ÉBLI GÁBOR.............

HOGYAN
ALAPÍTSUNK
MÚZEUMOT?
TANULMÁNYOK A MŰVÉSZET NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYRENDSZERÉRŐL

VINCE KIADÓ

Szöveg © ÉBLI GÁBOR, 2011

A könyv megjelenését támogatta

A könyvet DUCKI KRZYSZTOF tervezte
Szerkesztette CSEH SZILVIA
Minden jog fenntartva.
A könyv részletének vagy egészének másolása
vagy sokszorosítása bármilyen eljárással
vagy adattároló rendszerben történő rögzítése
a kiadó engedélyéhez kötött.
Magyar kiadás: © VINCE KIADÓ, 2011
Kiadta a VINCE KIADÓ, az 1795-ben alapított
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
A kiadásért a Vince Kiadó igazgatója felel
www.vincekiado.hu
Nyomdai kivitelezés: AduPrint Nyomda

Horváth Béla

Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISBN 978-963-303-031-8

Málnay B. Levente

TARTALOM

1. VILI A LOUVRE-BAN
Európán kívüli civilizációk bemutatása párizsi múzeumokban ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 7
2. KÍSÉRLETI LABORATÓRIUMTÓL A KULTURÁLIS TURIZMUSIG
Múzeumfelfogások Párizsban tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 19
3. HELYI SZUBKULTÚRÁBÓL NEMZETKÖZI TREND
A kortárs művészet kanonizálásának európai modelljei tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 35
4. KORTÁRSUNK-E A MODERN MŰVÉSZET?
Jelenkori művészettörténet a tengerentúl múzeumaiban tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 51
5. FREE ENTRY
A művészet közfogyasztásáról a londoni múzeumok példáján tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 67
6. DIVAT-E A DESIGN?
Klasszikus örökség, kortárs művészet és kreatív ipar Milánóban ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 83
7. KAKUKKTOJÁS A MÚZEUMBAN
Meglepetésszerű rendezések állandó kiállításokon tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 97
8. A KÖZ ÉS A MAGÁN
Múzeumok és privát intézmények szerepe a kortársművészeti kánon nemzetközi alakításában tttttttttttttt 111
9. AZ IDŐ JELEI
Közép-európai minták a jelenkori művészet állami és magántámogatására ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 127
10. LESZ-E A BALKÁNON ÚJ KÖZPONT?
Kortárs művészet délkelet-európai múzeumokban tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 143
11. A MÚZEUMTÓL A MŰTÁRGYPIAC FELÉ – ÉS VISSZA?
Kortársművészeti gyűjteményezés az ezredforduló Magyarországán ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 157

12. MIGRÁCIÓS MŰVÉSZET
Húszéves Berlin új kortársművészeti intézményrendszere tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 173
13. ÁLLANDÓAN IDŐSZAKI
A múzeumi szerepek változásáról a bécsi Albertina példáján tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 189
14. K20 + ? = K21
Modern és kortárs művészeti múzeumok a Rajna mentén ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 201
15. HOGYAN ALAPÍTSUNK KORTÁRS MÚZEUMOT?
A lipcsei példa kelet–nyugati összevetésben ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 217
16. MAGÁN(Y)MÚZEUMOK?
Műgyűjtői szerepek a nyilvánosság előtt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 227
17. KIÁLLÍTÁSOKAT RENDEZ, GYŰJTEMÉNYT ÉPÍT – MÉGSEM MÚZEUM?
Üzleti fenntartású művészeti intézmények Bécstől Berlinig tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 241
18. MIT ÉR A KÁNON, HA MAGÁN?
Szakmai minőség és privát szerepvállalás az osztrák-német kortársművészeti szcénában ttttttttttttttttttttt 253
19. MÚZEUMI AMBÍCIÓ ÉS GAZDASÁGI TERJESZKEDÉS
Osztrák vállalatok a kortársművészeti porondon tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 269
20. MEGFELELNI – MINEK?
Köz- és magángyűjteményi funkciók viszonyáról bécsi intézmények példáján tttttttttttttttttttttttttttttttttt 285

7

1. VILI A LOUVRE-BAN

Európán kívüli civilizációk bemutatása
párizsi múzeumokban

N Vili a felvilágosodás korának gyermeke. Nagyjából akkor született, amikor a francia
forradalom megnyitotta a nagyközönség előtt a Louvre múzeumát – csakhogy mintegy
tízezer kilométerrel délre, Afrikában. Igazából a születésének évét sem tudjuk pontosan,
valamikor a tizennyolcadik század közepe és a tizenkilencedik század eleje által határolt
korszakra tehető. Szüleit sem ismerjük, bár feltételezhető, hogy Vili valamilyen papi-sámáni közegből származik. Ahogy mi, idegenek képzeljük, különböző konﬂiktusok, esetleg
betegségek elhárításában játszhatott szerepet. Számunkra meglehetősen furcsa szerzet:
be kell végre vallanunk, Vili nem is ember, hanem kutya; fából készült teste vasszögekkel
kivert. Kis feje érzékletesen mered ránk gombszemeivel, nyakában piciny kolomp, hogy
gazdája tudja, merre jár Vili, amikor a szellemekkel küzd a sötétben.
Az idegenek által Kongónak elnevezett területen Vili háborítatlanul élt mintegy százéves koráig, mígnem 1892-ben egy fehér ember fontosabbnak érezte, hogy helyi spirituális
funkciója helyett jelenlegi párizsi otthonában töltsön be intellektuális szerepet. A magángyűjteményből utóbb adományozás formájában a párizsi természettudományi közgyűjteménybe, a
Muséum national d’histoire naturelle-be került, vagyis európai elrablói/megőrzői olyannyira értékesnek tartották, saját szempontjaiknak megfelelően, hogy az individuális szenvedély tárgyának státuszából a kollektív érdeklődés mintapéldányának szintjére emelték. Vili sok más társa járt hasonlóan, és nincs tudomásunk arról, hogy a – saját szavunkkal – deszakralizált, majd
rekontextualizált tárgyak között az átlagosnál nagyobb ﬁgyelem illette volna évtizedeken át.
Megvizsgálták, katalogizálták, kiállították – mígnem kétszáz éves születésnapja táján
életének megint egy újabb szakasza kezdődött. Eddig háttérbe szoruló, de szintén nagy,
okos fehér emberek úgy vélték, bármilyen felemás történet is volt Vili átplántálása az
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európai kontinensre, ha már idekerült, akkor ne egyéb természeti képződmények között
porosodjon egy viszonylag kevesek által látogatott múzeumban, hanem új helyet, és ennek
megfelelően új rangot nyerjen. Néhány évvel a Louvre megnyitásának bicentenáriumát
követően, 2000 tavaszán átköltöztették Vilit az egykori palota egy frissen átalakított szárnyába, ahol száz további, különlegesnek ítélt társával együtt néz farkasszemet a rá állítólag csupán az új elhelyezés miatt máris más tekintettel bámuló látogatókkal.
A látogatók azonban – ha félretesszük a nagy állami pompával és hangzatos kijelentésekkel megnyitott állandó kiállítási rész katalógusait, hivatalos közléseit – nem nagyon
tudják, hogyan nézzenek Vilire. Többségük sehogy nem néz rá, észre sem veszi, hogy most
már ő is a nagy Louvre, szó szerint a Nagy Louvre (Le Grand Louvre) lakója. El is van rejtve. Ott lakik, de amolyan cselédszobában. A főbejárattól legmesszebb található Pavillon
des Sessions elnevezésű szárny magasföldszintjén. Csupán az élelmes vendégek örülnek,
hogy ide önálló bejáraton (Porte des Lions) is be lehet jönni a Szajna felől, s így nem kell
végigállni a sort a főbejárati piramisnál. A látogatók többsége azonban nem innen, az
Oroszlános Kapu felől, hanem a felső szintről, véletlenül csöppen ide. Ott ér ugyanis véget
a tizenhetedik–tizennyolcadik századi spanyol és itáliai festészet bemutatója; s ahogy az
egykori reneszánsz lendület is kifulladt a művészetben addigra, úgy a megannyi festmény
megtekintése után kimerült turista is úgy dönt, ő már nem sétál vissza a főbejárathoz, ha
észreveszi, hogy itt van egy külön kijárat. Lesiet a melléklépcsőn, félúton zavartan megtorpan, hogy mit keresnek itt, a nagy és dicső festészet szomszédságában ezek a primitív/
néprajzi tárgyak, azután gyorsan kisurran a kapun.
Aki valamiért mégis megáll, vagy tudatosan jön ide, az a Louvre jelenleg legkülönlegesebb kiállítási egységével szembesülhet. A nyolc teremben bemutatott száztizenkét,
Európán kívülről származó tárgy mindegyike páratlan. Változatos anyaguk, színeik, szokatlan formai megjelenésük, asszociációik révén is megragadják a szemlélődő képzeletét;
a Louvre és a mai múzeumi világ elgondolkodtató fejezetét nyújtják. Az ötlet a 2001-ben
elhunyt műgyűjtő, szakértő, műkereskedő Jacques Kerchache-tól származik. 1990-ben fogalmazott kiáltványában hangsúlyozta először a nagy nyilvánosság előtt, hogy a civilizációs tárgyak újrarendezésére, új bemutatására van szükség, „pour que les chefs-d’oeuvres
du monde entier naissent libres et égaux”. A szabadság és egyenlőség említése mindanynyiunk számára közérthetően az egykori forradalmi eszméket idézheti fel, míg a fenti két
kiemelés egy-egy további kulcsmotívumra hívja fel a ﬁgyelmet. Az egész világ tárgykultúrája legyen merítésünk alapja, és onnan a remekműveket válogassuk ki! Vagyis a múzeumi
osztályozás és kiállítás szempontja nem a tárgy eredeti funkciója, földrajzi háttere, tudományág szerinti besorolása, dátuma, vagy más szakmaspeciﬁkus kritériuma legyen, hanem egységesen a minőség, a kiemelkedő színvonal.

