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2007-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a budapesti Képíró 
utcában található LABOR.1 A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 
Alapítvány (C3),2 a Fiatal Képzőművészek Stúdiója (FKSE),3 és a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem (MKE)4 együttműködésből létrejövő, non-profit 
kulturális színtér eddigi rövid, de fordulatos története egyben az elmúlt 
évtized instabil hazai művészeti intézményrendszer átalakulásának lenyo-
mata is. Már a hely életre hívása is egyfajta válságreakció volt 2007-ben,  
amely azóta is a különböző túlélési taktikák tervezésére, a hivatalos kul-
túrpolitikával szembeni folyamatos öndefiniálásra és pozíciókeresésre van 
rászorítva. Ennek ellenére mégsem ezek a külső tényezők gyakorolták a 
legnagyobb hatást a LABOR mindenkori szellemiségének kialakulására. 
Az elmúlt évek során itt bemutatkozó művészek, kurátorok, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó művészeti, kulturális események, projektek újabb és 
újabb jelentésrétegekkel, szerepekkel, funkciókkal látták el az intézményt, 
egészítették ki a tevékenységi körét. Emiatt némi akadályba is ütközünk, 
amikor ennek az alkotótérnek a meghatározására kerül sor. Ugródeszka 
a pályakezdők számára? Gyakorlótér? Találkozóhely? Fórum? Könyvtár? 
Közösségi tér? Kontaktzóna? A kísérletező, kritikai művészet egyik végvára? 
Talán mindegyik egyszerre. E mostani írás célja sem az, hogy múltidézéssel, 
általános összegzéssel fogalmazza meg a hely történelmét, hanem inkább, 
hogy láthatóvá tegye azokat a folyamatokat, kezdeményezéseket, krízis-
helyzeteket, amelyek formálták a LABOR funkcióit, küldetését.
A kortárs művészeti szcéna olykor nosztalgikusan tekint a korábbi évekre, 
sokszor elbagatellizálva az akkori problémákat, pedig a bizonytalan finan-
szírozási módok, a pályázati lehetőségek csökkenése már 2010 előtt is szinte 
ellehetetlenítették – többek között – az FKSE működését is. Az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium 2006-ban az ötödére csökkentette, majd 2007-
ben meg is szüntette az Egyesület működési támogatását. Mindezzel 
párhuzamosan a lipótvárosi önkormányzat is folyamatosan emelni kívánta 
kiállítótér bérleti díját: és felmerült a veszélye annak, hogy megszűnik a 
Stúdió Galéria. Az FKSE a helyiség megmaradásának-megtartásának 
érdekében kezdett el szövetségeseket keresni. Elsőként a Képzőművészeti 
Egyetem jelezte, hogy együttműködő partnerként, anyagi hozzájárulás 
formájában segítené a galéria működtetését. Az MKE-t elsődlegesen az 

1 http://labor.c3.hu/
2 http://www.c3.hu/index-hun.html
3 http://studio.c3.hu/
4 http://www.mke.hu/

a cél vezérelte, hogy az egyetem Doktori 
Iskolája, valamint az akkor még előkészítési 
stádiumban lévő képzőművészet-elmélet 
alapszak hallgatói lehetőséget kapjanak egy 
külső helyszínen történő bemutatkozásra.5 
A kooperáció harmadik tagjaként pedig az 
új tudományos, technológiai eredmények 
kulturális alkalmazásának és a hálózati 
társadalommal kapcsolatos fejlesztések 
központjaként működő C3 Alapítvány kap-
csolódott be. 2004-es költözését követően 
a C3 kénytelen volt feladni közösségi tereit, 
így szükségszerűvé vált számukra, hogy 
újra láthatóságot kapjanak a fizikai térben 
is. Az Alapítvány nem feltétlenül pénzügyi 
szubvencióval járult az együttműködéshez, 
hanem az online megjelenéséhez kapcso-
lódó web-programozási feladatok elvégzését, 
internet hozzáférést, esetenként a helyszínen 
megvalósuló rendezvényekhez szükséges 
technikai eszközök biztosítását vállalta 
magára. Az első konzorciumi megállapo-
dásokban további megegyezés született arról, 
hogy a C3 videó archívumának egy részét 
áthelyezi az újonnan létrejövő kiállítótérbe, 
de ez sosem valósult meg.
A végleges együttműködési szerződés a Stú-
dió Galéria helyiségének megmentésére 2007 
márciusában jött létre. Az egyes szerveze-
tek képviselőiből megalakult bizottságnak 
a továbbiakban tisztáznia kellett a szereplők 
egymáshoz való viszonyát, valamint szük-
ség volt egy közös stratégia kidolgozására, 
amelyben egyszerre fejti ki hatását a három, 

