23. rész | Kérdések Peternák Miklós * művészettörténészhez

� Bódi Kinga: Minden országban más és más rendszer alapján döntik el, ki állíthat ki az adott ország nemzeti pavilonjában. Mit gondol a 2002 óta érvényben
lévő magyar kurátori pályázati rendszerről?
� Peternák Miklós: Nem vitás, hogy a lehetséges megoldások közül a nyílt pályázati rendszer az optimális. A legfontosabb, hogy mindig szakmai zsűrinek kell
elbírálnia a pályázatokat. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok múlik a zsűri összetételén, de ha ezt valóban szakmai szempontok határozzák meg, akkor a döntést mindenkinek el kell fogadni. Fontos, hogy a zsűri ne legyen állandó: mindig
változzon az összetétele. Akkor jó a zsűri, ha minél sokrétűbb; ha van benne
kutató-művészettörténész, kurátor, valamint olyan valaki is, aki már csinált a
Biennálén kiállítást, de legyen benne művész is, és persze részt vehet benne
állami képviselő is, de maximum egy fő. 2002 óta, amióta a pályázati rendszer
él, nagyjából mindig is ilyen komplex zsűrik álltak össze, úgyhogy a szisztémában nem látok különösebben nagy hiányosságot vagy hibát. Sőt, kifejezetten
jónak tartom, hogy ez a rendszer kétlépcsős: van egy első, írásbeli forduló, ahol
a beadott pályázatoknak a zsűri részéről történő elbírálása után összeáll egy
szűkített válogatás, akiket aztán behívnak egy második, szóbeli prezentációra.
Ez utóbbin nagyon sok múlik. Mert elméletben össze lehet rakni egy jó pályázatot, de nagyon fontos, hogy ezt kommunikálni is tudja az ember, valóban
megvalósítható legyen a projekt, illetve, hogy a zsűri tagjai a benyújtott papírok mögé pillantva személyesen is lássák és hallják a kurátort és a művészt.
A Biennálén kiállítást csinálni egy nagyon komplex feladat, amely elsősorban
nem az elméletalkotásról szól.
Amit elgondolkodtatónak és alapvetően problémának tartok az az, hogy viszonylag kevesen merik vállalni a megmérettetés kockázatát, vagy talán azt a munkát,
ami egy jó színvonalú pályázati anyag összeállításával együtt jár. Az adott évben
beadott tíz-tizenkét, vagy néha még ennél is kisebb számú pályázat, nagyon
kevés.
A pályázati rendszer mellett nagyon lényegesnek tartom a Biennále Irodát,
amelynek a felállítása az egyik legfontosabb lépése volt a velencei magyar kiállítások szervezésének a történetben, hiszen ilyen kaliberű – ráadásul évenkénti váltásban képzőművészeti és építészeti – projektek lebonyolításához
kell egy felelős, aki képes mindezt áttekinteni és folyamatában is érzékelni.1
Ha nincs felelős, aki „jó gazdaként” kézben tartja a szálakat és koordinálja azokat, akkor nem születhetnek igazán professzionálisan megvalósuló kiállítások.
Tulajdonképpen az itt folyó munka a valódi garancia arra, hogy az egyes projektek követhető módon, biztonsággal megvalósulhatnak, tehát a kockázati
tényezők így minimalizálhatók.
Különösen a 2014-2015-ben a Biennálén való magyar szereplés körül tapasztalt
kaotikus és követhetetlen magyarországi események2 fényében azt mindenképpen jó döntésnek tartom, hogy végül a Ludwig Múzeum felügyelősége alá
került a biennálék szervezésének az ügye és a Biennále Iroda. A Biennálénak
egy kortárs múzeumnál jobb helye van, mint bármely állami hivatalnál.
1
A Biennále Iroda 2001-ben Bencsik Barnabás kezdeményezésére jött létre. Az Irodát 2001-ben,
majd 2006 és 2011 között Gáspár Júlia művészettörténész vezette. 2011-ben Gáspár Júliát Puskás
István irodalomtörténész követte, majd 2016 januárjától Boros Géza művészettörténész.
2 A Velencei Biennále ügye 2013 szeptemberében került el a Műcsarnoktól, Gulyás Gábor
akkori igazgató távozásával. Ezt követően a velencei magyar kiállítások ügye rövid ideig a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. égisze alatt működött, majd 2015 januárjától a Ludwig
Múzeum közvetlen felügyelete alá került. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. januártól
Balatoni Mónikát, az egykori kulturális diplomáciáért felelős államtitkárt nevezte ki nemzeti
biztosnak és egyben a Biennále Iroda vezetőjének, aki 2015 szeptemberében váratlanul lemondott tisztségeiről. 2015. október közepétől Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum jelenlegi igazgatóját
nevezték ki velencei nemzeti biztosnak. A Biennále Irodát 2016 januárjától Boros Géza vezeti
önálló osztályként a Ludwig Múzeum szervezeti struktúráján belül.

* 1956-ban született Esztergomban. Egyetemi tanulmányait 1976 és 1981 között az ELTE BTK
történelem–művészettörténet szakán végezte. 1981 és 1983 között az MNG muzeológusa, 1983
és 1987 között az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa volt. 1990
óta tanít a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol az 1991-ben elindított Intermédia tanszék
alapítója és a kezdetek óta tanszékvezetője. 1994 óta a művészettörténet tudomány kandidátusa.
1997 óta a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány igazgatója. 2002-ben Németh
Lajos-díjjal tüntették ki. 1978 óta tart előadásokat és publikál a tudomány és a művészet kapcsolatáról, illetve az új technikai médiumok elméleti és művészeti vonatkozásairól.
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KINGA

Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén
részt vevő magyar képzőművészekkel,
kurátorokkal, nemzeti biztosokkal

