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ÖSSZEÁLL MAJD EGY KÉPPÉ 
STÚDIÓ ’18 – SZALON / A jövőt végképp  
eltörölni. Az FKSE éves kiállítása  
a szervezet 60. évfordulóján

M a g y a r  Ké p z ő m ű v é s z e t i  E g y e t e m  B a r c s a y  Te r e m
2 0 1 8 .  s z e p t e m b e r  1 4  –  o k t ó b e r  5 .

A Kertész utcaiak1 című film (1974) egyik jelenetében, szemléltetve az isko-
lai demokrácia működését, szavazás zajlik az iskolai diákönkormányzat 
tanácsán, melynek tétje egy látszólag abszurd kérdésnek az eldöntése: 
megjutalmazzák-e ezentúl a jól teljesítő tanulókat a 4. emelet felmosásának 
feladatával? A tanulás mellett a telefongyárban dolgozó szakmunkástanu-
lók – eléggé el nem ítélhető módon – nem szavazzák meg a dicséret ezen 
módját, de a vita során az egyik diáklány szájából elhangzik egy félmon-
dat, miszerint egy ilyen gesztus a közösségről szólna, ezért nem feltétlen 
elvetendő. Sajnos belé fojtják a szót a javaslaton felháborodó osztálytársak.
Távoli indításnak tűnhet idecitálni egy 1967-ben indult iskolai kísérletet, 
és talán nehéz is közvetlen összefüggést találni a szociálisan (és morálisan) 
veszélyeztetett gyerekek története és a mi jelenlegi, alapvetően szubkul-
turális vívódásaink között. Ugyanakkor, egy demokratikusan szerveződő 
szakmai közösség cselekvő tagjaként, a dilemma mégis erősen felidézte 
bennem a kulturális mezőn belüli önkéntes munka, az egyéni és közösségi 
eredményesség, illetve jutalmazás kérdéseit, amelyek erős hívószavai, vagy 
inkább immanens részei voltak a STÚDIÓ ’18 – SZALON / A jövőt végképp 
eltörölni című kiállításnak.2

A következő írás ezt a kiállítást, vagy ha úgy tetszik, közösségi projektet 
mutatja be a szervezők oldaláról – nem véletlenül megkésve. A személyes 
érintettség miatt a továbbiakban eleve lemondanék bármiféle objektív, 
elméleti megközelítés igényéről, és mint a projekt egyik résztvevője, aktív 
formálója, inkább napló-szerűen értelmezem a Stúdió éves kiállításának 
megvalósulását.
Kezdeném azzal, hogy egy hatvanéves, a szűk közeg számára unalomig 
ismert szervezet részben feldolgozott örökségével foglalkozni miért tűnt 

1  Rendezte Mihályfy Sándor, BBS-1974; A film alapjául a Loránd Ferenc nevével fémjelzett, 
1967-ben elindult kísérlet szolgált, amely (a korhoz képes feltétlenül) radikális demokrati-
kus gyakorlatot vezetett be a Kertész utcai szakmunkásképző iskolában.

2  Ld. még: http://www.mke.hu/node/38691; https://www.facebook.com/
events/901662066686631/

olyan releváns gesztusnak, hogy a vezető-
ség (kvázi kurátori csapatként) elinduljon a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay 
Teremre kiírt pályázatán.3

A dolog közvetlen előzménye, hogy 2017 végén 
az egyesület olyan anyagi helyzetbe került, 
amelybő, féltünk, hogy vészkongatás nélkül 
nem tudunk kilábalni. A helyzet persze nem 
lepett meg senkit – a Stúdió mindig anyagi 
végveszélyben van (legyintenek sokan) –, 
és mivel az „örök válság” okát elsősorban a 
szervezet megörökölt struktúrájában szokás 
keresni (hol is máshol?), azt gondoltuk, itt 
az idő feldolgozni a rendszerváltás óta eltelt 
huszonnyolc évet. Célunk az volt, hogy ez 
ne csak az önkéntesként dolgozó elnökség 
felelősségeként, hanem közösségi ügyként 
is megjelenjen, ezért a megoldás keresését 
cselesen átemeltük egy kiállítási szituációba.
Ami a konkrét pályázatot illeti, kétségtelen, 
hog y nem igazán nevezhető forradalmi 
lépésnek, ha a Stúdió vezetősége a régi 
Műcsarnok – sokaknak a művészetoktatás 
nem mindig kellemes emlékeit idéző – terébe 
szeretné „visszavezetni” a tagjait. Ugyanak-
kor számos érv szólt mellette is. A hagyo-
mányos éves kiállítás az utóbbi időszakban 
elmaradt, mivel sem megfelelő reprezen-
tatív helyszín, sem a minőségi munkához 