5 Kőnig Frig yes, Peternák Miklós, Keserue Zsolt „bérleti 
szerződés” tárg yú levele Rogán Antal polgármesternek, 
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata, 2007; 
FKSE Archívum 2007-es doboz.

viszonylag eltérő irányelveken, munkamód-
szereken alapuló intézmény szellemi tőkéje.6 
A sokrétű feladatokat felvállaló platform a 
fiatal pályakezdők reprezentációjának támo-
gatását, az egyetemi hallgatók bemutatkozási 
lehetőségének elősegítését, illetve a művé-
szeti, tudományos és technikai szféra közti 
párbeszéd előmozdítását tűzte ki célul. Közös 
irányelv volt továbbá, hogy a LABOR ne csak 
egy hagyományos, „kép a falon” típusú kiállí-
tásokat, projekteket bemutató galéria, kiállí-
tóhely legyen, hanem a művészeti intézmény 
fogalmának és funkciójának határait kitolva 
olyan szellemi műhely jöjjön létre, ahol a kor-
társ képzőművészet társadalmi felelőssége és 
tudástermelő szerepe kerül a középpontba.7 
A LABORt eleinte egy mindenki számára 
nyilvános térként, ingyen Wi-Fi-vel ellátott 
(ez még nem volt magától értetődő 2007-
ben) kávézó, és művészeti kiadványokat 
gyűjtő könyvtár formájában képzelték el, 
amely workshopok, beszélgetések, előadá-
sok szervezésével a helyi kortárs művészeti 
közeg szegmensei közötti párbeszédet erő-
sítette volna, a kortárs kultúra más terüle-
teinek bevonásával.8 Megfelelő anyagi és 
emberi erőforrások hiányában kávézó nem 
lett, de a tervek és koncepciók jelentős része, 
némi kényszerű változtatást követően így is 
megvalósult. Habár karakterét illetően már 
léteztek hasonló kezdeményezések – elég 
csak az IMPEX-re9 gondolnunk –, azonban 
három ilyen egyedi profillal rendelkező szer-
vezet összefogása akkor egy olyan forma-
bontó és talán szokatlan gesztus volt, ami a 
jelenlegi kultúrpolitikai légkörben és művé-
szeti intézményrendszeri állapotok mellett 
ma már szinte elképzelhetetlen.
2007. október 2-án Erdély Miklós, Jováno-
vics György, L akner L ászló, St.Auby 
Tamás és a Kis Varsó munkáiból rendezett 
A mű ideje / A mű az időben című kiállítás-
sal10 nyílt meg a LABOR. Nem működhetett 
azonban sokáig zavartalanul: az V. kerületi 
Önkormányzat döntést hozott arról, hogy 
2008. június 30-ai hatállyal az intézménynek 
véglegesen ki kell költöznie a Képíró utca 6. 

6 A tervezési folyamatban Fenyvesi Áron, majd Rácz 
Márta az FKSE, Lázár Eszter az MKE, Kozma Éva 
pedig a C3 részéről vettek részt.

7 http://labor.c3.hu/informacio/ (utolsó hozzáférés 
2018. november 30.)