Úszó tárlatok

BÓDI

� BK: Milyen célokat kellene megfogalmaznia
az államnak (ha egyáltalán szükséges) a velencei magyar kiállításokkal? Mit gondol, mennyire
vannak kihasználva a velencei magyar szereplésekben rejlő kultúrdiplomáciai lehetőségek?
� PM: Az államnak tilos célokat megfogalmazni azon túl, hogy maximálisan megérti,
hogy mennyire fontos historikusan és aktuálisan is, hogy egy ilyen centrális helyen, mint
a Velencei Biennále, sikerült az elődeinknek
létrehozni egy ilyen kulturális kitüremkedést.
Ez ugyanannyira nagy jelentőségű, mint a
magyar kulturális intézetek hálózata külföldön.
Ha azokat a helyeket komolyan veszi az állam,
akkor a velencei Magyar Pavilont is komolyan
kellene vennie, mert hasonlóan fontos kulturális intézmény. Pontosan ugyanolyan gazdájának kellene lennie, mint a bécsi, a párizsi vagy
a római Magyar Intézeteknek. A kortárs magyar
művészet külföldi megjelenésének és a nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakításának
a szempontjából a velencei magyar szerepléseket egy kivételesen kitüntetett platformnak
kellene tekinteni. Természetesen reprezentálhat az állam – ahogy a Német vagy a Francia
Pavilonnál is megszokott, úgy a magyarnál
is megjelenhet egy miniszter –, de ezt abban
az értelemben kell tennie, hogy megmutassa,
hogy az adott országban rangja van a kortárs
művészetnek, fontos és kiemelt helyen szerepel
a társadalomban. A kultuszminiszter, a magyar
állam jelenléte az eseményen ezt az álláspontot képviseli, egyértelművé teszi, hogy nem
szégyenletes ebben kortárs képzőművészeti
közegben megjelenni. A megnyitón résztvevő
állami képviselő abban kell, hogy lássa a saját
reprezentációs szerepét, hogy esetleg tart egy
sajtótájékoztatót, amikor megérkezik, vagy
szervez egy fogadást valamelyik este, illetve
a megnyitón beszélget a többi nemzeti pavilonnál megjelenő politikus kollégájával, azaz a
kapcsolatépítés és a diplomácia egyik fontos
terepének kell, hogy tekintse ezt az alkalmat,
hiszen bőven van erre lehetőség a megnyitó
napjain.3 Ne a szakmai kérdésekben próbáljon
meg üzenetet megfogalmazni. Ha az állam azt
gondolja, hogy kompetens a kortárs képzőművészet szakmai kérdéseiben, akkor óriásit
téved. Kormányok jönnek-mennek, képviselőket
választanak és leváltanak, de a szakmának van
egy kontinuitása. Ezt korábban már többször
belátták a magyar államférfiak, csak aztán ez
valahogy, időről-időre, mindig elfelejtődik. A baj
az, hogy a Velencei Biennále még mindig nem
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szerepel a magyar állami költségvetés éves állandó rovatai közt, mint egy olyan
kulturális intézmény, amellyel minden évben számolni kell, és amelyben óriási
nemzetközi kultúrdiplomáciai lehetőség is van. Ez egy állandó, folyamatos projekt, ami rendszerességet, gondozást igényel. Amíg ezt nem látja be az állam,
nem kerülhet igazán a helyére a Velencei Biennále kérdése és ügye sem az
állami reprezentációban, sem a kortárs képzőművészeti szakmában. Egyszóval:
a velencei magyar kiállításokban van kultúrpolitikai és nemzetközi diplomáciai potenciál, de ennek a legkevésbé sem szabad összekeverednie a Magyar
Pavilonban látható szakmai projekttel.
� BK: Minden ország államilag szervezett kiállításokkal vesz részt a Velencei
Biennálén, s a nemzeti pavilonrendszerben való gondolkodást régóta éri erős
kritika. Mit gondol erről, jó-e ez a struktúra, vagy változtatni kellene rajta?
� PM: Egy ilyen kérdésnél mindig meg kell nézni a historikus hátteret és a
jelenkori folyamatokat. A historikus háttér az, hogy a 19. századi világkiállításokat – 1851 óta, amióta az angolok kitalálták a világkiállítást Londonban –
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3 2011-ben – a Biennále weboldala szerint – több, mint
440000 látogató nézte meg a kiállításokat, ami az előző
biennáléhoz képest 18% növekedést jelentett. Összesen
4500 nemzetközi újságíró akkreditált, s 7 államfő, 40 miniszter és 23 nagykövet jelent meg a megnyitó napjain.
Forrás: http://www.labiennale.org/en/art/news/54iaefinal.html (Utolsó hozzáférés: 2016. március 5.)
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Pl.: 1988: Aperto ’88: Bachman Gábor és Szalai Tibor; 1993: Aperto ’93: El-Hassan Róza.
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a magyar művészeket segítsük egy ilyen megjelenéssel, hanem a külföldieket is. De addig,
amíg ez jelenti a magyar művészek számára a
legfontosabb nemzetközi megjelenést, amire
ráadásul minden évben van lehetőség, addig az
ő hasznukra kell fordítani a pavilon kiállításait.
Az itt való szereplés egyfajta potencialitás a
kiállító művész számára, és így is kellene felfogni: már nem kezdő, de még lehetséges nemzetközi karrier előtt álló művészeket kellene
bemutatni, hogy helyzetbe hozhassák magukat. Amennyiben a kortárs magyar művészet
nemzetközi megítélése más lenne, mint most,
akkor persze talán mást mondanék, de amíg
ennyire siralmas a helyzet, addig ez a lehető
legjobb, szinte egyetlen megfelelő megoldás.
Az amerikaiaknál vagy a briteknél lehet jutalomjáték a megjelenés a saját nemzeti pavilonjukban, egyfajta kitüntető alkalom, egy-egy jól
ismert, már világsztár művésznek. De a Magyar
Pavilonnál ezt nem lehet megtenni. Bármennyire