9

Bármilyen nagy ívű, Kerchache manifesztuma talán visszhang nélkül maradt volna,
ha a jeles Afrika-szakértő nem Jacques Chirac közeli barátja. Chirac öt évvel később államfővé avanzsált, s amint elődei tették, kulturális expanziót hirdetett egy hozzá közel
álló területen. Ilyen elnök volt Georges Pompidou, aki 1969-ben hozott döntést a nyolc
évvel később megnyitott és róla elnevezett művészeti központ létrehozásáról; ugyancsak
ő nyilváníttatta műemlékké a pályaudvarként 1900–1939 között használt Gare d’Orsayt,
hogy azután – már Pompidou halála után – szintén múzeum nyíljon ott. François Mitterand sem maradt le az elnökök versenyében, nevéhez fűződik a Louvre átalakítása (kormányzati hivatalok kitelepítése 1981-től kezdve, majd a passzázs létrehozása és Ieoh Ming
Pei kínai származású amerikai építész megbízása a főbejárat átalakítására), illetve az új,
négy nyitott könyvre emlékeztető épületrészből álló Bibliothèque Nationale megépíttetése. Chirac programja a nem európai kultúrák rehabilitációja lett. A gyarmatosítást, kulturális fosztogatást utólag nem lehet jóvátenni (és a nyugati múzeumok nem is bánják, hogy
e tárgyanyag idekerült), de a kiállítási tételek, sőt maguknak a kiállításoknak a hierarchiája revízióra szorul.
Chirac különbizottságot hozott létre, befolyása révén legyőzte a hagyományos taxonómia híveit, kényszerítette a Louvre-t a már említett válogatás elhelyezésére, s a szelekcióval Kerchache-t bízta meg. A Louvre számára nem hiányzott a már így is szerteágazó
állandó kiállításának proﬁlbővítése; s az anyag kiállítása, publikálása nem is nagyon rejti
el, hogy a nagy múzeum számára ezek a tárgyak idegenek az asszír szárnyas oroszlánok, a
Szamothrakéi Niké vagy a Mona Lisa „magasművészeti” jellegétől.
Kényszerű elfogadásukban szerepet játszott, hogy Chirac egy jóval nagyobb terv kis
részleteként hozta létre a Louvre új kiállítási egységét. Az igazi lépése egy önálló múzeum
megalapítása volt: az ezredfordulón különböző gyűjteményekből válogatva összeállítottak egy új múzeumi anyagot, az épületre pályázatot írtak ki, s az egyszerűen a rakparti
helyszínéről elnevezett Musée du quai Branly 2006-ban meg is nyílt. A Louvre-ban látható
száztizenkét tárgy e múzeumhoz tartozik, a Pavillon des Sessions csupán kiállítási helyszínül szolgál. Eredetileg olyan variáns is létezett, amely szerint a Louvre csak az új épület elkészültéig fogadja be az Európán kívüli remekműveket, de a „Quai Branly” megnyitása végül nem változtatott a helyzeten: egy már hat éve fennálló állandó tárlatnak fogható fel a
Louvre-beli anyag. A megoldás szakmai visszhangja pozitív, sokan a Louvre identitásának
régóta esedékes, legalább jelképes nagyságú kibővítéseként értékelik a kis válogatást.
Vili történetébe ezzel újabb csavar került: a kiálló óriási szögek révén a tüskéit meredeztető, sündisznóra emlékeztető fakutya tulajdonilag továbbra is a természettudományi múzeumé, onnan letétbe helyezték a Musée du quai Branly új gyűjteményébe, amely
intézmény állandó kiállításra kihelyezte a Louvre-ba. Ugyanilyen konstrukcióban szerepel
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itt a Quai Branly legfontosabb tárgya, az új múzeum emblémája is, a mintegy kétezer-ötszáz éves mexikói terrakotta Chupicuaro nevű rituális szobor, amint az indoklás mondja,
„à cause de leur statut de chef-d’oeuvre”. Nem véletlenül állt tehát az előző mondatokban
sem a „remekmű” kifejezés: ez itt a kötelező, politikailag korrekt megnevezés, az a közös
nevező, amelyen a hagyományos „magasművészeti”, normatív ízlés és az összcivilizációs
megközelítés egységre tudott jutni.
A két tárgyaló fél diplomáciai szakzsargonjában ez lett a kölcsönösen elfogadható kategória: ha nem is a Louvre gyűjteményének részeként, de az állandó kiállításon maradhatnak ezek a tárgyak, mert remekművek, és ezt az egy közös vonásukat – az egyiptomi
kincsekkel vagy Rubens festményeivel – elismeri a konzervatív iskola is. Tanulságos múzeumelméleti csata a hétköznapi beszédben szinonimaként használt „gyűjtemény” és „állandó kiállítás” között.
A kompromisszum árát is érdemes megismételni: az új múzeum a tárgyainak legjavát bocsátotta a Louvre rendelkezésére annak érdekében, hogy ott egyfajta kirakata jöjjön
létre. Ez hallgatólagosan annak is elismerése, hogy a Quai Branly – bármilyen szenzációs
is legyen tavaly megnyílt valóságában – nem egyenrangú a Louvre-ral, hanem az elit válogatásának kihelyezésével magasabb legitimációt kíván szerezni tárgyainak.
Létező múzeumok gyűjteményéből kiválogattak egy új anyagot, illetve ennek egy részét eleve egy már szintén létező, valójában a legmagasabb rangú múzeumban helyezték
el. A Quai Branly mintegy kettőszázhetvenezer tárgyat kapott letéti kollekcióként; ennek
több mint kilencven százaléka a Musée de l’Homme, míg a többi (bizonyos további kivételekkel) az egykori Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie gyűjteményéből érkezett. Ezt a két múzeumot tehát menthetetlennek ítélték: Chirac nem feljavítani akarta
őket, hanem valami újat létrehozni. Az egyéni hiúságon túl (újat alapítani mindig maradandóbb hírnévvel kecsegtet, mint rendbe hozni valami meglévőt) ez azt a felismerést
tükrözi, hogy a vágyott szemléletváltáshoz újításra volt szükség. Azt sugallja ez a lépés:
kezdjük a nem európai civilizációk interpretációját az alapoktól. Az eddigi rendszer nem
használható tovább; vagyis nem az egyes múzeumokkal, kiállításokkal van baj, hanem magával a rendszerrel.
Az egykori Trocadéro helyén 1937-ben a világkiállításra felépült Palais de Chaillot-ban
1997-ig működő Musée de l’Homme és a Bois de Vincennes-ban látogatható egykori afrikai
és óceániai művészeti múzeum mellett e változás a természettudományi múzeumot is érintette. Vilit is annak gyűjteményéből helyezték letétbe a Quai Branly anyagában. A Jardin
des Plants szomszédságában ma is látogatható természettudományi közgyűjtemény nem
jutott a bezárás sorsára, sőt tíz évvel ezelőtt látványosan felújították a Chemetov–Huidobro
építészpáros tervei szerint, ám lényegesen új helyzetbe került a Quai Branly megalapításával.
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A természettudományok hatásköréből kivették a „természeti népek” reprezentációját.
A múzeum megmaradt, sőt fejlesztették – de az emberi kéz alkotta tárgyak kérdését, így a
nem nyugati emberi kéz tárgyaiét is, áthelyezték egy új kategóriába.
De hová helyezzék a hagyományos felfogás szerint szakosított francia múzeumokból
kiemelt tárgyak e hatalmas csoportját? Chirac hiúságán, az eddigi taxonómia megváltoztatásának szándékán, a Louvre berzenkedésén és praktikus szempontokon (a Louvre mellett
szóba jöhető más múzeumok túltelítettségén) túl még egy érv adódott, hogy elhelyezésükre új intézményt hozzanak létre, s ne valamely meglévő rangos múzeumnak adják át a tárgyakat. Hiszen mérlegelni lehetne akár a Louvre–Musée d’Orsay–Centre Pompidou művészeti triász átszabását, s akkor a művészeti múzeumok rendszerébe illeszkedve micsoda
státusemelkedést tapasztalnának meg a nem európai tárgyak! Csakhogy ezzel a rangemelkedéssel hamis helyzetbe is csöppentek volna, hiszen mégsem sorolhatóak be az európai, a
nyugati művészetfogalom alá.
Ezért is jött létre inkább új intézmény, amelynek sem a nevében, sem a mottójában
nem is szerepel a „művészet” szó. Az Eiﬀel-torony melletti rakpartról, a helyszínéről nevezték el az új múzeumot (mintha a Művészetek Palotáját Soroksári úti Művelődési Háznak hívnák): leginkább szerették volna elkerülni, hogy deﬁniálni kelljen, mi is ez. Művészet, civilizáció, az Európán kívüli négy földrész tárgykultúrája? Talán a „kultúra” elég tág
ahhoz, hogy félelem nélkül alkalmazni lehessen: így lett a múzeum mottója „a kultúrák
egyvelege”, és a 2007 nyaráig tartó első éves nyitóprogram vezérfonala a jóindulatúan
semmitmondó „kultúrák párbeszéde”.
Ismerősek ezek a kifejezések a világpolitikából? Nem csak tudományos ambíciók húzódnak meg a taxonómia átalakítása mögött? Ez nyilvánvaló; a múzeumok mindig is a
szakmai érvek és a hatalmi propaganda között egyensúlyoztak. A nem európai központok
növekvő befolyása, a sokrétű mai globális konﬂiktus kényszerítette ki a British Museum
állandó kiállításának átrendezését is az ezredfordulón. Ennek jegyében változnak az amerikai, kanadai, ausztrál múzeumi bemutatók is, különösen az őslakos-probléma és a gyarmatosítás emléke fölött érzett (vagy tettetett) lelkiismeret-furdalás miatt. Ennek a párizsi
jelentőségét sugallja az is, hogy a Musée du Quai Branly bejáratánál méretes emléktábla
hirdeti – Jacques Chirac dicsősége mellett – azt az elhatározást, hogy a múzeum nyisson
új korszakot a civilizációk közötti viszonyban.
Ne becsüljük le az ilyen deklaráció jelentőségét; ha kisebb léptékben is, de olyasmi
ez, mint az emberi és polgári jogok kétszáz évvel ezelőtti manifesztuma. Éppen a közéleti,
politikai, hatalmi-nyilvánossági státusában rejlik a tétje, az ereje: az állam, L’État, kiáll az
ügy mellett. Ideológiai lépés ez, nem csak negatív értelemben – az értéksemleges felfogást
azért épp úgy tükrözi: annak elismerését, hogy az emberek véleményét a feléjük sugárzott
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gondolkodási sémák, keretek határozzák meg, sőt önmagában nincs is ebben semmi rossz,
tehát aki változtatni akar a közvélekedéseken, annak a skatulyázásban kell új modellt mutatnia.
A gesztus kiáll amellett is, hogy a felvilágosodás még mindig élő projektum, feladat,
hozzáállás. Hiszen a felvilágosodás két nagy csapásiránya – az univerzális kitekintés, illetve
a tudományos elmélyülésből adódó szakosodás – kerül itt újjáértékelésre. Kiderült, hogy a
múzeumi gondolkodás csak mennyiségileg volt univerzális (valóban kiterjedt a nem európai anyagokra is), de nem minőségileg (azokat más szintre sorolta), tehát éppen a forradalmi alapeszmét, az emberi egyenlőség vezérelvét sértette meg azzal, hogy a nem európai tárgyakat nem egyszerűen más természetűként, hanem alacsonyabb rangúként kezelte. Hűen
tükrözte ezt a „primitív művészetek” kifejezés is; ma nem is illik már használni, inkább arts
premiers-t mondanak helyette. Viszont álljunk csak meg: akkor mégis „művészet”? Nem
csupán „kultúra”, „civilizáció”, hanem igenis „művészet”, ugyanaz a nagy kategória, ahová az európai művészet is sorolható, legfeljebb ennek a fedőnévnek egy másik alosztálya?
Igen. Talán. Leginkább „nem tudjuk” – sugallják a párizsi múzeumok. Van ezeknek a neveknek egyáltalán jelentősége? Nominalista vita ide vagy oda, alighanem van; a múzeumok világában a megnevezés, a besorolás (részben) maga a vélemény, az ítélet.
Ezért sem mindegy, hogy ott van-e a száztizenkét tárgy a Louvre-ban, vagy sem.
A mostani kompromisszum ugyanis mindkét verzió győzelmeként értelmezhető, így mindenki számára elfogadható. A tárgyak ott vannak, tehát igenis „művészet”-nek számítanak, de azért nem kötelező, egyértelmű érvénnyel, hiszen a Quai Branly egy külön múzeum, a szakmai behatárolás szempontjából nem is nevesített intézmény, hanem a múzeumi
rendszerben létrehozott új egység. Ha úgy tetszik, kakukktojás: nem antropológiai, nem
művészeti, ugyanakkor egyszerre néprajzi, iparművészeti és sok más is.
A művészet alóli „felmentés”, paradox módon, komplexebb értékelésként is értelmezhető. Hiszen a „művészet” polgári, modern fogalma meglehetősen kiüresedett, egyfajta kötelező, de át nem élt tisztelet, az új muzeológia immáron közkeletű kifejezésével
„szekuláris rituálé”, amelynek akár az egykori szakrális kontextusa, akár az éppen csak
évtizedekkel ezelőtti avantgárd lendülete is ma már csak tudott, de a múzeumokban
nem megtapasztalt emlék. Ebben az összefüggésben szokás beszélni „a művészet” haláláról: műalkotások még születnek, csak az egykori művészetélmény apadt már el. Míg e
retorikai fordulatok mögötti leegyszerűsítés vitatható, annyi bizonyos, hogy a nem európai civilizációkban a modern kori történelem során, illetve hellyel-közzel ma is, születik
még „művészet”, zajlanak olyan folyamatok és képződnek ezekből olyan tárgyi lecsapódások, amelyek a készítőik, használóik, közösségük számára komplex jelentéseket hordoznak, a hatalmi szimbolikától a szakrális-spirituális síkon át, a hagyomány nem szuvenírré
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silányult esztétikumáig. Az elidegenedett, kivérzett nyugati művészetfogalomhoz képest
a nem európai tárgyi világ mintha még élő alternatívát kínálna, s nem csupán a Walter
Benjamin által deﬁniált kiállítási érték okán fontos.
Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy e tárgyak mentesítése a „művészeti” besorolás alól inkább elismerés, és annak beismerése, hogy az európai értelemben vett „művészet” nem feltétlenül érték, illetve egy érték kiüresedésének, megkérdőjeleződésének a
története. Ha a tárgyak beszélni tudnának, az európai darabok irigykednének nem európai társaikra, merthogy azok még nem kasztrálódtak, nem egy steril kontextusban léteznek, illetve a fehér ember általi elrablásuk, eltulajdonításuk előtt egy élő közegben voltak? Amennyiben nem alaptalan a múzeumi viták ilyen értelmezése, akkor viszont itt már
nemcsak a felvilágosodás projektjének folytatásáról, hanem annak kritikájáról is szó van.
A felvilágosodás ugyan csupán a következménye, kiteljesedése volt az európai racionalizáció, deszakralizáció folyamatainak, mégis benne testesül meg a nyugati kulturális hagyomány profanizálódása, a váltás a „modern” világszemlélet felé, amelynek egyik jellegzetesen felemás eredménye a művészet önállósulása, egyszersmind elszakadása a közösségtől,
a szerves jelentésrétegeitől.
A modern kor rombolta szét azokat az Európán kívüli világokat is, ahol egy ideig –