8 Lázár Eszter szóbeli közlése alapján.
9 Ld. https://katalizatordij2010.blog.hu/2010/11/27/

impex_1; http://tranzitblog.hu/tag/impex/; (utolsó 
hozzáférés 2018. november 30.)

10 Ld. http://www.mke.hu/node/13749; http://labor.
c3.hu/wp-content/uploads/Labor_A_mu_ideje.
pdf (utolsó hozzáférés 2018. november 30.)

szám alóli helyiségből.11 A művészeti tér megmentésére június 27-re egy 
szimpátia-tüntetést hirdettek meg12 az akkori kortárs művészeti szcéna pro-
minens szereplőinek bevonásával. A sajtótájékoztatóvá alakult eseményen 
a felszólalások mellett egy rögtönzött kiállítás formájában megtekinthetők 
voltak a korábbi projektek dokumentációs anyagai. Végül már a helyszínen 
egyezség született az önkormányzat (Vagyonkezelő Zrt.) képviselőjével, 
hogy megemelt bérleti díj ellenében visszavonják a szerződésfelmondást.13

2009 és 2011 között az együttműködés újabb résztvevővel, a tranzit.hu 
független közép-európai művészeti intézményhálózat budapesti tagjával 
bővült ki.14 Az Erste Stiftung által finanszírozott kortárs művészeti projekt 
minden országban, ahol jelen van, a helyi kontextusnak megfelelő profilt 
alakított ki magának. A magyar iroda a hazai kortárs színtéren hiány-
cikket jelentő tudások importálást, kiadványok megjelentetését, oktatási 
programok szervezését, a hazai művészeti közeg nemzetközi nyilvános-
ságának megerősítését, illetve a tudástranszfer és a művészeti diskurzus 
előmozdítását tűzte ki célul. A tranzit becsatlakozásával néhány olyan 
elképzelés is megvalósulhatott végre, amelyek a kezdeti koncepciókban 
is szerepeltek. 2010-ben indult el a Könyvtér programsorozat,15 amelynek 
részeként elkészült egy mobil polcrendszerből és a ma már a LABOR szim-
bólumává vált, bordásfal-szerű szerkezetből álló könyvtár is. A Könyvtér a 
művészeti szakkönyvek és periodikák gyűjtése mellett számos jegyzet- és 
vázlat-találkozót, magánarchívum és lapbemutatót, közös olvasó-estet, 
gyerekfoglalkozásokat szervezett, továbbá létrehozott egy zine és művész-
könyv-gyűjteményt is. Három évig itt rendezték a tranzit másik, a mai napig 
futó eseménysorozatát, a Művészetelméleti és -g yakorlati szabadiskolát.16  
A hétvégi angol nyelvű szemináriumok formájában működő iskola témái 
között megtalálhatóak voltak a művészetelmélet és a művészetkritika 
szerepe, vagy a projekt-kiállítás mint művészeti gyakorlat éppúgy, mint 
vagy a csoportos kiállítások hatása kurátori pozícióra.
Az egyes szemináriumokat többek között olyan meghívott művészek, kurá-
torok, múzeumi szakemberek tartották, mint Marion von Osten, Paul 
O’Neill, Chus Martínez.
Ezt követően láthatóvá válik, hogy a LABOR nem csak a lokális szinten van 
jelen a művészeti közegben, hanem folyamatosan törekszik aktív szereplő-
jeként is részt venni a nemzetközi kortárs művészeti élet vérkeringésében. 
Az egyéni és csoportos kiállítások közül kiemelendő Daya Cahen holland 
médiaművész moszkvai kadétiskolában készített filmjét és fényképeit 
bemutató Eg y nemzet születése című projektje,17 illetve a palesztin-izraeli 

„konfliktus-zóna” traumatikus eseményeit az újrajátszás (re-enactment) tech-
nikájával és stratégiáival készült videó műveken keresztül bemutató Közel-
Kelet-Európa / Az újrajátszás stratégiái című tárlat.18 Több alkalommal itt zaj-
lott a Crosstalk Video Presentation eseménysorozat, amelyen hazai és külföldi 

11 Dr. Schneider Márta, Oktatási és Kulturális Minisztérium - Kulturális szakállamtitkár levele 
Rogán Antal polgármesternek, Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata, Budapest, 
2008. június 18; FKSE Archívum 2008-as doboz

12 http://studio.c3.hu/studio_magyar/esemenyek/2008/2008esemenyek.html; (utolsó 
hozzáférés 2018. november 30.)