is úgy vélem, hogy – nemzetközileg értve – a
20. század második felének egyik legjelentősebb művésze Erdély Miklós, mégse gondolom,
hogy kiállítást kellene csinálni neki a Magyar
Pavilonban.
� BK: Mit jelentett önnek művészettörténészként 2011-ben a Velencei Biennálén kiállítást
rendezni?
� PM: Ez külső megítélés szempontjából talán
fontos lehet, amit tényként el kell fogadni, bár
engem különösképpen nem érdekel. Sok egyéb
tevékenységem van, kifejezett kurátori karrierre
nem vágyom: egyébként a művészettörténész
szakmában ez tulajdonképpen nem is számít.
Mint mindennek, ennek is két oldala van: szerintem minden projekt, amit az ember csinál,
egyformán fontos – legyen szó egy kiállításról
a Velencei Biennálén, vagy egy kis garázstárlatról mondjuk Budapesten. Ugyanúgy bele kell
tenni mindkettőbe az energiát, csak akkor lesz
értékes. Tehát minden munkának két megítélése
van: a külső megítélés, és a belső meggyőződés,
hogy valójában mit és mennyit tett bele az adott
projektbe az ember.
Mindenesetre a Biennále nekem jó feladat volt,
mert profi művésszel és kiállítás-szervezővel
dolgozhattam együtt, és egy ambiciózus, izgalmas projekt valósulhatott meg.
� BK: Mi volt a korábbi véleménye a Biennáléról?
Változott-e ez 2011-ben a kiállítás megrendezése
után?
� PM: Először 1986-ban láttam Biennálét,
amikor éppen Tudomány és művészet volt a
téma,5 úgyhogy ez elég nagy hatással volt
5 Arte e scienza. 42. Esposizione Internazionale d’Arte.
La Biennale di Venezia. 1986. június 29 – szeptember 28.
Főkurátor: Maurizio Calvesi. Abban az évben két szekcióra osztották a biennále kurátori kiállítását: 1. Tra passato
e presente (Múlt és jelen között); 2. Nell’età delle scienze
(A tudomány kora).
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a nemzeti pavilonrendszer jellemezte. Ezt vették aztán át 1895-ben az olaszok
– lényegében egy szakkiállításra adaptálva – Velencében, s ez meglehetősen
bejött nekik. Leginkább azért, mert a világkiállítások efemer jellegével ellentétben a Velencei Biennále állandó, a nemzeti pavilonokat folyamatosan lehet
használni. A pavilonok, minden kritika ellenére, 1895 óta a mai napig, folyamatosan szaporodnak: ez egy valós folyamat, ami történetileg így alakult, nem
hiszem, hogy küzdeni kellene ellene. A Velencei Biennále a kortárs művészet
talán legismertebb, leglátogatottabb rendezvénye. A nemzeti pavilonok mellett ott vannak a kurátori terek, a Központi Pavilon, az Arsenale, a külső helyszíneken megvalósított kurátori kiállítások, és ezekre a helyekre például csak
néha, elvétve jut be magyar művész.4 Az egész Biennálénak gyakorlatilag ma
már csak egy szeletét jelentik a nemzeti pavilonokban megvalósuló kiállítások.
Éppen ezért én nem nyúlnék hozzá a nemzeti pavilonokhoz – rengeteg egyéb
tér, terület van: a globalizáció nem unifikáció, hanem a sokszerűség, a diverzitás
megtapasztalása épp az egyedi, sajátos identitások kontextusa által. Ha nem
a „nemzet” szót használjuk a pavilonokra, hanem mondjuk az ország(imázs)
kifejezést, talán senkit sem zavarna: vagyis valami más probléma van – téves
módon – ide áttolva.
A Magyar Pavilon pozíciója ebben a velencei történetben igen jó (lehetne).
A múltat mindig lehet avíttnak nevezni, de lehet olyan hagyománynak is tekinteni,
amely bármilyen aktuális jelentést felvehet: hiszen a Magyar Pavilon alaphelyzetben egy üres tér, ami bármit befogadhat. Azt a kérdést kellene inkább feltenni, hogy mi a viszonyunk ehhez a hagyományhoz. Valamikor minden kortárs
volt, így a Magyar Pavilon épülete is. 1909-ben, amikor megépült, egy aktuális
statement volt a magyar állam részéről. Épp ezért még inkább szomorú, hogy
ma mennyire nem tekinti a sajátjának az állam az épületet. Az is egyfajta kulturális üzenet egy ország részéről, hogy a pavilonjában van-e klíma, vagy nincs,
van-e wifi, vagy nincs, beázik-e a tető, vagy sem...
Amúgy persze lehet kritikusan-ironikusan reagálni a nemzeti pavilonok rendszerére. Ezt mondjuk Németország vagy Franciaország megteheti, de Magyarország
nem. Abban az esetben, ha sikerült volna jobban a nemzetközi terepre helyezni
a kortárs magyar képzőművészetet, akkor felmerülhetne például, hogy ne csak
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rám, mert addigra már – többek között – sokat
foglalkoztam ezzel a két területtel, illetve a
kapcsolatuk kérdéskörével. Később írtam
is erről,6 illetve már addigra is több mindent
publikáltam, meg előadásokat is tartottam
ebben a témában.7 Tanulságos volt olyan
művészek kiemelkedő munkáit látni, mint
Cy Twombly vagy Giulio Paolini. Az a
Biennále egyébként nagyon szépen bánt
a historikus részekkel, a makettekkel, a léptékváltással, a történeti anyagokkal. Mindez komolyan megfogott – akkor először és utoljára –,
megvettem a Biennále katalógusát. Aztán az
1980-as évek végén és az 1990-es években
inkább az Ars Electronica fesztiválokra jártam,8
Velencébe 1997 körül mentem el újra, de azóta
többször is voltam. A véleményem a Biennáléról
– pozitív irányba – már korábban megváltozott,
azt nem befolyásolta a 2011-es részvételem.
Tapasztaltam, hogy néhány év elteltével vis�szanézni egy-egy korábbi Biennálét (fotókon,
interneten), igen tanulságos. Sok minden csak