illetve bizonyos tekintetben máig is – továbbélt a művészet nem művi jelentése, eredeti
beágyazottsága. A felvilágosodás e kettős „vívmányát” szemlélteti a mai múzeumi felállás, hogy külön intézményekben muzealizálódik, mumiﬁkálódik az európai és a nem európai hagyomány. Mindkettő múzeumba kerül(t), nincs különbség a sorsuk között. Mégsem
ugyanaz a státusuk, a történetük befogadása is eltér. Az ambivalenciát tükrözi a Louvreon belül elfoglalt „kinn is vagyok, benn is vagyok” helyük.
Ugyanezt érzékelteti az installációs technika: a Pavillon des Sessions termei hófehérek, a belsőépítészet nem tér el a semleges múzeum nyugati kánonától, nehogy idézőjelbe tegye a tárgyak ott-létét, nehogy meg lehessen vádolni a rendezést azzal, hogy rejtetten megkülönbözteti a kiállítási darabokat az európai fő művektől. Látványos üvegdobozt
kaptak a tárgyak, s fényes spot-világítást: a tudós (tudálékos) látogató is bölcsen bólogatva, közelebb, majd hátrébb lépve, vezetőjében lapozgatva, vagy fülhallgatójába merülve
hódolhat előttük. Ezek a tárgyak is halottak. Kísérletet sem teszünk megközelíteni, átélni
a másságukat, áthidalhatatlan az értelmezési szakadék; eleve nem is érdemes másként,
mint intellektuálisan közelíteni hozzájuk. A megtiszteltetéssel, az európai módon semleges bemutatással sterilizáljuk őket. Beemeljük őket a kánonba, és ennél nagyobb elismerés
nem képzelhető el, de akkor ne is merjenek ott különbözni, hanem egyszerűsödjenek vizuális információk halmazára. A múzeum nivellál és egyenlővé tesz; Svetlana Alpers felfogásában „múzeumi tárgy”-at formál az amúgy heterogén objektumokból is.
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Mielőtt a szokásos értelmiségi fanyalgás és a nyugati hanyatláselméleteken alapuló
kultúrakritikai nosztalgia dominálná ezt a közelítést, tegyük hozzá: nehéz lenne jobbat elképzelni. A múzeum ilyen. Nem kell mindenáron kritikával illetni, de természetesként sem
szabad tudomásul venni; látni kell, hogy ez a mi, modern intézményi működési mechanizmusunk. A Louvre e termeinek nemesen egyszerű belsőépítészete, a hatásosan célzott megvilágítás, a tárgyak egyesével történő, alaposan feliratozott bemutatása egyszerre felemelő és
kijózanítóan leegyszerűsítő gesztus. Nem a múzeumot dicséri, minősíti, hanem bennünket:
ma már csak így érvényesülnek e tárgyak, mint a modern ember, múzeumlátogató recepciójának tárgyai, a modern szubjektum nézés-éhségének, a használatot, együttélést, valós kapcsolatot pótló voyeur-bámészkodásának az objektumai. Történelmietlen kérdés lenne, hogy
„megérte-e a felvilágosodás”, de érdemes a múzeumokat mint a modernitás egyik legfontosabb öntükröző intézményeit így is, ránk vonatkoztatva, analitikusan szemlélni.
Amint persze lehetséges a múzeumpárti táborral is szavazni, és Boris Groys és más
elméletírók nyomán úgy érvelni, hogy csak a múzeumi szakembereken és a látogatókon,
tehát rajtunk múlik, hányféle jelentést hozunk ki a tárgyakból: azaz a múzeum a tárgyak
újjászületésnek, igazi, az eredeti, szűken helyi vagy közösségi szerepükhöz képest valóban egyetemes, potenciálisan határtalan életének, hatásának kerete, lehetőségfeltétele.
A múzeum ebben a szemléletben nem temető, hanem a tárgyak reinkarnációjának helye,
ahol kiszabadulhatnak szűk eredeti kontextusukból. Többségünk soha nem találkozna a
nem nyugati kultúrák ilyen szintű tárgyanyagával, óhatatlanul is összekevernénk a talmit a valós, hiteles értékekkel, nem jönnénk rá a tárgyak sokrétegűségére, poliszémiájára,
nem látnánk őket olyan összefüggésekben, amelyekre csak a múzeum villanthat fényt a
gyűjteményébe kerülő legkülönbözőbb földrajzi, időbeli, típusbeli példányok egymás mellé
helyezése, értelmezése révén. A nem európai civilizációk anyagának bemutatása virtuális
utazás, amely nem a bejáratott turistautakon halad, hanem az élőben már úgyis megtalálhatatlan, hiteles, ősi forrásokhoz vezet, és csak a látogató szellemi nyitottságán múlik,
hogy befogadóként mennyire engedi magára hatni ezt az élményzuhatagot.
Míg a Louvre kiállítása nem ennyire lelkes, a Quai Branly bevallottan sokat merít
a pozitív múzeumi felfogásból. A kiindulópont hasonló a Louvre-hoz: biztosítsuk e tárgyak rangját. Ezért is választottak az új múzeumhoz sztárépítészt (Jean Nouvel), prominens helyszínt; a belső térben is feltűnik, hogy a tárgyak látványos rendezésben, szellősen, egyenként irányított megvilágításban helyezkednek el: nem dokumentumok, hanem
(mű-)alkotások, saját esztétikai vagy egyéb kvalitásaik révén ﬁgyelmet érdemlő darabok.
Hófehér falakról, szigorúan számozott teremsorokról viszont szó sincs. Már a külső
homlokzat is „természetes”. Az Eiﬀel-torony felé eső adminisztrációs épületnek a Szajnára néző falát ügyes borítás és kis tartótégelyek segítségével termőréteggel vonták be és
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zöldnövényekkel ültették tele, az „őserdő” több emelet magasságban végig felfelé kinő a
járda fölé, évente kétszer nyírják. A másik szolgálati épület (könyvesbolt, restaurátorok)
nagy üvegfalán messziről áttűnik, hogy a mennyezetet ausztrál őslakos festmény díszíti.
A hullám alakú főépülethez kisebb kertrész kacskaringóján át jutunk, és a belső térből is
száműzték a derékszögű falakat, egyenes útvonalat. A kiállítási térben végig kanyargunk,
a szinteket találékonyan „elcsalták”, az itt emelkedő, ott süllyedő, végig jócskán kanyargó
főcsapás (a klasszikus enﬁlade teremsor szerepét átvevő Ariadné fonala, fantázianevén La
Rivière, a Folyam) hamar olyan érzetet kelt, hogy kiszakadtunk a szabályozott városi közlekedésből, utcarendből, s belemerültünk egy „természetes, ősi” világba.
A falak vörös, okker, barnás, „terra” színekben hívogatnak külön irányokba; s bár
nyomon követhető a földrajzi felosztás az állandó kiállításon belül a négy nem európai
földrész szerint, aligha járja végig bárki a negyedeket szisztematikusan, inkább át- meg
áttér az egyik kiállítási részből a másikba. Ez egyetlen nagy tér, amelynek az építészeti
üzenete egyértelmű: nincs első, második, harmadik; nincs fontossági sorrend, vagy időbeli
primátus, hanem egymásra hatás van, kölcsönösség, párhuzamos világok, amelyek – ezen
a virtuális Föld körüli túrán – szabadon átjárhatóak, ha a látogató elég nyitott.
Az összesen háromezer-ötszáz állandó kiállítási tárgy nem didaktikus rendet követ,
nem tanítani kíván, inkább hatni. És hat is. Ne legyünk jólfésültek, bennfentes-szakmai
jelleggel visszafogottak: afrikai maszk, észak-amerikai totemoszlop, törzsi rituálé-dob
vagy sámánöltözet, perui szőttes, kínai szoknya, indiai ékszer vagy indonéz ceremóniaszék – a tárgyak lenyűgözők. A nyitott terekben jól érvényesülnek az óriási méretek, míg
a meghitt sarkokban, félig leválasztott kis fülkékben intim tárgyak nyújtanak élményt. Az
interaktivitás mai csodájának józan mértékkel adózik a múzeum; van külön multimédiaterem, de a kiállítás központjában alapvetően a tárgyaké a főszerep.
Az időszaki tárlatok fegyelmezettebbek, szikárabban közvetítik az információt. Az
elmúlt egy év még csak néhány példát mutatott (Berber női kerámia, Tárgyak javítása a közösségi kultúrákban, A test a különböző civilizációkban), de nyilvánvaló a szándék a kritikai
önreﬂexióra, az ilyen típusú európai gyűjtemények kialakulásának vizsgálatára (mint a
francia uralkodók Amerika-gyűjteményeiről rendezett bemutató), illetve a művészet-státus elemzésére, e hagyomány mai életképességének szemrevételére. Több kortársművészeti intervenció is helyet kapott már. (Magyar vonatkozású érdekesség, hogy e tanulmány írásakor Festetics gróf 1895–1898 közötti óceániai utazásain készült fotográﬁák
szerepelnek.)
A múzeum tevékenységének nagy hányadát teszik ki a társművészeti és ismeretterjesztő programok. A katalógusokon túl a teljes gyűjtemény elérhető lesz on-line. Követhető a saját szerzeményezés is, hiszen a Quai Branly nem áll meg a letétbe kapott anyag be-
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mutatásánál, hanem a kereken egy évtizede, vegyesen állami és céges, magánforrásokból
(hét vállalat is egyenként egymillió euró fölötti összeggel támogatja a múzeumot, s tucatnyi további szerepel még a „kisebb” mecénások között) származó akvizíció révén nyolcezer
tételes saját kollekciót is magáénak mondhat. S a nyilvánosság nem csupán politikailag
kötelező reklámfogás, hanem az önellenőrzés legjobb formája is – az új szerzemények között máris fény derült egy jó nevű műkereskedőtől legálisan vásárolt, ám őhozzá előtte
törzsi fosztogatásból került tárgycsoport illegális eredetére. A raktáranyag egy része ﬁzikai
valóságában is megtekinthető: az épület látványossága a huszonnégy méteres belső Üvegtorony, amelyet a látogató kikerülhetetlenül körülsétál a fő rámpán felfelé bandukolva. Itt
látható az önálló gyűjteményi egységként számon tartott hangszeranyag „tanulmányi raktára”. Három további egység is külön kezelés alatt áll: a textíliákat, a fotókat és a felfedezések/gyarmatosítás történetéhez kapcsolódó dokumentumokat ugyanígy nem a gyűjteményi rend alapját képező földrajzi felosztás szerint, hanem önállóan tartják számon.
Mindezek a kiegészítő elemek nem vonják el a ﬁgyelmet az állandó kiállításról. Az
építész merített a Frank O. Gehry által népszerűvé, illetve a számítógépes szoftverek révén széleskörűen használhatóvá tett organikus, lágy, „elfolyó” terek koncepciójából, de ez
sem annyira domináns, hogy uralná a látogató összbenyomását. Sok a színpadi kellék, de
a Quai Branly múzeum, nem kulturális vidámpark. Az inszcenálás eszközeit azért sem érdemes megszólni, mert a huszadik század derekán szinte monopóliumot élvező egykori
„white cube”-modell, vagy a nemrégiben, posztmodern hatásra újrafelfedezett, tizenkilencedik századi „period room” (korszakok szerinti enteriőrrendezés) is egyfajta színpadra
helyezést jelentett. A múzeum mindig rendez, soha nem a tárgyakat magukat mutatja be;
a minimalista elhelyezés maga is egy felfogás, nem egy objektíve adott tény. A Quai Branly
nem e korábbi vizuális, térbeli, belsőépítészeti elemeket alkalmazza, a korszellemhez alkalmazkodik.
Tudományosan feldolgoz, népszerűsítve tanít, megszerettet, és a hatások együttesével annak tudatosításra törekszik, hogy a bevett kánonon (antikvitás–reneszánsz–
impresszionizmus) túl is létezik még a múzeumokban számos, hasonlóan komplex tárgykultúra. A látogató észreveheti, milyen sok tárggyal találkozhat más múzeumokban is,
csak talán kevésbé látványos környezetben, kisebb állami kommunikációs kampánytól támogatva, esetleg porossá vált fogalmak, címkék rabságában. Az Afrika-negyedben a varázslatos törzsi darabok mellett a kontinens északi részének legkiﬁnomultabb mohamedán művészete, az ázsiai részen indiai, khmer, vagy éppen japán tárgyvilág tűnik elő.
Nem európai tárgyak ezek, az tény, tehát földrajzilag ide tartoznak, de igazán nem
lehet őket „primitív” művészetnek, etnográﬁai jellegű, a messzi civilizációk kuriozitását
„dokumentáló”, „közösségi civilizációs” tárgycsoportnak sem tekinteni: „keleti művészet”,
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szokás mondani, vagy a bizonytalan érvényű égtáj-megjelölést elhagyva, Európán kívüli
iparművészetnek lehetne nevezni. Iparművészet – egy újabb fogalom, amely legalább anynyira csupán egy történeti szemléletmódot, a grand art-hoz képest valójában aligha tartható hierarchiát sugall, mint az európai/nem európai megkülönböztetés. Hiszen ugyanilyen
ázsiai szobrocskák és porcelánok, csúcsos motívumú imaszőnyegek láthatóak a Szajna túlsó partján! A folyó kis gyaloghídján átsétálva a lyoni nagyiparos műgyűjtőről elnevezett
Musée Guimet-hez jutunk. Az 1889-ben megnyitott, harminc évvel később az államnak
adományozott gyűjtemény 1945-ig a Vallások és ﬁlozóﬁák múzeuma nevet viselte. Átkeresztelése mellett a legnagyobb változáson tíz éve ment át, amikor a Gandin építészpáros
tervei szerint átalakították. Homlokzata megmaradt, de kinyitották a tetőt és a zárt udvart, átszabták a központi lépcsőházat és a kiállítótereket. Az épület a hagyományőrzés és
a modern múzeumi térszervezés egyik legrokonszenvesebb kombinációja lett Párizsban,
az elsőrangú gyűjtemény léptékében is befogadható, személyes. Előkelő, jól tagolt, a fehér
fal és a diszkrét vitrin együttesére alapozó rendezése hűen tükrözi viszont azt is, hogy e
keleti magaskultúrák milyen elit helyet foglalnak el még mindig a közízlésben. A Musée
Guimet ezt nem bánja, s bizonyos értelemben jól is teszi: saját kategóriájában a világon az
egyik legjobb rétegmúzeum. Korszerűen, vonzóan mutatja be anyagát, de láthatóan nem
törekszik arra, hogy a múzeumok hierarchiáján belüli helye megváltozzon. Igazi entellektüel intézmény, bár annak már az arisztokratikus, távolságtartó felhangja nélkül, inkább a
ﬁatalos, kozmopolita értelemben.
A Musée du quai Branly szélesebb közönséget kíván tudás vagy információ helyett
zsigeri-esztétikai élménnyel elérni; gyűjteményében is egymás mellett kezeli az európai jellegű magaskultúrák iparművészeti remekeit a törzsi-közösségi tárgykultúrával. Az együttes bemutatás – a szakmailag jogos kifogások elismerése mellett – kettős hatást eredményez. Mivel a „keleti iparművészet” az etnográﬁához képest magasabb rangot élvez(ett) a
múzeumi hierarchiában, remekműveinek elhelyezése az állandó kiállításon magával húzza
„felfelé” a civilizációs tárgyakat is, magasabb legitimitást kölcsönöz nekik az ilyen besorolások előtt meghajló közönség szemében. Másrészt az „etno, világkulturális” divat nyomában az erre fogékony, az új múzeum építészetétől, programjától fellelkesült, ﬁatalos
közönség nyitottabb lesz az iparművészet kissé lebecsült irányára. A „világkultúra” népszerűsége segít.*