13 A vagyonkezelő ahhoz a feltételhez kötötte az új szerződés aláírását, hogy a fenntartók 
évekre visszamenőleg fizessék ki az új szerződésben szereplő megemelt bérleti díjat. 
Polgármesteri döntés a Bp. V. Képíró u. 6. alatti helyiségről, Budapest. 2008. június 30.;  
FKSE Archívum 2008-as doboz

14 http://hu.tranzit.org/
15 Ld. http://hu.tranzit.org/hu/projekt/0/2010-02-23/knyvtr---program-megnyit-a-laborban 

(utolsó hozzáférés 2018. november 30.)
16 Ld. http://hu.tranzit.org/hu/szabadiskola/0/
17 Daya Cahen – Eg y nemzet születése, LABOR, Budapest, 2012.november 20 – december 8., ld. 

http://labor.c3.hu/daya-cahen-%E2%80%93-egy-nemzet-szuletese/ (utolsó hozzáférés 2018. 
november 30.). A kiállítást Claudia Küssel kurátor kezdeményezte és a FOTODOK, a LABOR 
és a Lumen Fotóművészeti Alapítvány együttműködésének eredményeként jött létre.

18 Közel-Kelet-Európa / Az újrajátszás stratégiái. LABOR, Budapest, 2012. április 16 – május 18., 
kurátor: Lázár Eszter, ld. http://www.mke.hu/node/32825 (utolsó hozzáférés 2018. november 
30.)
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2videó- és média művészek, kurátorok legfris-
sebb projektjeiről tartottak prezentációkat.19  
A LABOR 2010 és 2012 között hirdette meg 
művészeknek és kurátoroknak a Vendég-
tér nemzetközi rezidenciaprogramját.20  
A nyertes pályázók az alkotóteret két-, illetve 
négyhetes időtartamra, a vizuális kultúrához 
köthető projektek megvalósítására vehet-
ték igénybe a nyári hónapok alatt. A tér és a 
technika használatán túlmenően a bizottság 
tagjai segítséget nyújtottak a vendégeknek a 
szálláskeresésben, programok szervezésében, 
műterem- és intézménylátogatásnál, a szak-
mai hálózat felkutatásában és építésében.  
A residency résztvevőit egyedül arra kérték, 

19 A Crosstalk Video Presentation eseménysorozat 2008-
ban indult (ld http://labor.c3.hu/program/crosstalk/) 
a Crosstalk Video Art Festival nemzetközi videó művé-
szeti fesztivál (ld. http://crosstalk.hu/) szatellit prog-
ramjaként.