6 Peternák Miklós: Két viszony. I. Művészet és tudomány (A XLII. Velencei Biennálé témáiról.); II. Hang és film.
(Mauricio Kagel munkái a 14. Zágrábi Zenei Biennálén.) In:
Mozgó Film 3. BBS, Budapest, 1989, 61-74.
7 Pl.: Peternák Miklós: A fotó, film, videó és az idő. Művészet a változó világban. Képzőművészeti Világhét, Budapest, 1980. Sokszorosítás: Az 1980-as Képzőművészeti Világhét előadásai, Budapest, 1980, 46-51., illetve:
Videó-művészet-kommunikáció. In: Mozgó Film 1. BBS,
Budapest, 1984, 293-302. (eredetileg: Művészet és/mint
kommunikáció. Képzőművészeti Világhét, Budapest, 1983.
Sokszorosítás: Az 1983-as Képzőművészeti Világhét előadásai, Budapest, 1983.)
8 Az első Ars Electronica fesztivált 1979-ben rendezték
meg Linzben, a digitális forradalom jegyében. Az azóta
minden évben megrendezendő fesztivál hamar az egyik
legjelentősebb nemzetközi fesztivállá fejlődött a
művészet-technológia-társadalom témában.

utólag esik le az embernek. Közben meg képtelenség azt várni egy ilyen megarendezvénytől, hogy a mi ízlésünket szolgálja. Mindig vannak izgalmas és új
dolgok – s ez elég is. Én például 2005-ben Velencében hallottam először Tino
Seghalról, az az évi Német Pavilonban láttam először a munkáit, és ma már
nem kell mondani, hogy mekkora sztár, de sokan itt fedezték fel. Erről is szól a
Biennále, új dolgok felfedezéséről.
Amúgy meg az alaphelyzet világos: adott egy megarendezvény, egy nagyipar,
amelynek tehát egy kicsiny részeleme ez a pavilon-dolog, ahol maximális intenzitással, a lehető legjobban kell megvalósítani az adott kiállítást, úgy, mintha az
lenne a Biennálén a központ. De közben nem szabad naiv elvárásokat dédelgetni, fergeteges reakciókra számítani. Aki ezt nem tudja, azt érheti csalódás.
� BK: Meséljen egy kicsit a 2011-ben Velencében megvalósult Németh Hajnal.
Összeomlás – Passzív interjú címet viselő magyar kiállításról. Mi volt a kiállításuk
koncepciója, hogyan nézett ki az installáció, mi volt a rendezési elv?9
� PM: A kezdeményezés a művészé volt, aki szinte az utolsó pillanatban javasolta, hogy próbáljuk meg a pályázást – mondtam, hogy most már kicsit késő,
időm sem volt sok éppen. Ő meg mondta, hogy neki van, s valóban annyira intenzíven kezdett el dolgozni, hogy nekem is nagy kedvet csinált hozzá. Így végül,
amikor beadtuk a pályázatot, a szakmai zsűri10 tizenegy beérkezett pályázatból
választotta ki győztesnek a projektünket. Itt jegyezném meg, hogy az én kurátori koncepcióm egy rendkívül avítt szemléletet testesített meg: azt mondtam,
hogy én az feladatom ebben a történetben az, hogy a saját tapasztalatommal,
tudásommal és energiámmal maximálisan segítsem a művészt, hogy a lehető
legkompromisszummentesebben és legperfektebb módon jöjjön létre az, amit
ő akar. Ez egy eléggé szimpla kurátori hozzáállás, ami manapság nem annyira
divatos.
Hajni, a Magyar Pavilon tereit különálló akusztikai egységként felfogva, és
ennek megfelelően kialakítva az egyes installációs részeket, egy abszolút
helyspecifikus installációt hozott létre. Alapvetően három rétege, ha úgy tetszik, három narratívája volt az installációnak: az elénekelt baleseti beszámolók
narratívája, a gépkocsihoz mint a 20. század fétistárgyához kapcsolódó narratíva
9 Németh Hajnal. Összeomlás – Passzív interjú. 54. Esposizione Internazionale d’Arte. La
Biennale di Venezia. Magyar Pavilon, Velence, 2011. június 4 – november 27. Kurátor: Peternák
Miklós. Nemzeti biztos: Gulyás Gábor.
10 2010-ben a pályázat kiírásakor Petrányi Zsolt – akkor még hivatalában lévő Műcsarnokigazgató és egyben nemzeti biztos – által felkért zsűri tagjai voltak: Andrási Gábor, Boros Géza,
Hegyi Dóra, Sasvári Edit, Timár Katalin, Szipőcs Krisztina.
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az összetört autóval és a vetített videó felvételeivel, s végül a látogató saját
narratívája. A cél az volt, hogy a látogató teremről-teremre haladva fedezze
fel a komplex mű különböző hang- és jelentésrétegeit. Aki egyenesen, a nyitott, napfényes átrium felöl lépett be a Pavilonba, először a rendszámtáblákra
nyomtatott verssel szembesült a szemközti falon, majd többnyire az autóbalesetet szenvedett interjúalanyokról készült fekete-fehér fotósorozat folyosóján
keresztül jutott be a középső, apszisszerű térbe, ahol a kottatartókra helyezett
szövegkönyvek, a balesetek jegyzőkönyvei fogadták. Aki a belépéskor balra
fordult, az az információs terem után az autóroncs terébe ért, ahol a balesetes
BMW-n kívül csupán négy hangfal, s egyáltalán nem mellékesen: igen intenzív
vörös fény fogadta. (Erős napsütéskor szinte lehetetlen volt néhány percnél
többet eltölteni ebben a teremben.) Így továbbhaladva, a valóságos tárgy felől
az átmeneti fénybe vont, megvilágított szövegekhez, majd a kísérleti operafilm sötét termébe juthatott: nevezhetjük ezt egy szokványos lineáris közelítésnek. Aki viszont a filmvetítés sötét teréből indult, vagyis a pavilonba lépve
jobbra fordult, mintegy fordított sorrendben tárta föl a videóhoz vezető út rétegeit: amennyiben egy-két epizódot megnézett, könnyedén rájöhetett arra, hogy
az énekelt szövegeket elolvashatja, mint ahogy arra is, hogy a videónál meglévő,
a felvétel környezetét (gyár, autópálya stb.) is rögzítő, hallhatóvá tevő hangi réteg a
roncsautó terében megszűnik, ott csupán a tiszta énekhang és zene hallható már.
A megvalósított velencei installáció főbb elemei már korábbról készen voltak, némelyik ki is volt itthon állítva.11 Ilyen rövid idő alatt lehetetlen a nulláról kitalálni, kivitelezni és megvalósítani egy ekkora volumenű projektet. Így a
pályázatunk pozitív elbírálása után a legfontosabb új elem elkészítésére koncentrált Hajni: a 12 felvonásos kísérleti operafilm leforgatására és elkészítésére. Megjegyzem, ez sem volt kis feladat fél év alatt, hiszen HD minőségről,
több helyszínen való forgatásról, speciális hangfelvételekről, operaénekesek
alkalmazásáról, és 90 perces, játékfilmnyi hosszról beszélünk. Hajni hihetetlen
munkabírása és professzionalizmusa, s nem utolsósorban nemzetközi kapcsolathálója tette lehetővé, hogy elkészült a mű, nem is akármilyen minőségben.
Az operalibrettók szövegkönyvei valós balesetek történetei alapján készültek: a vezetéshez, a sebességhez vagy az autóhoz mint fétishez fűződő emberi
viszonyokat írnak le eldöntendő kérdések formájában. A párbeszédeket előadó
énekesek az élet színpadán (autógyár, szállodai szoba, autópálya) lépnek fel,
a környezet zajait zenei motívumként értelmezve improvizálnak dallamokat
vagy inkább diszharmóniákat. S a humor sem áll távol a dologtól, alkalmasint.
A filmforgatáson kívül új volt még az installációban a rendszámtáblákból