*

Az Árgus 2008/1. számában megjelent tanulmány szerkesztett változata
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2. KÍSÉRLETI
LABORATÓRIUMTÓL
A KULTURÁLIS TURIZMUSIG
Múzeumfelfogások Párizsban

N Francine Bacon, Jacqueline Pollock, Annie Warhol, Joséphine Beuys, Miss van der Rohe,
La Corbusier, Marcelle Duchamp és mások: nem helyesírási hibák, hanem tudatos elírások,
a férﬁ keresztnevek női megfelelői fogadják a Centre Pompidou állandó kiállításának látogatóit 2009 nyara óta. A méteres átmérőjű, ipari festékkel készült névkitűzők a jegyszedők
pultjánál a kiállítás első élményét jelentik. A nagyobb sorozatból kihelyezett tizenhat festmény – az 1962-ben született Agnès Thurnauernek a konceptuális festészethez sorolható, a képi és verbális reprezentáció dilemmáját feszegető munkái – között egyetlen inverz
elírás, férﬁvá avanzsált női alkotó fedezhető fel: Louis Bourgeois. Ezzel szemben az elles@
centrepompidou névre keresztelt tárlat (elles=ők, nőnemben) száz százalékban női alkotóktól válogat. Gondolatkísérletre hív: mi történik, ha az eddigi, férﬁközpontúnak tekintett
kánon helyett nők uralják a művészettörténetet, legalábbis annak kortárs fejezetét.
A Beaubourg negyedik emeletét betöltő és az ötödik szinten is számos teremre kiterjeszkedő megatárlat nem bújik el a kötelező, a női szemponttól függetlenül rendezett
válogatások biztos női névsora mögé (Cindy Shermantól Eva Hessén át például Mona
Hatoumig), hanem számos részében kínál felfedezéseket. Legyen szó az amerikai születésű, az ezredfordulón Párizsban elhunyt Joan Mitchell óriási absztrakt pannóiról, avagy a
(kanadai) cseh Jana Sterbak eredetileg nyers marhahúsból készített, és fotókon dokumentált módon, akcionista jelleggel, közvetlenül az emberi testre pakolt ruhájáról, amely ma
cserzett szoborként állja a sétáló útját, a szelekció sok és sokféle impulzust kínál. Okosan
elkerüli, hogy a női válogatás kizárólag női témákat, női közelítéseket jelentsen. Ez nem
gender-kiállítás, hanem kortárs bemutató – női alkotókkal. A felvetések megoszlanak esztétikai, társadalmi, politikai, művészetelméleti és kommunikációs szempontok között.
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A tárlat tematikus egységekre tagolódik, még ha ezt a Centre Pompidou egész emeletet átfogó, csupán belső válaszfalakkal tagolt nagytér-élménye nehezen követhetővé teszi is. Ez nem újdonság: a központ eredetileg még rugalmasabb belső térrendszerrel, még
kevesebb skatulyázó művészettörténeti doboztérrel nyílt meg, s csak utóbb, a Gae Aulenti
olasz építész és formatervező által levezényelt belső átalakítás eredményeképpen vállalta
ezt a jelenlegi, a tagolás és a tagolatlanság között egyensúlyozó belsőépítészeti megvalósítást.1 A tematikus kiállítás elve is mára szinte kötelező divattá vált nemzetközileg; a mostani tárlat mindkét tekintetben jellegzetesnek vehető.
Ami a rendezést tekintve eltér a megszokottól, az a kortárs rész behatolása a klaszszikus modern anyagba. Itt sem elírásról, tévedésről van szó, hanem a kronológia tudatos
megfordításáról. A Pompidou Központ eddigi állandó kiállításain is érdekes volt a modern
és a kortárs művészet viszonya. A múzeum 1905-től felel a művészet reprezentációjáért,
ami megnyitásakor (1977) még lehetséges alternatívaként kínálta a huszadik század elejének és az akkori jelenkornak a közös kezelését. Időközben állandósult a kettéválasztás:
egy-egy szint a második világháború előtti klasszikus modern, illetve az azóta egyre gyarapodó kortárs szekcióé. A jelenkori fókusz miatt ma, egy évtizeddel a harmadik évezreden
belül, már azt sem lehet summázva állítani, hogy a múzeum a huszadik század művészetét
tekintené át. A klasszikus modern határa a hetvenes évek felé tolódott el, onnan számítódik a kortárs fejezet. A mostani női válogatás is ez utóbbi évtizedeket fedi.
Az időérzéket kimozdítja a megszokott keretekből, hogy a múzeum két felső szintjét
elfoglaló állandó kiállítás a kortárs résszel kezdődik, a látogató onnan lépcsőz fel a második
egységbe – amely a korai avantgárdokat szemlézi. A klasszikus modern szintből még egy darabot ki is harap a női kiállítás utolsó egysége, ahol például Helen Frankenthaler színfolt-költeményei néhány lépés távolságra kerülnek a fauve-ok fél évszázaddal korábbi vásznaihoz.
Igyekeztem úgy választani ezt a példát, hogy a két pozíció ne üsse egymást, akár tudatosnak is lehet nevezni a megoldást. A tematikus kortárs női kiállítás vége és a kronologikus történeti bemutató elejének egymás mellé kerülése a hagyományos rendezésekhez képest annyira abszurd, hogy próbálok benne tudatosságot, erényt keresni. Sőt,
a női szempont a modern anyagon belül is többször újra felbukkan. A klasszikus kiállítási részben tucatnyi olyan teremre lelhetünk elszórtan, ahol a képfeliratok és magyarázó
szövegek, teremelnevezések más graﬁkája, színe, továbbá a kizárólag női művészek emlékeztetnek arra, hogy a női szempont az időrendi áttekintésbe is belopódzott, s az adott
korszakot, problematikát most feminin lencsén át látjuk.2
1 A központ felújítása az épület húszéves évfordulóján (1997) kezdődött, s három év múlva lett készen.
2 Judit Reigl, Vera Molnar és Agnes Denes munkái révén magyar vonatkozása is van az anyagnak. A modern teremsor végén, a világháború utáni folyamatokat felvillantó részben Simon Hantaï kapott különtermet. Hantaïnak kiemelt hely járt a korábbi rendezésekben is, amint a főváros által fenntar-
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Így számtalan olyan férﬁ művész kiszorult az állandó kiállításról, akinek ott máskor
megkérdőjelezhetetlen helye van.De éppen ez a meghökkentés, elgondolkodtatás volt a
cél. A gesztus nem tekinthető extrémnek és a kánon végleges, önkényes átírásának, hiszen
az állandó kiállítás műfaja ma már világszerte nem szó szerinti örökkévalóságot jelent,
hanem a törzsgyűjtemény éppen esedékes szemléjét. A Centre Pompidou megnyitása óta
vállaltan törekszik is a gyakori és tematikus újrarendezésre; a következő alkalommal a nőiférﬁ arány bizonyára az eddig bevett és a mostani között egy új egyensúlyi szintre áll majd
be.3 Védhetőnek érzem ezt a mostani, látszólag provokatív helyzetet azért is, mert tényleg
új fénybe helyezi a múzeum (bármely múzeum) legfontosabb teljesítményét, a művészettörténeti értékrendet meghatározó állandó kiállítást.
A modern anyag hirtelen nagyon konzervatívnak, klasszikusnak – kevésbé szakmaian
szólva unalmasnak – látszik. Amilyen nagynak tűnhetett a szakadék régi és modern művészet között nyolcvan-száz évvel ezelőtt, olyan radikális a téma- és műfajváltás, a művészet
mivoltának megkérdőjelezése, határainak kikezdése a modern és kortárs művészet között
e mostani feminin perspektívából. A női kortárs anyag műfaji, tematikai sokszínűsége elűzi maga mellől a klasszikus moderneket, azt sugallva, hogy azok egy történeti közgyűjtemény (feltehetően a Musée d’Orsay) folytatását, mintsem a jelenkor előzményét nyújtják.
Ez a tudatosan szélsőségesen megfogalmazott benyomásom azonban fordítva is kibontható. A Centre Pompidou eredetileg a művészeti újítás képviseletére, tudományos és
ismeretterjesztő feldolgozására, megjelenítésére jött létre. Megnyitása után alig néhány
évvel már neves szerzők sora adott hangot csalódásának – a múzeum sikere miatt. Tömegek jöttek, a modern művészet egész más ismertséghez jutott, de ennek elkerülhetetlen
ára lett az avantgárd jelleg tompulása, a múzeum temetőszerepének kidomborodása. Ez a
Gertrude Stein által kimondott régi ellentmondás: „modern múzeum” nem létezik, hiszen
ami oda bekerül, az azért kerülhetett múzeumba, mert már veszít modernségéből, illetve ezt a folyamatot maga a bekerülés, kiállítás, a modern művészet vadságának múzeumi
megszelídítése felerősíti, megpecsételi. A női válogatást lehet ugyanezen jelenség újabb
fejezeteként interpretálni. Ha a Centre Pompidou az állandó kiállítását is e szempont mentén rendezi át, akkor annak társadalomkritikus és/vagy formailag experimentális éle már
nagyon kicsorbulhatott, kérdésfelvetései intézményesültek, beépültek a művészet polgári
gyakorlatába.
tott közgyűjtemény, a Musée d’art moderne de la ville de Paris modern és kortárs szekciót egyaránt felölelő állandó kiállításán szintén különterme van.
Ez a városi múzeum annak az 1937-es világkiállításra épült Palais de Tokyónak a keleti szárnyában foglal helyet 1961 óta (sokféle kiállítással, s további
óriási kiállítási felülettel a 2005-ben felújított Petit Palais-ban), amelynek nyugati szárnyában 1947-ben megnyílt a Centre Pompidou múzeumának
elődintézménye. Ebben a szárnyban ma a Site de création contemporaine (kortárs) központ működik.
3 2011 elején már új állandó kiállítás nyílik, vagyis a törzsgyűjtemény másfél-két évente cserélődik a termekben.
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Divat lett a női megközelítés, s ennek irányzataiból a Centre Pompidou egy biztonsági szintézist fabrikált, amolyan kipipálós jelleggel, anélkül hogy meglepően újat mondana.
Modern és kortárs művészet előző, markáns szétválasztásához képest szemlélhetem úgy
is a teremsort, hogy az éppen azok viszonylagos folytonosságát bizonyítja. A jelenkori művészet néhány évtizede még polgárpukkasztó, akár a törvényeket, a morált, az esztétikai
normákat kikezdő (női) tendenciái is már békésen megférnek a modern anyaggal egy fedél
alatt, sőt az állandó kiállításban kombinálhatóak is.
Ez a modern és a kortárs fogalmának viszonylagosságát húzza alá: „művészet” van
(vagy más felfogásban művészek, műalkotások vannak) – lehatároló jelzők nélkül; aktualitása miatt ideig-óráig nevezhetjük modernnek, kortársnak, de utóbb úgyis beépül a nagy
folyamba, s ennek legfőbb csatornázója, szabályozó-terelő zsilipje a múzeum intézménye.
A női válogatás azért testesíti meg ezt a művészetelméleti dilemmát, mert nem csupán női, hanem szélesebb értelemben, jellegzetesen kortárs. Megannyi irányának két fő
törekvése a társadalmi viszonyok bírálata, illetve a formai konvenciók kikezdése; és e
szubverzív jelleg és a műalkotás mibenlétére, a művészet határaira történő (jó esetben
együttes) rákérdezés a kortárs művészet általános vonása. Ezért állnak ki a női munkák
a hiányzó férﬁ alkotások törekvéseiért, a jelenkori művészet általánosabb programjáért
is. Az erős munkák esetében a női vetület a műnek hozzáadott értéket ad egy általános
kortárs érvényen túl, s nem csupán a pozitív diszkrimináció jegyében garantál bejutást a
törzsgyűjteménybe.
Ki mennyi újítást tud be e gesztusban a múzeumnak, ez szubjektív. Kritikai megítélésben hatalmi megközelítést, autoritást lehet a Centre Pompidou szemére vetni: egy
múzeum szokásos, kíméletlen re-kontextualizáló étvágyával bekebelezte az élő művészet
gender-speciﬁkus megjelenéseit is, vaskos katalógussal együtt közszemlére tette ilyen irányú gyűjteménygyarapodását, s a hagyományos kiállítási sémát, a kulturális ipar jól menedzselt kényszerzubbonyát erőltette az egykoron ezzel ellentétes szándékkal létrejött alkotásokra.
Ám a Beaubourg a világon mégis az első közgyűjtemény, amely a legfőbb instanciáját,
az állandó kiállítását is a gender-tematika szolgálatába állította. A szokásosnál is nagyobb
teret biztosít az anyagnak, amelyből nem spórolta ki a képzőművészeten túli jelenségeket sem. Design és építészet egyaránt helyet kap a női szelekcióban, amint ez a múzeum
missziójából következik is, hiszen teljes neve – a korábban két különálló intézmény egyesülése óta – Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle, vagyis egyszerre a modern művészet nemzeti gyűjteménye és (szabadon fordítva) a kreatív iparágak
központja. A szorosan vett „autonóm” képzőművészeti jelenségekhez képest ez tágabb
társadalmi integrációt ígér, hiszen a művészeti jelenségeket nem elitista különállásban,
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a nagyközönség számára gyakran nem könnyen megfejthető dialektusban, egy belterjes
közegben mutatja meg, hanem rokon alkotói folyamatokkal együtt.
Az MNAM/CCI mindazonáltal nem esik túlzásba, a mostani kiállítás is döntően
művészeti, s azon belül is a meghatározó hatás magáé a műalkotásé. A dokumentációsmagyarázó részek a háttérben maradnak: ez egy a számos lehetséges rendezési felfogás
között. Előnye, hogy viszonylagos autonómiát biztosít a műalkotásnak, és szuverénnek
tekinti a befogadót: feltételezi, hogy az alkotás elég erős, a látogató pedig elég fogékony
ahhoz, hogy minimális információ rendelkezésre bocsátásával párbeszéd induljon meg közöttük. A múzeum ezért nemcsak temető, hanem a kiállítási tárgyak örök új élettere is. Az
ilyen rendezés hátránya viszont, hogy keveset magyaráz a tágabb összefüggésekből: a női
műveket is az alkotások hosszú sorába, a befogadó virtuális össz-múzeumába préseli be
anélkül, hogy létrejöttük, hatásuk társadalmi és egyéb körülményeit megvilágítaná. Női
és férﬁ művészet viszonyáról, az ilyen osztályozás létjogosultságáról alig tudunk meg újat;
„csak” a művek állnak közszemlén.
A múzeum segítségére siet az anyaintézmény. A Pompidou Központ multidiszciplináris
kortárs kultúrház, amelynek csak egy (bár a legjobban ismert) része a múzeum. A Centre
national d’art et de culture Georges Pompidou (amelynek elnöke, míg a múzeumnak igazgatója van) zenei, ﬁlmes, könyvtári programokkal, aulájában kiállításokkal, szolgáltatásokkal igyekszik szélesebb közönséget toborozni és a művészeti anyagát tágabb összefüggésben érzékeltetni, mint amire a múzeum egymagában képes lenne.
A szándékában már a második világháború előtt csírázó, majd eredeti helyszínén
1947-től működő Nemzeti Modern Művészeti Múzeum felfejlesztése komoly, nemzetközi
rangú intézménnyé már régen napirenden volt, de csak az 1968-as diáklázadások vezettek ahhoz a felismeréshez, hogy a társadalmi feszültségek békés artikulálásának és ezáltal
levezetésének a modern és kortárs művészet is eszköze lehet – amennyiben annak reprezentációja a szélesebb kulturális közegbe ágyazva nagy tömegeket szólít meg. Egyéb motivációkon túl ezért hoztak létre nem csupán egy új múzeumi épületet, hanem egy új központot, s ez a logika máig is bevált: a Pompidou Központ vonzza azokat a tömegeket, akik
csupán a modern vagy kortárs művészeti múzeumba nem feltétlenül jöttek el. 4