20 http://hu.tranzit.org/hu/palyazat/0/; http://www.
mke.hu/node/31065

hogy az itt töltött idő alatt tartsanak egy nyilvános prezentációt a folya-
matban lévő munkáikról. 
A művészeti intézményrendszer finom hálózata 2013-ra jóformán teljesen 
szétfoszlott. Megszűnt a különféle intézménytípusok egymásra épülése, nem 
reflektáltak tovább egymásra, így az a referenciális tér is eltűnt, amelyben 
társadalmi értelemben legitimálódnak a művész- és kurátorpályák. Ez a 
tényállás – a nyomás alatt tartott alternatív, független művészeti hálózat-
hoz hasonlóan – a LABORt is egy dilemmával, az újradefiniálás ismételt 
kényszerével szembesítette. A fenntartók intézményi szerepvállalásukat,  
a bizottság pedig kurátori pozícióját háttérbe szorítva igyekezett a perifériára 
került kritikai és kísérletező alkotók, elméleti szakemberek számára az egyre 
inkább hiányzó nyilvánosság helyszínét megteremteni. Ennek részeként 
2013-tól kezdődően nyílt pályázatot írtak ki az éves programterv megalko-
tására, amelyre az FKSE tagjai és az MKE hallgatói jelentkezhettek külön-
böző projekt-koncepciókkal. Ugyancsak ebben az évben a LABOR életébe 
becsatlakozott a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium (MMSZK).21 
Az MKE hallgatói összefogásból létrehozott szatellit oktatási platformjában, 

21 http://mmszk.hu/; ld még: Majsai Réka: „NE KERTELJÜNK: SZABADSÁG ÉS REND 
EGYMÁSNAK ELLENTMOND.” Megjegyzések a Magánideológiák című kiállítás 
kapcsán, Balkon 2017/4., 26-30., ld. https://issuu.com/elnfree/docs/balkon-2017-4-issuu 
(utolsó hozzáférés 2018. november 30.)

ahol a művészeti ágak és a művészetelmélet, illetve a különböző diszcip-
línák képviselői egyéni képzési programot kidolgozva olyan formában 
tanulnak együtt, amire egyetemi tanulmányaik alatt nem lenne mód,  
a művészeti egyetemeken megszokott individuális alkotófolyamat helyett 
munkacsoportokba szerveződve, a közös gondolkozásra, az együttműkö-
désre kerül a hangsúly.22

Kunst Küche néven, 2017 őszén új, „popup” jellegű kiállítótér nyílt meg  
a LABOR másfél négyzetméteres teakonyhájában. A kiállítási jogosult-
ságot – rendhagyó módon – a korrupció témája köré szervezett Bánkitó 
Fesztiválon volt lehetőség óradíjas előfizetési struktúrában megvásárolni.23 
Az akció célja elsődlegesen az alkotótér nehéz anyagi helyzetére próbálta 
felhívni a figyelmet, de a kivételes érdeklődésre való tekintettel végül egy 
teljes eseménysorozat formálódott ki az itt megvalósított helyspecifikus, 
efemer projektekből.
Megérkezve a jelenbe, a LABORnak ma ugyanolyan problémákkal kell 
szembenézni, mint az elindulásakor: 2018 elején az MKE – azóta már távozó –  
kancellárja a hely működtetését biztosító támogatások visszatartásával egyrészt 
ellehetetlenítette a három alapító szervezet közti együttműködést, másrészt 

22 http://www.mke.hu/node/35177 (utolsó hozzáférés 2018. november 30.)
23 https://artportal.hu/magazin/tobb-befottet-muzeumokba/ (utolsó hozzáférés 2018.  

november 30.)

biztos megszűnésre ítélte magát az intézményt 
is. Az aktuálisan futó NKA pályázati kötelezett-
ségek miatt ugyan további hat hónapra megér-
kezett a támogatás, de hosszú távú megoldás 
nem született a finanszírozás ügyét illetően. 
Az anyagi források bizonytalanná válásával 
párhuzamosan a bizottság igyekezett új 
t á mogatókat bevon n i a kooperációba.  
A Budapesti Metropolitan Egyetem24 kiál-
lítások megvalósításának fejében ideigle-
nesen – az őszi szemeszter idejére – magára 
vállalta a fenntartási költségek rendezését. 
Némi bizakodásra adhat okot, hogy sikerült 
meghosszabbítani a bérleti szerződést az  
V. kerületi önkormányzattal. Ugyanakkor 
a túlélési stratégiák gyártásának folyamata 
közben a LABORnak mindinkább szembe-
sülni kell azzal a ténnyel, hogy egyre ritkáb-
ban vetül rá a jövő árnyéka.

24 https://www.metropolitan.hu/