11 Összeomlás – Passzív interjú. Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Budapest, 2010; 2 Dal 1
Vég. MODEM, Debrecen, 2010; Aviva Képzőművészeti Díj, Műcsarnok, Budapest, 2010.
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12 ÖSSZEOMLÁS – PASSZÍV INTERJÚ. Kísérleti operafilm 12 részben. Írta és rendezte: Németh Hajnal.
Ének: Xenia Romashova (szoprán), Jana Kurucová (mezzo),
Susanne Gritschneder (alt), Gregory Warren (tenor), Nathan De’Shon Myers (bariton), Tomasz Wija (basszus),
Kinderchor Canzonetta Berlin| Kórusvezető: Jochen
Wittur | Zongora: Virginia Ehrhardt, Matthias Samuil |
Cselló: David Sills | Az angyal hangja: Jomo CharlesSchmid | Zene: Reggie and Cornelia Moore; Georg Friedrich Händel – Lascia Ch’’io Pianga, Aria from Rinaldo |
Kamera: Imreh István | Kamera asszisztens: Lovas Péter
Hangfelvétel: Volker Schaner, Dino Grobe, Yensin Jahn, |
Studios Saal3 Berlin | Utómunkálatok: Németh Hajnal,
Volker Schaner, Yensin Jahn | Bemutató: Uránia Nemzeti
Filmszínház, Budapest, 2011. szeptember 14., 19 óra.
13 IDŐALAP / TIMEBASE. Idő-alapú médiaművek a kortárs képzőművészetben. Új Budapest Galéria, Budapest,
2015. december 5 – március 20. Kurátor: Peternák Miklós.
Kiállító művészek: Barnaföldi Anna, Gróf Ferenc (Société
Réaliste), Kis Judit, Komoróczky Tamás, Maurer Dóra,
Monhor Viktória, Németh Hajnal, Révész László László,
Rigó Mária hagyományos filmkészítés kurzusa – MKE
Intermédia (Farkas Rita, Horváth Zsófia, Huszár Ildikó,
Kemény Zsuzsa, KISS Antal, Korponovics Roland, Kristóf
Gábor, Tulisz Hajnalka), Szegedy-Maszák Zoltán –
Fernezelyi Márton, Szemző Tibor, Szécsényi-Nagy Loránd,
Szirtes János, Szolnoki József, Vándor Csaba, Waliczky
Tamás.
14 ILLUMInazioni – ILLUMInations. 54. Esposizione
Internazionale d’Arte. La Biennale di Venezia. Velence, 2011.
június 4 – november 27. Főkurátor: Bice Curiger. Az az évi
főkurátor a Biennále központi tematikájában azokat az
intuitív meglátásokat és azt a gondolati megvilágosodást
hangsúlyozta, amely a művészettel való találkozásnak és
a művészet azon képességének köszönhető, amely az érzékelés készségét fejleszti. Az ILLUMInáció-kiállítás a
megvilágosító élmény fényére koncentrált. Lásd a koncepciót részletesen: http://www.labiennale.org/en/art/
archive/54th-exhibition/curiger/ (Utolsó hozzáférés: 2016.
március 5.)
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összeállított vers, a hanginstalláció, a szereplőkről készített fotósorozat, és persze a weboldal, meg a katalógusok.
Felmerült, hogy a kiállítást Magyarországon
is mutassuk be, mivel azonban az installáció
több része már ismert volt a hazai közönség
előtt, úgy döntöttünk, hogy nem a komplett
installációt, hanem az új, a Biennáléra készült
videót mutatjuk be mozi környezetben. Sikerült
az ilyen szintű vetítéshez megfelelő helyszínt
találni: az Uránia Nemzeti Filmszínház fogadókészsége révén a budapesti ősbemutató még a
Biennále nyitva tartása idején, 2011 szeptemberben megtörtént, s a munka így is remekül működött.12 Egyébként épp most, amikor az interjú
készül, kiállítótérben is látható végre – először
Magyarországon – a teljes videó az Új Budapest
Galériában, az Időalap című kiállításon.13
� BK: Mennyiben illeszkedett 2011-ben a
magyar kiállítás a Biennále aktuális „trendjébe”? Egyáltalán: kell-e, hogy illeszkedjenek a
magyar kiállítások egy nemzetközi diskurzusba
vagy inkább a „differencia” a cél?
� PM: Csak véletlenül illeszkedett, mert, ahogy
említettem, a mű alapelemei már korábban megvoltak, minthogy az aktuális Biennále főkurátora meghirdette volna központi koncepcióját.14
Szerintem értelmetlen akár illeszkedésről, akár
differenciáról gondolkodni. A trendek úgyis
csak utólag rajzolódnak ki, előre nem lehet
ezeket látni. Az egyetlen cél, hogy az adott