4 Az aulában 2009 egyik ígéretes kiállítása az elmúlt harminc év bútoraiból válogatott. Az apropó a fókuszba helyezett tervezőiroda és a múzeum
megállapodása lehetett; a tárgyak jelentős része a cég adományaként a törzsgyűjteménybe kerül. Nevezhetem ezt reklámnak is. Az érintett designerek
(szakmailag egyébként megérdemelten) nyilvánosságot kapnak, hiszen a tárlatba a Beaubourg minden betérője belebotlik, majd a gyűjteményben is
örök referenciához jutnak. Cserébe a múzeum anyaga vásárlás nélkül gazdagodik, s még az államilag kitűzött cél, a tárgykultúra széles körű bemutatása is megvalósul. A Louvre északi szárnyában működő Musée des arts décoratifs állandó kiállításán is dicséretes, ahogyan a design-válogatás egészen
napjainkig ér, legfeljebb a provenienciát böngészve tűnhet fel, hogy a tételek túlnyomó többsége újfent a designforgalmazó cégek ajándéka, vagyis a
kiállítás egyfajta történeti és kortárs showroom.
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Ezt az üzenetet közvetíti az olasz–angol Piano–Rogers építészpáros kulturális üzemépülete is. Mentes mindenfajta arisztokratikus, történeti utalástól, hívságtól; a kultúra
palotáját hétköznapi helyszínnek állítja be, amely a szerkezete és kiszolgáló infrastruktúrája akkoriban meglepő, ma már jól ismert kifordítása révén a mindennaposságát, ipari
jellegét, az esetleges dekorációk által közvetített szerepektől való távolságtartását hirdeti a látogatónak. Mint nyilvánvaló, ez maga is egy szerep, amelyet a hatalom testált az
intézményre, ám ezen fennakadni ugyanannyira álszent és öncélú kritika lenne, mint a
múzeum(ok)on számon kérni azt, ahogyan underground alkotói folyamatokból tárgyiasított és tudományos sterilitással szemlélhető kiállítási tételt varázsol(nak) a polgári kultúrafogyasztó elé. A sokszor csak Beaubourg-nak hívott komplexum történeti hátterét és
állami küldetését ﬁgyelembe véve legkevésbé sem meglepő az elismerést és kijózanodást
elegyítő ambivalencia, amely a mostani női válogatás kapcsán megfogalmazható volt. Az
intézmény természetéből fakadnak azok a kettősségek, amelyeket az előző bekezdések felvetettek a jelen válogatás ürügyén. E dilemmákat nem lehet, de talán nem is kell feloldani:
előnyként lehet megélni azt, ha egy múzeumi kiállítás tágabb érvelésre használható a kultúra társadalmi szerepe kapcsán.
S ahogy ezen áttekintést is kevésbé a konkrét kiállítás, mint inkább az intézmény
mechanizmusa szemléltetésére igyekeztem fordítani, hadd emeljek ki végül egy eddig háttérbe szorított, ám a többi párizsi múzeum esetében is meghatározó motivációs elemet, a
kulturális turizmust. A Pompidou Központ létrehozásával a franciák az Amerikai Egyesült
Államoknak, főleg New Yorknak a modern művészet reprezentációjában megszerzett szinte hegemonikus helyzetét igyekeztek kikezdeni.
Az új intézmény a Museum of Modern Art versenytársa lett. Francia és európai
viszonyok között kiemelkedően nagy vásárlási kerete a gyűjteménygyarapítást, míg belvárosi, fórumszerű elhelyezése az urbanisztikai vonzerőt lett hivatott biztosítani. Közel
negyedszázaddal megelőzve többek közt az utóbb hasonló logikával kitalált londoni Tate
Modernt, a Beaubourg francia kulturális ikonként jött létre, és e szerepében mindmáig hatékony. Berlini, madridi és egyéb példákat lehet hozni, hogy hány helyen próbálják átvenni ezt a mintát – de nyomába se érnek a párizsi hatásnak.
A három nagy New York-i, londoni és a párizsi múzeum közötti verseny érdekessége,
hogy mind a saját nemzeti modern és kortárs művészetét állítja a természetesen egyetemes merítésű kiállításai, publikációi középpontjába, s igyekeznek a látogatókban a saját verziójukat elültetni. Még fontosabb az intézmények küzdelme, s ebben a Beaubourg
törekvése, hogy az épületétől a programjaiig húzódó „jelenségét” kötelező állomáspontként sugallja minél több Párizsba látogató külföldi számára. Ez részben gazdasági kérdés,
a kultúra a belépőktől az épületben található számos múzeumi és designshopban elköltött
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eurókon át a városban töltött éjszakákig közvetlen és közvetett formában jelentős bevételt
generál. De a szimbolikus hatás sem kevésbé lényeges. A Pompidou Központot igyekeznek
francia tettként, a globális térképen kihagyhatatlan párizsi teljesítményként beállítani. Az
egykori arisztokrata grand tour képzete ma is él, csupán könnyített és plurális formában,
élménykereső sznobizmussal átitatva. Tömegek érzik úgy, járni kell a Pompidou Központban, elsősorban az „ott jártam” eﬀektért, amelyben a kiállítás járulékos elem. Ezért is kell
a kiállítási programot úgy egyensúlyozni, hogy az trendi új hívószavakat, szigorú tudományosság helyett befogadható kulturális élményt, egyúttal azonban igenis nemzetközileg
iránymutató gesztusokat tartalmazzon, még az állandó kiállításon is másfél-két éves sűrűségű váltásban.
Szakmai és idegenforgalmi szempontok keveredése még plasztikusabb a Musée
d’Orsay esetében, amely a tizenkilencedik század múzeumaként, a Louvre kronológiájának végétől – nagyjából Corot, Courbet festészetétől – kezdve felel a művészettörténeti
reprezentációért a poszt-impresszionistákig bezárólag, ahol a Pompidou Központ veszi át
a stafétát. Amint a Pompidou Központnak is volt előfutára, úgy a Musée d’Orsay előzményének a Jeu de Paume egykori „impresszionista múzeuma” tekinthető. Ez intézményileg a Louvre része volt (és a kapcsolat a szintén a Tuileriák kertjében található Orangerie
késői Monet-pannóinak, az egykor Musée Monet-nak nevezett állandó kiállítással együtt
ma is fennáll), s az eredeti munkamegosztás a Musée d’Orsay létrejöttével teljesedett ki.
A Louvre–Orsay–Pompidou hármas nem egyszerű időbeli tagolást, hanem három markánsan különböző múzeumot takar. Egyetlen, ám egyre erősödő közös nevezőjük egész írásom alaphipotézise szerint a meghatározottság a kulturális turizmus elvárásai jegyében.
Az Orsay speciﬁkuma a kultúrtörténeti jelleg. Korszakából nemcsak a kánont, a bontakozó modern művészet előzményeit és szakaszait mutatja meg, hanem a művészet rétegzett metszetét, olyan alkotásokat is bevonva, amelyek akkoriban nagy hatást gyakoroltak, még ha utóbb a minőség szűrőjén fenn is akadtak. A cél ezzel egy korhű és átfogó,
kevésbé szelektív vagy elitista áttekintést nyújtani. Ezért szerencsés helyszín az egykori
pályaudvar, amelyet néhány évtizednyi használat után mindenféle egyéb célra (legutolsó
ötletként luxusszálloda gyanánt) próbáltak hasznosítani, mígnem megszületett a kulturális konverzió ötlete. Az ipari műemlékek múzeumi, művészeti hasznosításában az Orsay
– a Beaubourg más logikájú sikeréhez hasonlóan – korai és világszerte nagy hatást kiváltó
esetnek bizonyult. Rengeteg kritika érte a projektet, kezdve a kánon felhígításának jogos,
de nem ilyen fekete-fehér választásra leegyszerűsíthető dilemmájától az épület azon problémájáig, hogy a mérhetetlen csarnokból arányaiban nagyon kicsi – amúgy tágas, nagy állandó kiállítást és jól-rosszul elhelyezett időszaki tereket lehetővé tévő – hasznos múzeumi felület volt kinyerhető.
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A bírálatoknál meggyőzőbbnek tűnik viszont azon érvelés, miszerint a vasútközlekedés és az új, polgári intézmények (a szalonok, galériák mellett jelesül a múzeum) a művészet
területén olyan szervesen kapcsolhatóak egymáshoz és korszakukhoz az emberi életszemléletre gyakorolt hatásuk révén, hogy az Orsay mint együttes műemlék és múzeum a legjobb
megoldás. Ugyanúgy egy jelenség, egy kötelező kulturális látnivaló, amint a huszadik század
viszonyaira hajazó művészeti üzemépület és annak modern-kortárs kiállításai a Beaubourg
esetében. Az Orsay hiteles időutazás a tizenkilencedik századba, amelyhez szükséges az
épület nagyvonalúsága, a mai funkcionális szemmel nézve pazarló jellege, az acélvázát elrejtő faragott kődekoráció, illetve állandó kiállításán a minőségek és műfajok keveredése.5 Nem
is nagyon változtatnak ezen az állandó kiállításon. Ez a múzeum egy összművészeti alkotás;
a művek, a rendezésük, az épület, a Szajna-parti kilátás és a rálátás a túlparton az egykori
királyi, nagypolgári Párizs díszeire egybetartoznak. Mind a hatás részei.
Monet, Van Gogh vagy Gauguin vásznaival bárhol sorokat lehet varázsolni egy múzeum elé, egy Orsay típusú intézménnyel pedig garantált az állandó siker. Fölösleges átrendezni az állandó anyagot, illetve beiktatni időszaki kiállításokat, úgyis sok a látogató.
Nincs nap, hogy az Orsay (amint a Louvre és a Pompidou) előtt ne állna sor. Az Orsay
nagycsarnoka, a Központi Sétánynak keresztelt útvonallal, különösen kínálja is magát a
szétszórt, élményt kereső turista-nézelődésre. A művekre fókuszálás helyett – ha ﬁgyeljük
egy kicsit a látogatókat – inkább utcai bámészkodást, lassú sodródást látunk. Jóindulatúan hívhatjuk ezt jelenkori kulturális ﬂâneur magatartásnak: a látogató nem egyes festményeket, szobrokat lát, hanem együttesüket, a múzeumi tér élményét próbálja befogadni,
elmerül egy olyan vízióban, amelyet mai múzeumi szakemberek sugallnak a száz évvel ezelőtti művészeti közéletről. A városnézés folytatódik a múzeumban, némi időutazással.
A három nagy párizsi művészeti közgyűjteményből a Louvre él (vissza) legjobban
ezzel a kulturális turisztikai élménykereső attitűddel. A Pompidou–Orsay–Louvre triót
aszerint szedtem sorba, miként terelődik a látogató ﬁgyelme a műalkotásról a múzeumi
összélmény felé. A Louvre esetében a látogatók többségéről az a benyomásom, hogy alig
látják a műveket, elvesznek az „itt vagyok ezen a helyen” érzetben. A Louvre történeti
épületként az Orsaynál is jobban műemléki látogatásra hív: ha a falakon nem függenének
festmények, akkor is érdemes lenne körbesétálni.6 Hozzájárul ehhez a megalomán méret.
5 Mivel egy adott korszakot kíván bemutatni, az Orsay állandó kiállítása a grand art mellett az iparművészet szemléjére is figyel. Amint a Pompidou
Központban, itt is a nemzetközileg megszokottnál előkelőbb helyen, a rangos „képzőművészeti” múzeum termeiben találkozunk alkalmazott műfajokkal. Ám egyik intézmény sem keveri a képző- és iparművészeti tételeket. A megkülönböztetést nem oldják fel, csak annyi elismerő gesztust tesznek,
hogy ugyanazon állandó kiállításon biztosítanak helyet a tárgytervezésnek. Integrált kiállításra a Louvre történeti anyagában láthatunk példát, enteriőrszobák formájában, de ez világszerte bevett gyakorlat.