3  Ld. http://www.mke.hu/node/37879

szükséges anyagi erőforrás nem állt ren-
delkezésre, az egyetemi szervezésben pedig 
legalább az előbbi megoldását biztosítottnak 
láttuk – sőt, eleinte az utóbbit sem zártuk ki. 
A helyszín ráadásul magával hozta a lehető-
séget, hogy az egyetemistákkal közvetlen 
párbeszédbe lépjünk, ami az utóbbi években 
nem volt magától értetődő.
Mint arra többször utaltak az intézmény 
velünk szimpatizáló és munkánkat abszolút 
támogató munkatársai, az egyetem a Stúdió 
pályázatát a szervezet nehéz helyzetére való 
tekintettel ugyan pozitívan bírálta el, de egy-
értelműen kockázatosnak tartották a velünk 
való együttműködést, főleg miután leadtuk 
a végleges címet és koncepciót. Ennek egy-
szerre lehettek belső, intézménypolitikai 
okai – így például a Kulturkampf gerjesztette 
alattomos félelem minden nehezen ellen-
őrizhető, non-konform megnyilvánulástól –, 
illetve furcsamód szerepet játszhattak benne 
a Stúdióról mint fekete bárányról intézmé-
nyi körökben (ezt az egyesületi jegyzőköny-
vek is tanúsítják) a nyolcvanas-kilencvenes 
évek óta rögzült képzetek is. 
A nagy botrány persze elmaradt. A SZ.A. F. 
kitartó, a finisszázs után is folytatódó lepe-
dős akciója volt az egyetlen, amely igazán 
csípte az intézmény szemét. Miután sikerült 
a szervíz út másik oldalára szorítani Fischer 
Judit és Mécs Miklós fanyar humorú tár-
sadalmi/politikai üzeneteit, mindenki meg-
nyugodott, s hagyta az (ön)cenzúra munká-
ját másra: magukra a művészekre. Például 
a felvilágosult ténymegállapítás, miszerint 
Orbán Viktor meg fog halni, némi vívódás 
után önmaga ellentétébe fordult a SZ.A.F. 
egyik lepedőakciójában,4 illetve Szacsva y 
Pál is csak később, a Stúdió zárt körében 
engedte Photo of the Day című videója bemu-
tatását, mivel abban túl sok volt az aktuál-
politikai utalás.
De ugorjunk kicsit vissza. A vezetőség, mint 
a kiállítás kezdeményezője, kezdetben egy 
közös – a tagságot is bevonó – kurátori csa-
patmunkában koordinált, kutatásalapú 
folyamatot vizionált. A tagság érdeklődését 
szokásos módon egy nyílt pályázattal kíván-
tuk felkelteni, amelyben arra invitáltuk őket, 
hogy az általunk előterjesztett fogalmakat 
közösen gondolkodva, az egyesület kontex-
tusában bontsuk ki, majd váltsuk művészi 
produktumokká. A hívószavakként funkci-
onáló fogalmak a következők voltak: önde-
finíció, érdekképviselet, függés/függetlenség, 

