveket. A Biennále után 
még egy darabig én is rágódtam azon, hogy miért 
nem hívták meg sehová külföldre ezt az anyagot 
vagy csak részletet belőle, hogy esetleg mégis 
valamit rosszul csináltam, de tényleg nem jöttem 
rá az okára, hogy miért nem keresett meg egy 
kurátor sem. De hát van ilyen.
� BK: Követi-e minden két évben a Biennálét? 
Véleménye szerint mennyit változott 1995 óta?
� KM: Csak hellyel-közzel követem, mióta 
„visszavedlettem” rendes, egyszerű látogatóvá. 
Sajnos nagyon vegyesnek látom a mostani 
Biennálékat, de lehet, hogy ez korfüggő dolog. 
Ugyanakkor persze nagyon várom, hogy ebből 
a nagy káoszból egyszer csak majd kinő valami 
súlyos, ami nekem fontos, ami előtt lenyűgözve 
tudok állni, de ezt most még nem érzem. Mindig 
szociológiai meg politikai dolgokat látok, de 
nem vizuálisakat. Pillanatnyilag nekem ez kevés, 
híg, csak itt-ott úszkál benne egy-egy szál tök, 
az egész még nem állt össze egy egységgé. 

17  Sinkovits Péter: Giorgione-idézet Jovánovics-átköltésben. 
Riport Jovánovics Györggyel. Új Művészet, 1995/6., 4-9.; Maro-
si Ernő: A Jovánovics-dosszié. Új Művészet, 1995/6., 14-18.
18  Jovánovics György: A nagy hasáb. Egy (I.1). Gipszszobor, 
163 x 363 x 71 cm. Ltsz.: MM.95.70.

Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy össze fog állni egyszer. Össze kell állnia, 
ha tovább akar lépni a kortárs képzőművészet.
� BK: Ma visszatekintve milyen emlékei vannak a kiállítás-rendezésről  
a Biennálén?
� KM: Kizárólag szép emlékeim vannak, még úgy is, hogy tényleg nagyon kime-
rítő volt. Szakmailag is, emberileg is nagyon sokat tanultam ebből a történetből. 
Még arra is kellemesen emlékszem vissza, amikor a megnyitó előtt rohangáltunk 
az asszisztensemmel a velencei piacokon, hogy friss paradicsomot, sajtot és 
prosciuttót vegyünk a fogadásra. Aztán a következő évben a Bachman-megnyitó 
nagy tanulság volt nekem, háziasszonyként, hogy nem mindenki csinált ekkora 
ügyet a megnyitóból, hiszen Bekéék műanyag pohárban szolgáltak fel langyos 
pezsgőt…
� BK: Rendezne-e ma megint kiállítást a Biennálén?
� KM: Nem hiszem, hogy rendeznék, idegileg ez egy iszonyatosan megterhelő 
munka, ezt én már nem bírnám.

Készült: Székesfehérvár, 2012. július 31.

Jovánovics György
Trójai papírgyár, 1986, gipsz, 68×50×21 cm