6 Az állandó kiállításon külön rész foglalkozik a palota építéstörténetével, rekonstruálták a középkori Louvre-t is.
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A palota évszázadok óta folyvást terjeszkedik, de mai, befogadhatatlan kiterjedését a Grand
Louvre múzeumi projekttel érte el. Eleve testes műemléki egységekből valójában a francia
forradalom óta tartó kétszáz (ha a királyi fennhatóság alatt már 1699-től rendezett kiállításokat is ﬁgyelembe veszem, akkor háromszáz) éves múzeummá válási folyamat, s különösen annak utolsó két évtizede varázsolta a Louvre-t mai kulturális komplexummá.
Minderre ügyesen játszik rá a kínai-amerikai építész, Ieoh Ming Pei által kitalált
főbejárati rendszer és annak szimbolikus hatásban gazdag kapuja, az üvegpiramis. Egy
ilyen sokféle építészettörténeti elemet hordozó épülethez bölcsen szerény az üveg és acél
egyszerűségét, az átláthatóságot sugalló megoldás. Másrészt az egyiptomi utalás pontosan tükrözi a franciák és a Louvre nagyhatalmi üzenetét is, egyúttal kapcsolódva az
univerzálmúzeum ókori anyagához is. A látogató egyszerre találkozik a francia történelem egy kitüntetett helyszínével és az építészet, a kulturális örökségmenedzsment hatásos
mai kombinálásával. Mindkét elem sugározza a nemzetállami és gazdasági hatalmat, s ezt
tovább erősíti a falakon és tárlókban elhelyezett műtárgyanyag értéke. Érzésem szerint
az amúgy okosan felosztott, másrészt befogadható, informatív szövegekkel kísért állandó kiállítás tudatosan játszik – legkésőbb a Mitterand elnök által támogatott grand projetátalakítás óta – a látogatót elveszejtő palota és a lenyűgöző kincsesház gondolatával.7
Nem volt kötelező minden épületszárnyat összekötni, illetve még egy integrált
komplexumon belül is a Rue de Rivolira néző Iparművészeti Múzeum mintájára ki lehetett volna alakítani kvázi önálló egységeket, külön intézményi kerettel, névvel, bejárattal
– csakhogy éppen az ellenkező hatás volt a cél. Az antikvitástól a tizenkilencedik századig húzódó állandó kiállítás erényeként lehet feltüntetni a hagyományosan a Louvre által
megtestesített univerzálmúzeumi modell továbbélését (hasonlóan a British Múzeumhoz
vagy a Metropolitan Museum of Arthoz), a kultúrák közötti kapcsolatok szemléltetését,
éppen a manapság háttérbe szoruló kronológiai elv érvényesülését. Némi kételyre jogosít, hogy bármilyen sok civilizációs értékteremtési helyzetet mutat be a múzeum, ezek a
régészeti, művészettörténeti korszakok nem kerülnek egymással kapcsolatba. Mini múzeumok élnek itt egymás mellett. Csak a szoﬁsztikált látogatóktól várható el, hogy a kulturális transzfer jelenségein meditáljanak. A többség ehelyett pragmatikusan tájékozódik:
végigrohan a fő műveken minden szekcióban, a kevésbé divatos, látványos korszakokat
eleve kihagyva csak a népszerű egységekre koncentrál, és/vagy barangol a múzeumban.
7 A palota-múzeum terei közül valamelyiknek az átalakításán rendre dolgoznak. A rendezések története, az anyagrészek súlyának változása (vagyis
az egyes tudományterületek pozícióharca, éppen aktuális társadalmi fontossága) önálló kutatási téma. Néhány kiállítási rész utal is erre; például a Medici Mária által egykor a Luxembourg-palotába rendelt Rubens Galéria pannóinak kiállítási történetét az elmúlt századokban ismerteti is a mai elrendezés – sugallva ezzel azt is, hogy a mindenkor változó szemlélet a jövőben is bizonnyal alakulni fog, s így évtizedek múlva majd más elhelyezésben látjuk
a Képtárat. A múzeum történeti kondicionáltságára, időbeliségére utalnak a Grande Galerie itáliai reneszánsz bemutatójában is.
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A fő műre fókuszáló magatartás iskolapéldája a Mona Lisa; külön elemzést ér meg az
inszcenálások változása, ahogyan a Louvre színpadi rendezésként beállítja a zarándokutat a
portréhoz, majd ott a mindennapos tömegjelenetet, ahogyan a turisták bámulják egymás hátát és a távolban az áhított kegytárgyat. A másik stratégia, a populáris korszakok előnyben
részesítése vezet a múzeum szintén mindennapos felbillenéséhez: egyes teremsorokban egy
lélek nem jár, másutt a hátizsákjukkal és vizes ﬂakonjukkal egymást lökdösik az emberek
(különösen, mióta világszerte egyre kevésbé szokás a múzeumi ruhatárat használni – holott
az, ma már kivételes módon, a Louvre-ban még mindig díjmentes). Az aránytalanságok ellen
alig tesz a Louvre: nagyon ritka a korszakok, műfajok kevert, a kölcsönhatásokat kiugrasztó
bemutatása, az újszerű (nem kronologikus, nem tipológiai) rendezés, miközben reálisan csak
ettől lehetne várni, hogy a ﬁgyelem az elhanyagolt korszakokra is ráirányuljon.
A Louvre rendezése a három nagy párizsi közgyűjtemény közül a leginkább konzervatív, a hasonló külföldi intézményekhez (British Museum, berlini Múzeumsziget) képest
is maradi. Megkockáztatható, hogy a Louvre számos kevéssé látogatott teremsora csupán
kötelességből, fügefalevél gyanánt marad az állandó kiállítás része. Kis erőfeszítést tesznek csak ezek életre keltéséért, hiszen a múzeumot úgyis milliók látogatják évente.
A népszerű teremsorokat éppen a sikerük (de nem a rendezés, hanem a művek sikere) miatt nem érzik szükségesnek innovatívan átrendezni; itt ezért szó szerint állandó a
kiállítás. A látogatók többsége az „ezt is láttam” játékot űzi múzeumi túráján, minél több
olyan ikont igyekszik begyűjteni, amely bédekkere vagy más reprodukciós forrásai szerint
hozzátartozik a kötelező látnivalókhoz. Egyfajta teljesítési verseny ez: minél több műre
egy-egy pillantást vetni azok közül, amelyeket könyvekben vagy az interneten már láttunk. A lényeg, hogy a kulturális turista – akit így „befogadó” névvel illetni szinte naivitás
is – önmaga és otthoni környezete számára bizonyítsa, hogy megfelel a műveltségi elvárásoknak. Ott járt.
A három nagy párizsi múzeum bizony hatalmi intézmény. Szakmai befolyásukat a művészet kategorizálásában tapasztaljuk meg: a civilizáció milyen egységei mely státuszban
jelennek meg a Louvre-ban, haladó és akadémista művészet, grand art és arts appliqués milyen viszonyban tárul elénk az Orsayban, mi épül be a szubverzív tendenciákból a kortárs
kánonba a Pompidou Központ állandó kiállításán s így tovább. A tágabb, a nagyközönségre
gyakorolt társadalmi szabályozó hatás egyfajta viselkedéskódex. Ahogyan a felvilágosodás
korától Európa-szerte megnyíló múzeumok a polgárság számára sugallták a nyilvánosság
előtti magatartás mintáit, rögzítve a művelt szabadidő-eltöltés rítusait, úgy a karizmatikus
közgyűjtemények ma is mintakövetésre szólítanak fel. Alig rejtett indoktrinációjuk célja,
hogy a tömegtársadalom fogyasztóiból kulturális fogyasztókat is neveljenek, továbbá ebből
bevételt húzzanak és terjesszék vele a közhatalom értékpreferenciáit.
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A három intézmény közös vonása az állandó kiállítás szerepe. Szemben az idehaza gyakran hallható véleménnyel, a műfaj a legkevésbé sem a múlté. Ám az is igaz, hogy
– szintén ellentétben a leegyszerűsítő magyarországi nézettel – sokféle változata van, a közösnek beállított párizsi szerep valójában sokféle megvalósulást takar. Lehet és kell állandó kiállítást fenntartani, csak ﬁgyelembe kell venni a létrehozásakor, kritikai értékelésekor az intézmény adottságait, a fenntartó elvárásait. A francia recept szerint a legrégebbi
anyagot tartalmazó, turisztikailag a leglátogatottabb múzeumé a konzervatív, monolitikus
állandó kiállítás. A kasszasiker és az erősen műemléki jelleg módszertanilag lustává tesz.
A Musée d’Orsay már több teret enged időszaki bemutatóknak, míg a Pompidou Központ az
állandó kiállítást is időszaki bemutatók sorozataként fogja fel. Még a Pompidou esetében is
azonban az állandó kiállítás, a törzsgyűjtemény szemléltetése dominál az időszaki tárlatok
helyett. A blockbuster-kiállítások nemzetközi terjedésével szemben e párizsi trió markáns
ellenpélda. Ezt értéksemlegesen kell megközelíteni, hiszen különösen a Louvre, s részben az
Orsay példáján észrevehettük, hogy ez szemléleti konzervativizmust is jelent. Ahogy nincs
szó az állandó kiállítás eltűnéséről, úgy az sem igaz, hogy e műfaj önmagában, per se jobb,
igényesebb múzeumi munkát jelentene a populáris időszaki tárlatokhoz képest.8
E pragmatikus felfogásban reális kitérni az új, negyedik nagy párizsi társintézményre, a Musée du quai Branly-ra is. Az Európán kívüli civilizációkat képviselő közintézmény
létrehozásának tágabb körülményei ismertek a poszt-kolonializmus és a restitúció vitáiból. Jogos a múzeummal szembeni egyik fő kritika: az állandó kiállítás nem reﬂektál erre
a háttérre, (ál)naiv módon az artefaktumokat önmagában helyezi középpontba, művi úton
művészeti élményt igyekszik belőlük kicsiholni. Ám a mostani összehasonlítás egy másik
nézőpontot is kínál. Feltűnő hasonlóság, hogy ez a negyedik múzeum is az állandó kiállításra épít. Élményszerűen rendezi el, az Orsayhoz hasonlóan egy központi útvonal, s az
arról lecsatlakozó kirándulások mentén, tehát heterogén témákat és tételeket keverve.
A két múzeum eltérő fantázianeveket használ erre a túraszerkesztésre, s másként indokolják a műfajok és minőségek keverését, de az eredmény rokon.9 Élményt nyújtanak.
8 Az eddig röviden említett más intézmények között az Iparművészeti Múzeum szintén túlnyomóan állandó kiállítással tölti meg sokszintes terét.
A városi modern múzeumhoz hasonlóan a párizsi önkormányzat által fenntartott több mint egy tucat művészeti közgyűjtemény is elsősorban az állandó
kiállításával lép a közönség elé, sőt belépődíjat is csak az időszaki tárlatokért szed. Még az eredetileg kiállítási csarnokként épített Petit Palais jelentős
része is ma állandó kiállítás. Átellenben vele a szintén az 1900-as Világkiállításra megépített Grand Palais viszont 1964 óta deklaráltan az időszaki presztízskiállításoké.
9 E szemlélethez sorolható a Muséum [sic] d’histoire naturelle 1994-es felújítása is a Chemetov–Huidobro francia építészpáros tervei szerint, ahol a
Grande galerie de l’évolution az Orsay és a Branly múzeumok középső sétálóutcájához hasonlatos. A kulturális nagyberuházások közül az egyik legelső
utóélete viszont másként alakult: a később többek között a Quai Branly múzeumát is jegyző Jean Nouvel építészt az Institut du monde arabe segítette
hírnévhez 1987-ben, főként az üvegfalak elé helyezett, arab ornamentikát idéző mozgó fémlamellák révén. Az újító építészethez nem társult se módszertanilag izgalmas, se a közönség számára látványos rendezés; az állandó kiállítás mindmáig jellegtelen.