4  Az új lepedőn az állt: Orbán Viktor nem fog meghalni.

önkéntesség, önkizsákmányolás. A Stúdió vezetőségének napi munkáját, 
döntéseit, dilemmáit reprezentáló kifejezések közösségi feldolgozásával 
őszintén azt reméltük, hogy megoldást találunk a Stúdió válságos hely-
zetére.
A tagság azonban nem igazán reagált a vélhetően túl sűrűre és hosszúra 
fogalmazott felhívásra, ezért végül a direkt felkérés kevésbé demokratikus, 
ám célravezetőbb gyakorlatával éltünk; olyan tagokra esett a választásunk, 
akiknek aktív Stúdiós tevékenysége és/vagy művészeti praxisa egybevágott 
az általunk felvetett problémákkal.
Júniusban így közel 25 junior és senior taggal5 kezdtük el a kiállítási kon-
cepció kialakítását. Ennek a folyamatnak az egyesületi munkából jól 
ismert jegyzőkönyvek állítottak emléket, melyeket publikáltunk is a Szalon 
megnyitója előtt pár nappal a Menesi Attila által szerkesztett index-link 
kiadványban.6 A jegyzőkönyvek finoman öncenzúrázott verzióját a kiállítás 
történeti részében is installáltuk, nem csak azért, mert kiválóan elbeszélik 
a Szalon-koncepció megszületését, hanem mert a jegyzőkönyv mint műfaj 
hasznos metaforája egy szervezet nyomon követhető, konszenzuális és 
transzparens működésének.
Az első közös találkozón még feszegettük a bedobott témákat, ki-ki 
elmondta a maga számára érdekes aspektusokat, majd a második alka-
lomra Oth Viktória javaslatára az 1993-as Balkonban megjelent Stúdiós 
diskurzust ajánlottuk újraolvasásra.7 Ez az olvasmányélmény azután le 
is térített minket az eredeti pályáról; elvetettük az előzetes kurátori kon-
cepciót, és megtaláltuk a legadekvátabb formát: a zsűrizetlen Szalont.8  
A Szalon egyszerre mint a 2010-től egyre inkább erősödő nacionalista, kon-
zervatív kultúrpolitika fogalom-használatának détournement-ja, és mint 
önkritikus – a Stúdió belső dinamikájára reflektáló – gesztus jelent meg.
Miután a munkacsoportban tisztáztuk magunk számára a Szalon összes 
lehetséges konnotációját, újabb felhívást intéztünk a tagsághoz, amelyben 
a zsűrizetlen Szalonon való részvételre buzdítottuk őket – e kiállítási műfaj 
provokatív természetéről is tájékoztatást adva.
Végül 99 művész adott be munkát az éves kiállításra.
A tagok lelkes reakciója kapcsán arra is gondolhatnánk, hogy valóban 
kirekesztők a tematikus, „kurátori” kiállítási felhívások, amivel mi is indí-
tottunk, és a tagság inkább a zsűrizetlen tárlatokat preferálja, de nem erről 
volt szó. A résztvevő művészek jelentős többsége a Szalon kezdeményezőivel 
egyetértésben valamiféle erődemonstrációként, összefogási kísérletként 
értelmezte a helyzetet (helyesen), és ezt csak erősítette a beadott munkák 
zsúfolt installálási módja.
A Szalonnal megtalált jelentés és forma lehetőséget adott arra, hogy innentől 
kezdve lényegében „csak” a szervezés, azaz a művészekkel való kapcsolat-
tartás, majd már a helyszínen, az „akasztás” leghagyományosabb kurátori 
feladatát kelljen elvégeznünk, ami könnyedséget, oldott közösségi kreati-
vitást vitt a folyamatba (a művészek nagy része aktivizálta magát, vélemé-
nyeztek, segítették a munkát – sajátjuknak érezték az egyesület helyzetét).
Eddig a kiállításnak csak egy szeletét mutattam be. Nem tértem ki az 
egyesület múltjával direktebben foglalkozó kisterem archív anyagaira,  

5  A munkacsoport munkájában élénkebben résztvevők: Bogyó Virág, Ember Sára, Erhardt 
Miklós, Felsmann István, Fischer Judit, Gadó Flóra, Gróf Ferenc, Keserue Zsolt, Király 
András, Kovács Kristóf, Lődi Virág, Magyar Fanni, Mécs Miklós, Molnár Ráhel Anna, 
Orbán György, Oth Viktória, Rudas Klára, Salamon Júlia, Süveges Rita, Szemző Zsófia, 
Trapp Dominika, Váczi Lilla, Zalavári András, Zsámboki Miklós.

6  index – a művészet helyszínei / places of art, no. 132. 2018. szeptember-október
7  Kovács Ágnes Veronika (szerk.): A Stúdió – félkarú óriás. Diskurzus a Stúdióról. (Július 

Gyula, Beöthy Balázs, Bencsik Barna, Gerhes Gábor, Gerber Pál, Kicsiny Balázs, Roskó 
Gábor, Révész László László, Varga Koppány, Várnagy Tibor és a Tilos Rádió 
beszélgetése), Balkon, 1993/2., 4-8.

8  A jegyzőkönyv tanúsága szerint Erhardt Miklós szájából hangzott el, egészen pontosan 
így: „Stúdió’18 Szalon, beelőzhetnénk az MMA-t!”
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a kísérőesemények felvetéseire, vagy a tranzitblog.hu-n megjelent, kifejezet-
ten a kiállítás kontextualizálását segítő, a Stúdió vezetősége (Gadó Flóra, 
Magyar Fanni, Zsámboki Miklós) által szerkesztett cikkek szerepére.9 
Pedig ezek együttesen adják ki a Stúdió ‘18 tanulságait, és mutatják, miféle 
hajtóerők tartják életben az egyesületet.
Be kell vallanom valamit: a Stúdió jelenlegi elnökeként a Szalon után azt 
gondoltam: milyen szép befejezés! A kiállítás gyér reputációja,10 és az 
érdeklődők jellemzően alacsony száma az eseményeken arról árulkodott, 
hogy itt nem az anyagi erőforráshiány a fő probléma, hanem inkább a 
következetesen aktív tagság hiánya, és a közös célok megfogalmazásának 
nehézsége okozza a belső feszültségeket. De a vezetőség mégis új remé-
nyekkel folytatta az őszi programot: azóta töretlenül mennek a filmklu-
bok, lefutott egy 8 napos Gallery by Night (teljesen visszhangtalanul),11 
hamarosan pedig itt a Patron (ahol minden évben kacsintunk egyet a piaci 
logika felé),12 és nem mellesleg felvettünk 27 új tagot, mert valami okból 
kifolyólag még mindig vannak fiatalok, akik a tagjai szeretnének lenni 
ennek a rosszul működő szervezetnek.
Az éves kiállítást lehet segélykiáltásként is értelmezni, ami nem csak a 
kulturális közéletnek, hanem a Stúdió belső tagságának is szólt. Az 1993-as  
Balkon-beszélgetés fontos kiindulópontja a mindenkori vezetőség, a mun-
katársak, és a szűkebb holdudvar által végzett folyamatosan újra és újra 