körülmények között megvalósítható lehető
legjobb és legérdekesebb művet kell bemutatni.
Volt olyan lista 2011-ben a nemzetközi sajtóban,
ami a Magyar Pavilont az első kilencbe sorolta,15
ezzel egyet lehet érteni, de többen mondták azt
is, hogy ez a legjobb kiállítás – ami talán túlzás.
Egyértelmű volt, hogy a 2010-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Christoph Schlingensief,
vagyis a Német Pavilon lesz a díjesélyes.16 Ebbe
a díjőrületbe nem érdemes belemenni. Annak
viszont örültem, hogy az azóta 2014-ben
elhunyt Elaine Frances Sturtevant kapta
az életműdíjat.
� BK: Örök vita tárgya a rendelkezésre álló
szűkös időkeret a kiállítások megvalósítására…
� PM: Igen, valóban nagyon szűk az időkeret,
ezen változtatni kellene már végre. Egyszerűen
hamarabb kéne kiírni a pályázatot. A mi kiállításunk előkészítésének fontos eleme volt a
Magyar Pavilon aktuális – az előző évi Építészeti
Biennále még álló installációs elemeivel együtt
történő – megtekintése, amely Gáspár Júlia
javaslatára és a Műcsarnok segítsége révén
történt meg, s valóban hasznosnak bizonyult,
minthogy az ott alkalmazott beépítés egy
részét kompromisszum nélkül használni tudtuk. Ezzel jelentős időt – és nem utolsó sorban építési költséget is – takarítottunk meg az
installációépítésnél.
� BK: Ki finanszírozta 2011-ben a velencei
magyar kiállítás költségeit? Mekkora költségvetéssel dolgoztak? Mit gondol: szükséges
lenne-e az állami keret növelése, vagy inkább
a magántőkét kellene bevonni, szponzorokkal
kéne együttműködni?
� PM: 50 millió forint állami keret volt a projektre. Nekem 30 millióról kellett költségvetést
készítenem, amelyből 11 millió volt a produkcióra.
A rendezvény rangjához képest nevetségesen
csekély ez az összeg, ráadásul a költségvetés
feletti rendelkezési jogot 2011 után nagy részben
elvették a kurátortól, ami viszont így ellenőrizhetetlenné válik. A költségvetés csak a szigorúan vett projektre volt épphogy elég, a PR, a
reklám, a reprezentáció, az esetleges külön
programok és kísérő események a félév során
mind elhullottak (egy e-flux hírlevél, egy Flash
Art és egy Caleidoscope reklám, valamint 100
plakát volt lényegében a teljes reklámköltség).
Meg kellene nézni, hogy más országok men�nyit költenek a velencei kiállításra, vagy, hogy
a különböző külföldi magyar kiállításokra és
15 The Nine Best National Pavilions at the Venice
Biennale. Artinfo.com, 2011. június 6. Lásd: http://www.
blouinartinfo.com/news/story/123928/the-nine-bestnational-pavilions-at-the-venice-biennale (Utolsó hozzáférés: 2016. március 5.)
16 Christoph Schlingensief. 54. Esposizione Internazionale d’Arte. La Biennale di Venezia. Velence, 2011. június 4 –
november 27. Kurátor: Susanne Gaensheimer. 2011-ben a
német kiállítás nyerte el a Biennále fődíját, az Arany
Oroszlán-díjat.
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nemzetközi kultúrkapcsolatokra mennyit költ az állam, és annak a kontextusában kellene vizsgálni és felülbírálni a Biennále 50 milliós keretét.
Óriási problémának látom azt, hogy nem áll időben rendelkezésre a költségkeret.
Korábban volt arra is példa, hogy az adott év kurátorának banki kölcsönt kellett
felvenni az állami források késői utalása miatt, különben nem valósult volna meg a
kiállítás a megnyitóra. A mi esetünkben is utófinanszírozás volt, viszont a kísérleti
operafilm leforgatásához azonnali forrásokra volt szükség, így nélkülözhetetlen
volt támogató produkciós partnerek17 bevonása előfinanszírozási konstrukcióban,
hogy a munkafeltételeink biztosítva legyenek. De azt is a támogatásokhoz kell
sorolni, hogy a lipcsei, akkor új BMW-gyár ingyenesen biztosította az egyik forgatási helyszínt, s akadt még néhány ilyen, kisebb tétel. Voltak önkéntes segítőink
is: a Képzőművészeti Egyetemen akkor indult képzőművészet elmélet szakról öt
hallgató jelentkezett, s végül ők csinálták a kiállítás facebook és twitter oldalát,
illetve valahogy elintézték, hogy a megnyitón legyen magyar bor, szponzorációs formában. Tehát túl sok mindenre nem nagyon volt módjuk, mert a feladatok már le voltak osztva, de ez a barátinak nevezhető segítség is igen fontos.
A magántőke bevonását illúziónak gondolom, kivéve, ha a nyertesnek vannak
kapcsolatai. De ez esetleges. Ezt az egész kérdést a teljes kortárs magyar művészet és a magántőke kontextusában kellene vizsgálni. A kérdést nem úgy kell
feltenni, hogy be kell-e vonni magánpénzt, hanem, hogy be akar-e egyáltalán
vonódni a magántőke? Annak a cégnek vagy banknak, amelyik érdeklődik kortárs képzőművészeti projektek támogatása iránt, tudnia kell a Biennáléról, és
el tudja dönteni, hogy akar-e pénzt adni vagy sem. Azok a cégek pedig, akiket
meg nem érdekel a képzőművészeti támogatás, ha megkeressük őket, akkor
sem fognak adni. Ha azzal próbáljuk meg az állami felelősséget kivédeni, hogy
a magántőkét is be kell vonni és társfinanszírozás kell, akkor téves úton járunk.
A Magyar Pavilon magyar állami terület, amit a kortárs művészetnek dedikáltak,
s e minőségében a nemzetközileg leginkább látható tér, ahol a mindenkori kulturális kormányzatnak két dolga van: megfelelő támogatást nyújt egy átlátható
rendszerben, ahol a projektek kiválasztása szigorúan szakmai döntésen alapul,
majd megfelelő időben és megfelelő szinten megjelenik, mutatva, mennyire fontos Magyarországon a kortárs művészet.
És még egy dolog a finanszírozáshoz kapcsolódóan: a pavilont rendbe kellene
végre tenni. Utalnék itt arra, amiket ezzel kapcsolatban Gáspár Júlia mondott
17 A C3 Alapítvány, Budapest, illetve a FuFoo Film GmbH, Berlin voltak a videomunka producerei.
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18 Bódi Kinga: Úszó tárlatok. Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar
képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal. 21. rész. Kérdések Gáspár Júlia művészettörténészhez. Balkon 2015/11-12, 4-9.
19 A Magyar Pavilon megnyitójára a nemzetközi kortárs művészet olyan jeles képviselői is
elmentek, mint Iris Dresser és Hans D. Christ, a Stuttgart Kunstverein vezetői, Eva Schmidt,
a Siegeni Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, Wulf Herzogenrath, a Brémai Kunsthalle igazgatója, Johannes Odenthal, a Berlini Művészeti Akadémia programigazgatója, Regina Wyrwoll,
a Nam June Paik-díjat alapító düsseldorfi NRW Alapítvány képviseletében, Willem Velthoven, a
Mediamatic médiaművészeti magazin alapító szerkesztője és tulajdonosa, László Glozer és Sabine
Himmelsbach kurátorok, valamint Katharina Sieverding, Antoni Muntadas, Stephen Partridge
és Marta Minujin képzőművészek.
20 Pl.: Susanne Boecker: Hajnal Németh – Crash – Passive Interview. In: Kunstforum, 2011/Bd.
210, 290.; Julie Henson: Hajnal Németh at the Hungarian Pavilion. In: Dailyserving, 2011. június 16.
Lásd: http://dailyserving.com/2011/06/venice-biennale-hajnal-nemeth-at-the-hungarianpavilion/ (Utolsó hozzáférés: 2016. március 5.)
21 Németh Hajnal. Contrawork. Palais de Tokyo, Párizs, 2012. április 12-13. (Egyestés
performansz.)
22 Gregor Schneiders. Totes Haus u r. La Biennale di Venezia. 49. Esposizione internazionale
d’arte. Német Pavilon, Velence, 2001. június 10 – november 4. Kurátor: Udo Kittelmann. 2001-ben
a német kiállítás nyerte el a Biennále fődíját, az Arany Oroszlán-díjat. Udo Kittelmann volt 2013ban az Orosz Pavilon kurátora, ezzel ő volt az első külföldi kurátor annak történetében.
23 2010-ben Németh Hajnal is az egyik jelöltje volt a Nam June Paik-díjnak, ami azt jelentette,
hogy kiállított a többi jelölttel együtt. A díjazott személyéről mindig a kiállítás nyomán dönt a
zsűri. A magyar művészek közül mindeddig egyedül Csörgő Attila nyerte el ezt a rangos nemzetközi díjat 2008-ban. (Ld: http://namjunepaikaward.org/)
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váló mondatait, amelyek világossá tették, miért
nem vállalt szöveget a katalógusba…
Az élénk és pozitív nemzetközi visszhang kontrasztjaként azt rendkívül meglepőnek tartom
– s ha a szó nem lenne félreérthető itt, felháborítót mondanék, de valójában nem háborodtam
fel, csak elszomorítónak érzem –, hogy számos cikk jelent meg a magyar (szak)sajtóban a
Biennáléról, amelyek azonban alig, vagy egyáltalán nem említették meg a Magyar Pavilont.
Nem az az érdekes, hogy nem írtak jót, hanem
az, hogy egyáltalán nem említették, vagyis aki
nem annyira tájékozott a kérdésben, annak a
tudomására sem juthatott, hogy Velencében
van rendszeres magyar megjelenés is. Ha saját
magunk számára nem vagyunk jelen, ki mástól
várunk figyelmet? Hogyan reméljük a Biennále
szélesebb körben történő megismertetését, ha
mintegy eltitkoljuk, nem pedig terjesztjük az
ezzel kapcsolatos ismereteket? Miért gondoljuk, hogy minden olvasónak evidens, hogy a
Velencei Biennálén mindig vannak magyarok
is? Ha itt nemzeti önreprezentációról lenne szó,
akkor a reprezentált nemzetnek árgus szemekkel kellene figyelnie az ilyen eseményekre – de
gyakran inkább oda sem néz. Ezen a mostani
interjú-sorozaton kívül nem ismerek jelentős
diskurzust erről a témáról.
� BK: Milyen hatással volt (ha volt) a Biennále
saját művészettörténészi karrierjére? (Kapott-e
közvetlenül ennek hatására meghívást külföldi
kiállítás megszervezésére, kialakultak-e nemzetközi kapcsolatai stb.?)
� PM: A helyzetem annyiban speciális, hogy a
kurátorkodás csak egy szelete annak, amivel
foglalkozom, s nem ambicionálok ilyen speciális, kifejezetten kurátor-karriert. 2011-ben
egyébként társkurátorként a berlini Akademie
der Künste régi épületében is rendeztem egy
kiállítást,24 ennek az előkészületei párhuzamosan futottak a Biennáléval, úgyhogy nem folyományként kell értelmezni.
Hajni esetében több pozitívumról lehet beszámolni: ösztöndíjakat25 is kapott a biennále-szereplés hatására és kiállításokra26 is meghívták
a már említett párizsin kívül is. Lehet, hogy ő
többet remélt, ezt tőle kellene megkérdezni, de
szerintem sok minden, ha áttételesen is, ebből
a szereplésből következett.
� BK: Ma visszatekintve milyen emlékei vannak
a kiállításrendezésről a Biennálén?