2. K Í S É R L E T I L A B O R ATÓ R I U MTÓ L A K U LT U R Á L I S T U R I Z M U S I G Múzeumfelfogások Párizsban

.......................................................................................

2. K Í S É R L E T I L A B O R ATÓ R I U MTÓ L A K U LT U R Á L I S T U R I Z M U S I G Múzeumfelfogások Párizsban

30

.......................................................................................

E rövid mondat elismerő és bíráló értelmében egyaránt. Megszabadultak az elefántcsonttorony száraz örökségétől, de kissé a másik végletbe estek, lemondva a szellemi reﬂexióról. Posztmodern múzeumok: az egyértékű tudás átadása helyett egy kreált miliőbe vonják be a látogatót. Előnyként könyvelhetik el a nagy nézőszámot, míg rovásukra írható a
múzeum kritikai-intellektuális feladatának elhanyagolása.
E dilemmákat megannyi szempont szerint lehetne kibontani, igen kritikus következtetések felé haladva. A nagy párizsi – és hozzájuk hasonlóan, bár gyakran eltérő logika
alapján, a különböző külhoni és hazai – múzeumok leírhatóak szakmailag egyre kiüresedettebb, cinikus intézményekként, amelyeket a nagypolitika reprezentációs szándékai vitrinként rendeznek át.
E jogos kritikai attitűd mellett a „megértő társadalomtudomány” ugyanennyire fontos. Tanulságos e múzeumok működését aszerint vizsgálni, hogy elfogadva megfelelési
kényszerüket fenntartóik elvárásai felé, a cél-eszköz rendszerük milyen képet szül a művészetről, társadalomról e kulturális szolgáltatóüzemekben. Amint a három nagy művészeti
közgyűjtemény a kulturális hatalomgyakorlás, úgy a Quai Branly is az állam által a céljai
közvetítése végett életre hívott múzeum. Negyedszázada a Pompidou Központ „nézőcsalogató” megvalósulását azzal bírálta a kritika, hogy az megszünteti az avantgárd művészet
progresszív, társadalombíráló jellegét; röviddel később a Musée d’Orsay a modern művészeti kánont oldotta fel sokak által hibáztatott módon egy tág, kevésbé minőségorientált
„kulturális korszak” fogalmában; ma a Quai Branly esetében hasonlóan az a dilemma,
hogy a feszültségek, dichotómiák elemző bemutatása vagy azok elgereblyézése egy múzeum dolga.
A párizsi példákat nézve a döntéshozók – politikusok, hivatalnokok, múzeumvezetők és ﬁnanszírozók – fő szempontja egyfajta paciﬁzmus. A múzeum a társadalmi konszenzuskeresés helye. Gyarmati múlt és kulturális igazságtétel, szubverzív művészet és
befogadható modernség, tudomány és szabadidős élmény, műemlék és élő intézmény, s
további alternatívák között a szakmailag még éppen elfogadható, egyúttal minél nagyobb
társadalmi hatású működés egyensúlya a cél.
Ennek oka lehet az idő múlása, illetve a lépéstartás hiánya is. A Musée d’Orsayt éppen az elitista modernizmusképet revideáló „transz-avantgárd” attitűdje miatt lehetett a
megnyitásakor újítónak tartani – csakhogy mára önmaga műemléke lett. Belemerevedett
a kulturális turizmus sikerébe. A Pompidou Központtól szintén már elvárni is nehézkes
egy mai, kísérleti kortárs jelleget, hiszen mind a második világháború előtt, mind azután
közel fél-fél évszázadnyi, immár klasszikusnak, kanonikusnak tekinthető műtárgyanyagot
reprezentál. A jelenkori művészet laboratóriumszerű generálása kisebb, rugalmasabb intézményt, s hófehér falú teremsor helyett más teret igényelne.