9  A jövőt végképp eltörölni I-VI. A cikkek szerzői (időrendi sorrendben): Nagy Kristóf, Nagy 
Gergely, Molnár Edit, Frazon Zsófia, Salamon Júlia. Ld. http://tranzitblog.hu/category/
tema/a-jovot-vegkepp-eltorolni/ (utolsó hozzáférés: 2018. november 30.)

10 A kiállításról egy kritika született Hornyik Sándortól (Kritikai szalon? Kollaboráció és 
önkizsákmányolás a kortárs művészetben. 2018. október 4., ld. http://exindex.hu/index.
php?l=hu&page=3&id=1067; utolsó hozzáférés: 2018. november 30.), aki figyelmes 
szemekkel, friss gondolatokkal közelített a kiállításhoz, néha olyan összefüggéseket is 
felmutatva, amelyek bennünk is csak később, vagy éppen ennek a külső rámutatásnak 
köszönhetően tudatosultak. Felvezető gondolatai az NKA-ról azonban helyesbítésre 
szorulnak: a Szalon esetében ugyanis nem az elképzelt módon éltünk az NKA 
támogatásával – az MKE volt a pályázó fél, csak a mi kiállítási koncepciónk is a pályázatuk 
részét képezte –, a kiállításnak nem volt tényleges, általunk kontrollált költségvetése, a 
molinó és a plakátok készültek közvetlenül NKA pénzből. Ez csak azért lényeges, hogy 
tisztán lássuk: ez a kiállítás praktikusan nulla anyagi támogatásból, de az Egyetem 
insfrastruktúrájának maximális kihasználásával (három munkatárs, Kozma Éva, Szabó 
Ádám és a kiváló Győri István segítségével) valósult meg.

11  Ld. https://hu-hu.facebook.com/events/1919166178171544/
12  Ld. https://www.facebook.com/events/985818864957822/

feltörő, önmarcangoló, az alapokat megkér-
dőjelező, identitáskereső túlélőmunkának 

– törvényszerűen mi is ott találtuk magunkat 
ebben a köldöknéző pózban. Van abban per-
sze valami fárasztó és dühítő, hogy az ember 
mintha már ezerszer feltett kérdésekre, s az 
azokra adott válaszokra találna rá újra és 
újra, mintha egymást követő generációk által 
is számtalanszor megtett köröket tenne meg 
ismét – de a titok nyitja is éppen itt van. Ha 
már egyszer nem sikerült ezt a szervezetet 
is kiönteni a fürdővízzel együtt a 90-es évek 
elején, ha már hallgatni kell a hol cinikus, hol 
értetlen megjegyzéseket a „szocializmus-
tól örökölt struktúráról”, akkor lehet, hogy 
ki kéne mondanunk: a Stúdió egy baloldali 
generációs szervezet, amely kicsit mindig is  
úgy fog hatni a jólnevelt művészvilágban, 
mint elefánt a porcelánboltban. Nem azért, 
mert annyira formabontó művészetet segít 
életre,13 vagy mert olyan szubverzív lenne, 
hanem azért, mert nem ezekre a viszonyokra 
lett kitalálva, és mások az ideáljai, amelyek 
működtetik.
A Stúdió kitartóan közvetít olyan értékeket, 
mint a kölcsönös bizalom, a szakmai szolidari-
tás, az önművelődés és az önszerveződés segí-
tése. Ebből a perspektívából nézve az önkén- 
tes, néha önkizsákmányoló munka – pél- 
dául a Stúdió bármely terének felmosása – 
értelmet nyer.

13  Például valami ilyesmit kért számon György Péter a 
1992-es éves kiállításról írott kritikájában. György 
Péter: A mélypont. Új Művészet, 1993/5., 23-26.
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