24 The State of Images / Der Stand der Bilder. Die
Medienpioniere Zbigniew Rybczyński und Gábor Bódy.
Akademie der Künste Berlin, Berlin, 2011. október 28 –
2012. január 1. Kurátorok: Piotr Krajewski és Peternák Miklós.
25 Kulturverwaltung des Berliner Senats, Berlin, 2011;
Stiftung Kunstfonds, Bonn, 2012; Deutsche Akademie Rom,
Villa Serpentara, Olevano Romano, 2013.
26 Pl.: Contrawork, Kunstcentrum – Korenbeurs,
Schiedam, 2011; Contrawork, Projections, Art Rotterdam,
Rotterdam, 2012.
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ezen sorozat korábbi részében, amivel teljesen egyetértek.18 A Magyar Pavilon
épületének a helyzete, állapota feltétlen átgondolandó: jelenleg nem világos, ki
is a gazdája. A tulajdonost terhelnék az évente szükséges javítások, állagmegóvás. Ami ezen túl megoldandó: a legutóbbi nagyobb felújításkor (1999) befejezetlenül hagyott, félbemaradt részek befejezése (így az emelet használhatóvá
tétele), valamint az egyre hosszabbodó nyitva tartási idő miatt, legalább a részleges klíma megoldása, illetve egyéb, a jelenleginél megfelelőbb infrastruktúra
kialakítása. A fenti anomália miatt még olyan rutinszerű feladatok megoldása
is problémát jelent, mint a zárva tartási időben szükséges védelem a rongálás
ellen, vagy a pincében időszakosan megjelenő víz stb.
� BK: Mi az ön tapasztalata: milyen az együttműködés a különböző „pozíciók”
(minisztérium, Biennále Iroda, nemzeti biztos, kurátor, művész(ek)) között a kiállítások megvalósítása alatt?
� PM: Nincs ilyen intenzív együttműködés. Lehet, hogy jó lenne, ha lenne, de
nincs. A minisztérium egy (egyébként igen szimpatikus) hivatalnok-képviselőjével csak a megnyitón találkoztam, a projekt közben érkezett új nemzeti biztossal
pedig a megnyitó előtt talán kétszer. Megemlíteném, hogy a Műcsarnok gazdasági vezetője nagyon kooperatív volt. Szerencsére az akkori Biennálé Iroda
(Gáspár Júlia) működése ezt a kommunikáció-hiányt szinte észrevehetetlenné
tette számunkra, vagyis képesek voltunk így csak a projekttel foglalkozni. Juli
szerepét lehetetlen túlértékelni: nélkülözhetetlen volt. Az elején, a pályázat
elnyerése és az első helyszíni szemle után még voltak illúzióink, hogy esetleg
a pavilonért is tehetünk majd valamit, ha már így alakult – de hamar világossá
vált, hogy az átláthatatlan viszonyok miatt ez lehetetlen, így inkább a projektre
koncentráltunk.
� BK: Milyen volt a nemzetközi és a magyar visszhangja a Magyar Pavilonnak
és az ott bemutatottaknak 2011-ben?
� PM: Nemzetközi részről nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a kiállítás,
számos nemzetközi szakember ott volt a megnyitón19 és szép számmal írtak
is a kiállításról.20 Az Izraeli Pavilon akkori kurátorának, Jean de Loisy-nek, aki
utána a Palais de Tokyo igazgatója lett, nagyon tetszett Hajni munkája, és meg
is hívta őt utána Párizsba.21
A Kunstforum fotósai rendre visszajártak forgatni. Udo Kittelmann-nak (aki
nyert már kurátorként a Német Pavilonnak díjat22) viszont nem tetszett a kiállítás,
amit lehetett tudni korábban is, amikor a Nam June Paik-díjra ajánlottam Hajni
munkáit.23 Ám ezért egyáltalán nem haragszom, sőt, örülök annak, hogy világosan elmondta a véleményét, és persze ettől függetlenül ott volt a megnyitón. Viszont nagyon sokra értékelte a kiállítást Hubertus von Amelunxen, a
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig akkori elnöke, aki nem csak
barátságból vállalta a pavilon megnyitását, hanem azért, mert igen izgalmasnak tartotta a projektet. Az ő révén tudtam néhány percet telefonon beszélni
PaulVirilioval, ami ugyan rövid volt, de nem fogom elfelejteni egyre aktuálisabbá

� PM: A megnyitó napjáig alapvetően minden
nagyon kellemes Velencében, szinte családias
a kiállításépítés-szakasz a Giardiniben, az a kéthárom hét, amíg mindenki építi a saját pavilonját. Megjegyzem, nekünk azért volt ennyire jó
élmény minden, mert a munkák nagy részét
Gáspár Júlia (vagyis az akkori Biennále Iroda)
intézte hibátlanul, kiváló helyi ismeretségekkel – egyértelműen pozitív referencia volt az ő
jelenléte, nagyon sok mindent levett a vállunkról. Csak egy példa erre: ő már korábban elutazott Velencébe, mint Hajni és én, hogy kinyissa
a Pavilont és előkészítse a kiállítótereket.
Ezt nem úgy fogta fel, hogy „kitakaríttatja” az
épületet: mire mi odaértünk, a törött autó bent
állt a helyén, a kiállítótérben. Ha ő nincs, sok
esetben bajban lettünk volna, hiszen rendkívül
sok múlik a helyi olasz kapcsolatokon, gondoljunk csak arra, hogy az ottaniak az egész
gigarendezvényen dolgoznak, nem csak ezen a
pavilonon, vagyis elég fontos az előre tervezett,
időzített kapcsolattartás, a különböző munkafolyamatok, engedélyezések stb. tekintetében.
Amikor a megnyitóval elkezdődik a nagyüzem,
minden alapvetően megváltozik a városban: a
vendéglősök, az étlapok, az árak, s a Biennáleterület üzemeltetése, a hely funkcionalitása.
Megjelennek a pénztárak, az őrök, a sorok.
Onnantól kezdve már a pénzkeresés diktál, nem
a korábbi barátságosság.
� BK: Milyennek látja a Velencei Biennále
jövőjét és benne a magyar szereplést?
� PM: Őrületes expanzió van. Amióta – nagyjából 1989 óta – a nemzetközi biennále- és vásárnagyipar mint globalizációs folyamat ennyire
beindult, Velence mint a mitikus első a sorban, valószínűleg egyre stabilabb és vonzóbb
lesz. Ne felejtsük el, hogy nem nagyon utasítja
vissza senki, ha felkérik, hogy vegyen részt
a munkáival a Biennálén. És minden hígulás
vagy popularizálódás ellenére, amivel vádolni
szokás a Biennálét, még mindig nagyon távol
van a vásárok színvonalától, vagyis közelebb
a művészethez, mint az üzlethez. Éppen amiatt a sok láb miatt, amelyekről beszéltünk:
a nemzeti pavilonok, a főkurátori kiállítás, a
Biennáléhoz közvetlenül kapcsolódó projektek,
és végül a rengeteg, a városban épp ekkor nyíló
– direkt erre az időszakra pozícionált – kiállítás.
Ez egy nagyon sokrétű és gazdag szerkezet,
amit nagyon jól használ a Biennále. És tegyük
hozzá: nem lehet a Velencei Biennálétól olyat
elvárni, amire nem alkalmas. Viszont a várost
magát meg nagyon nehéz bármelyik másik
városnak is imitálni, ahogy állítólag John Cage
nyomán mondta Nam June Paik: a világ legfejlettebb városáról van szó, ahonnan már rég
kitiltották az autókat.
Azt se felejtsük el, hogy azok, akik részt vesznek ebben az iparban, nagyon erősen formálják is a művészeti szcénát. A már említett

Németh Hajnal
interjút ad. 54. Esposizione Internazionale d’Arte.
La Biennale di Venezia © Fotó: Peternák Miklós

Udo Kittelmann úgy lett alig negyvenévesen a legfiatalabb múzeumigazgató
Németországban, hogy az általa kurált Német Pavilon megnyerte az Arany
Oroszlánt 2001-ben. És ma már az igazgatósága alá tartozik az összes berlini
állami múzeum. A karrierje – bizonyos értelemben – Velencében indult. Timár
Katalin, aki kurátorként ugyancsak nyert ilyen aranyozott vadállatot, azt hiszem,
nem tudna hasonló pozitív következményekről beszámolni, sajnos. De ez már
a hazai helyzetből adódik.
A magyar szereplés jövőjéről, a közelmúlt tapasztalatai alapján, azt gondolom,
hogy amíg a magyar kultúra, a képzőművészet, és benne a kortárs művészet,
illetve ezen belül a pavilon ennyire ki van szolgáltatva a mindenkori kormányzati önkénynek,27 nem nagyon lehet jósolni, bármi megtörténhet. Ha a pozitív
kondíciókat biztosítani lehetne (a pályázati rendszer jó, csak időben ki kell írni
a pályázatot és szakembereknek kell dönteni, előre lehessen tudni, hogy van
egy garantált büdzsé, amellyel a projektek megvalósíthatók, a Pavilon állapota
legyen a jelenkornak megfelelő színvonalú), akkor 15-20 évre előre megnyugtató
lehetne a velencei magyar részvétel színvonala. De például az, amit maga csinál,
a téma tudományos feldolgozása vagy ez az interjúsorozat, hihetetlenül sokat
segíthet a tudomásulvételben, ami egyébként kimondottan nehéz, különösen a
kortárs képzőművészet területén, amely nagyon keveseket érdekel sajnos, és
amúgy sokan félnek tőle, mivel azt hiszik, nem értenek hozzá. Pedig ez jórészt
csupán attitűd, elhatározás kérdése, s mint tudjuk, az attitűd néha formát ölt.
� BK: Rendezne-e ma megint kiállítást a Biennálén?
� PM: Megfelelő kondíciókkal nagyon szívesen. Nincs közvetlenül rajta a teendők,
tervek listáján nálam, de nem zárom ki, ha esetleg egy művész megkeres azzal,
hogy szívesen dolgozna velem és szeretne kiállítani a Biennálén, akkor – ha engem
is érdekel az adott művész és jónak gondolom a projektet – segítsek valamit megvalósítani a Magyar Pavilonban. De azon nem gondolkodom, hogy saját elhatározásból ambicionáljam a velencei részvételt, van elég egyéb teendőm szerencsére.
� BK: A Velencei Biennále szélesebb társadalmi rétegekben szinte alig ismert.
Hogyan lehetne javítani a kommunikáción? Hogyan lehetne népszerűbbé és ismertebbé tenni a velencei magyar kiállításokat?
� PM: A kortárs művészet, sőt: általában a képzőművészet „szélesebb társadalmi
rétegekben szinte alig ismert”. Minden az oktatáson múlik (ezt az óvodától, sőt
talán már a bölcsödétől értve), ott kezdődik a vizuális képzés. Ha a képzés megfelelő és nívós lenne Magyarországon, akkor lassan megváltozhatna a mediális
jelenlét színvonala is, majd a közvélemény. Ha nem – akkor nem.
Készült: Budapest, 2016. március 4.

27 Lásd: Balatoni Mónika kinevezése és a kapcsolódó történetek a közelmúltból.
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