31

Kísérleti proﬁl helyett a nagy intézmények fenntartása (vö. már a nevében is Le
Grand Louvre) haszonmaximalizálásként interpretálható – bár nem közvetlenül anyagiakban mérve, hanem a saját társadalom és a látogatók, turisták minél szélesebb rétegeinek
befolyásolása jegyében. Nincs is ebben radikális újdonság. A városlakók, a honi népesség és
a rohamosan bővülő nemzetközi turizmus kiszolgálása már a tizenkilencedik századi múzeumfejlesztéseket is meghatározta. Párizsban az intézmények városföldrajzi elhelyezése
tanúskodik mindmáig a nekik tulajdonított szimbolikus értékről. A Louvre-tól a két diadalíven át ma már a Défense elővárosi negyedig húzódó tengely bizonyítja, milyen hosszú
időn át döntő szempont maradt e múzeumi központ kiemelése. A Beaubourg a Les Halles
és a Marais sétálóutcáiból csatornázza a belvárosi plázája felé a látogatókat. Az Orsay és a
Branly rakpart két múzeuma a Szajna déli partjának kulturális revitalizálására példa.
A Grand és a Petit Palais párosát már száztíz évvel ezelőtt úgy tájolták, hogy az orosz
cárról elnevezett III. Sándor-hídon át egyenesen az Invalidusok dómjára, terére és hatalmas közkertjére nézzenek. Kis sétatávolságra, az eredetileg szintén világkiállítási céllal felépített Palais de Chaillot két ormótlan szárnyában évtizedek óta múzeumokat helyeznek
el – amelyek így mértani pontossággal farkasszemet néznek a Napóleon csatájáról elnevezett Jénai-hídon át az Eiﬀel-torony, a Mars-mező és a Katonai Akadémia együttesével.10
Közgyűjteményekből nemcsak közlekedési csomópontokkal, műemlékekkel és szabadidős közterekkel kombinált egységeket lehet formázni, hanem egész környéket is.
A palotanegyedben számos egykori arisztokrata-nagypolgári rezidenciát (másutt, hasonló elv alapján egykor szekularizált egyházi épületet) alakítottak át múzeumi helyszínné.
A fővárosi történeti gyűjtemény, a Musée Carnavalet, amint a Musée Picasso, vagy éppen
a Zsidó Múzeum, továbbá a Levéltár nemzeti történeti jellegű múzeuma műemléki helyszínen kerültek elhelyezésre – ennek minden hátrányával együtt. Sok szempontból megállt felettük az idő: fő műfajuk az állandó kiállítás, amit ismeretközlő felfogásban alakítanak ki és nem is nagyon aktualizálnak. Az épület átveszi a hatalmat az intézmény felett,
műemlékké teszi a potenciálisan élő, izgalmas kiállítási témát is.
A palotanegyed szélén ilyen a Conservatoire des arts et métiers technikatörténeti
múzeuma is, amely Lajos Fülöp kora óta működik a Saint-Martin-des-Champs konﬁskált
kolostori épülettömbjében. Az invencióról, a feltalálások történetéről szóló állandó kiállítás bájos időutazás a múzeum önnön múltjába, módszertanilag leleményesnek ma már
legkevésbé sem mondható. A tudománytörténet más helyszíneken is múzeumi megjelenéshez jut Párizsban, például a Csodák Palotája és a Millenáris Park előképének is tekint10 A legtanulságosabb az 1882-ben létrehozott Musée des monuments français változó elhelyezése és elnevezése a Chaillot-palotában. A gipszmásolat-gyűjtemény sokáig Musée de la Sculpture Comparée néven szerepelt, míg 2007-es felújítása óta a „közönségbarát” Cité de l’Architecture et du
Patrimoine nevet viseli.
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hető La Villette – Cité des Sciences et de l’Industrie parkjában és épületeiben, az egykori
elővárosi vágóhídból kialakított interaktív, játékos múzeumban. Ez a Mitterand elnök által támogatott kulturális nagyberuházás (1982–1993) azt fémjelzi, hogy az új fejlesztés, a
konzerváló történeti aurától mentes új épület, sőt akár a belvárostól való távolság (némileg kényszerűen) fogékonyabbá teszi a muzeológusokat a szemléleti újításra.
A porosodás veszélye fenyegeti a one-man múzeumokat is. Ez a világszerte ismert intézménytípus műgyűjtőknek vagy művészeknek állít emléket, róluk szól. Párizsban külön
csokorba lehetne ezeket szedni: a Camondo, a Cernuschi, a Cognacq-Jay család kollekciói,
illetve Delacroix, Moreau, Rodin, Zadkïne vagy éppen Bourdelle művészeti hagyatéka látható ma ilyen szentély módjára. Varázsuk pótolhatatlan; formaldehidbe mártva őrzik egyegy letűnt világ hangulatát. A kérdés, hogy ezzel jót tesznek-e névadóiknak. Valóban az
ilyen statikus emlékezés segíti elő a múlt továbbélését?
A módszertani dilemma itt-ott kétszeresen is felmerül, hiszen a Samaritaine nagyáruház alapítójaként ismert Cognacq-Jay házaspár 1928-ban egy XVIII. századi enteriőrt
és kollekciót hagyott a közre, vagyis mai múzeumuk (1990 óta új, már nem az általuk eredetileg kiválasztott épületben, de továbbra is előkelő belvárosi palotában, tehát ugyanazon modell szerint) arra emlékezik a XXI. században, ahogyan ők képzelték a XX. században a XVIII. századot. Ugyanilyen múltelővarázsló volt Moïse de Camondo is, akinek
1910–1914 között épült villája ma a Parc Monceau mentén úgy múzeum, hogy egy kora
huszadik századi felfogást látunk az ancien régime koráról.
Néha a felújítás kínál esélyt a dinamizálásra. Az 1896-os hagyatékkal létrejött Musée
Cernuschit 2005-ben, míg a lyoni nagyiparos hagyatékából 1889-ben megnyílt Musée
Guimet-t (mindkettő ázsiai műgyűjtemény) 2001-ben újították fel nagyvonalúan. Az
utóbbi számomra Párizs egyik legjobban sikerült közgyűjteménye lett: emberi léptéke befogadhatóvá teszi, felsejlik mögötte a gyűjtői individuum, de a kortárs építészi fantázia és
a többközpontú rendezés életet lehelt bele.
Az elmúlt bekezdésekben felvetett példák különböző típusokat igyekeztek szemléltetni. Az eredeti modellben a három nagy művészeti múzeum mellé társítottam a Quai
Branly új civilizációs áttekintését, közös vonásként a kulturális hatalom reprezentációját
kiemelve. Ezzel vontam párhuzamba a várostervezési szempontok szerint, kiemelten elhelyezett további múzeumokat, amelyek több mint száz éve új és új erőfeszítéseket szemléltetnek arra, hogy ezek az intézmények a városi vérkeringés szerves részévé váljanak, itt lakónak és ideérkező látogatónak egyaránt könnyen megközelíthetők, sőt kihagyhatatlanok
legyenek. Hatalmi státuszuk merít a környező közintézmények szimbolikájából, egyúttal
aktívan erősítve azt. A múzeumok kihasználják a városrendezés jelképüzenetei által képzett rangos pozíciót, s maguk is hozzájárulnak környezetük urbanisztikai, kultúrpolitikai
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státuszának emeléséhez. E reprezentációs kölcsönhatás hátránya ugyanakkor, hogy kiállításaikat is ideologikussá, statikussá, hatalmat sulykolóvá teszi.
E gondolatlánc mentén léptem tovább a (főleg volt arisztokrata és egyházi) műemléki
helyszíneken elhelyezett, illetve egyénközpontú műgyűjtői vagy művészgéniuszi állandó
kiállítások, emlékházak felé. Ezek is a történeti élményt, egy vélt hitelességet, a múltból
megőrzött aurát kereső kulturális turisták számára készültek el. Elvileg az örökségkezelés
ügyes módját jelenthetik mind az épület, mind az ott deponált műtárgyanyag számára.11
Ám a turistareprezentációból fakadó elkényelmesedés és a funkciótorzulás miatt gyakran
nem rugalmasak, s (néhány felvetett ellenpéldától eltekintve) önmaguk emlékévé merevednek.
Egy ilyen áttekintés a megcélzott tézis érdekében szelektíven válogat, sarkítva fogalmaz. Számos fontos részletet, a logikai sorba nem illő jelenséget kihagy, kicsinyít, hogy
egy éles állítást alátámasszon a vizsgált közintézményekről. Vállalva e módszertani nehézséget, ez a körkép egy évtizedek óta erősödő helyzetet igyekezett normatív igény helyett
leíró, az okokat feltáró jelleggel szemléltetni (és némileg kritizálni): e párizsi múzeumok
– különbségeik mellett – hasonlatosak abban, hogy küldetésüket kevéssé egy értelmiségi
diszkurzív szerepben látják, inkább aﬃrmatív intézmények.*12

11 A forradalom idején államosított, ma a Levéltárnak otthont adó Palais Soubise a saját építészeti kategóriája legfontosabb példája. A művész
magángyűjteményét, műveinek csoportját, számos azóta eszközölt vételt, az örökösödési illeték kiváltásaként lerótt adományt (dation) felsorakoztató Picasso Múzeum az egykori sóadóbérlő tulajdonos nyomán Hôtel Salénak (sózott) keresztelt palotában hűen szemlélteti, hogy a modern művészet
milyen jól megfér a klasszikus építészettel, s hogy egy múzeum a két tényező közös nevezőjeként milyen professzionalizmussal használja fel a reprezentáció eszköztárát. Egyénibb döntés volt a Palais Royal kertjében Daniel Buren, George Segal, Magdalena Abakanowicz és mások kortárs téralkotásait
elhelyezni.
* A 2000 című folyóirat 2010. áprilisi számában megjelent tanulmány szerkesztett változata.
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3. HELYI SZUBKULTÚRÁBÓL
NEMZETKÖZI TREND
A kortárs művészet
kanonizálásának európai modelljei

N Új kortárs, huszonegyedik századi múzeumot álmodott magának Bécs. A nemzetközileg
jegyzett Coop Himmelb(l)au tervezőiroda által a Duna partjára képzelt épület egyszerre
jelentené a jelenlegi modern művészeti múzeum sokak által a nyersesége miatt elutasított
épületének felülírását, egy úgymond igazi kortárs múzeumépítészeti alkotás létrehozását,
valamint egy új munkamegosztás kialakítását a meglévő épülettel. Ott maradna a klasszikus modern anyag, míg a Duna-partra – tehát a belvárostól nem kis távolságra, de kényelmes, nagy térbe – költözne a jelenkori kollekció.
De hová ez a sietség? Hiszen a meglévő modern múzeum is csak nemrég, 2001-ben
nyílt meg. Mivel a Museumsquartier része, központi fekvése mellett számos társintézmény közelségét is élvezi, nem fenyegeti a népszerűbb kiállítóhelyekkel szembeni elszigetelődés. Ez a szürke, bazaltborítású múzeum ráadásul az intézmény első igazi, célirányosan épített otthona. A múzeum mai nevét (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig
Wien) is csak 1991-ben kapta: minden szempontból új intézményről van szó, miért kell
máris költöznie? A történet egésze azonban kacskaringósabb, s egy kis visszatekintés magyarázatot kínál a mai kortárs múzeumi és építészeti dilemmára.
A második világháború után Ausztria a kortárs művészet tekintetében senki földjének számított. A század eleji lendület megakadt, a harmincas–negyvenes években a hitleri
program hatására már Bécsben is ellenségesek voltak a modernizmussal szemben. Az újrakezdés az államszerződést (1955) követően egy-egy galériában (St. Stephan), gyűjtői körben (Art Club) indult meg, majd 1958-ban határozták el, hogy az akkori brüsszeli világkiállítás osztrák pavilonjának Bécsbe hazahozott és átalakított épületében egy modern
művészeti múzeumot hoznak létre. Az 1962-es megnyitót és néhány éves gyarapodást
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követően azonban az állami támogatás elapadt; távozott a neves igazgató, a Magyarországon is kapcsolatokkal rendelkező Werner Hofmann. 1977-ben a németországi Ludwigmagángyűjtemény bécsi kiállítása viszont olyan sikeres volt, hogy a házaspár még a tárlat
ideje alatt megállapodott az anyag egy részének letétbe helyezéséről. Az osztrák kulturális
vezetés három kulcsﬁgurájának összehangolt fellépése nyomán most nem is rekedt meg ez
az újrakezdés. Az állam megvásárolta a kölni Hahn Gyűjtemény kortárs anyagát (ﬂuxus,
nouveau réalisme); erre Ludwigék – látva az elkötelezettséget – széles körű letétbe és ajándékba adtak nagy műcsoportokat (1981, 1991). Cserébe a megszülető osztrák Ludwig Alapítványban a nagy összegű éves vásárlási keret biztosítását a kormány vállalta magára.
A Ludwig-impulzus elérte az érdemi célt: nem csupán kiállítás, letét, ajándékozás történt, hanem az osztrák döntéshozói élet felismerte, hogy a hazai vizuális neveléstől kezdve a nemzetközi reprezentációig számos okból elengedhetetlen, hogy tartósan támogassa
a modern és kortárs múzeumügyet. A struktúra változott meg: az immár szilárdan létrejött állami múzeum mellé Bécs városa 1992-ben hatékony szervezettel, pénzügyi és szakmai
feltételekkel életre hívta a Kunsthallét; folyamatosan bővül a galériák, gyűjtők, non-proﬁt
szervezetek köre. Az elmúlt húsz évben létrejött az a modern, pontosabban inkább kortárs
intézményi háló, amely révén Bécs felkerült a globális művészeti térképre. Ezt érzékelik a
művészek is: hazaköltözött Párizsból Hans Staudacher, Amerikából Maria Lassnig; illetve
fordított irányban is – ma a bécsi akcionizmustól és informeltől (Otto Mühl, Arnulf Rainer)
egy-két neo-konceptuális objekt-művészig (Franz West, Erwin Wurm) azonosítható mintegy
tucatnyi osztrák alkotó, akik a hazai szcéna erkölcsi és anyagi támogatásával egyetemes elismertséghez jutottak. Mindez visszahat a múzeumra, mondanám a modern múzeumra; de
máris észleljük, miben áll a változás: ez a múzeum egyre kevésbé modern, inkább kortárs.
E tény részben kritikai szemlélettel is megközelíthető: a csoda nem sikerült, a hatvanas években ugyan még számos fontos korai modern pozíciót be tudtak tölteni a gyűjteményben, de nemzetközi összevetésben Bécs feltehetően soha nem lesz már a klasszikus modern művészet jelentős állomása. (Ez a hiány sarkallta egyébként az Albertinát a
klasszikus modern svájci Batliner-gyűjtemény tartós letétként megvalósított befogadására
2007-től kezdődően – még ha ez a lépés más szempontból ellentmondásosnak is tekinthető.) A hiányos korai avantgárd anyaghoz képest viszont a bécsi modern múzeum második
világháború utáni fejezetei egyre teljesebbek, a kortárson belül például feltűnően fókuszba került a média- és fotóművészet. A kollekció nemzetközi merítésű, előnyös kontextust
biztosít az osztrák alkotóknak. Példát mutat a magángyűjtőknek is; amikor 2005-ben a
MumoK nagy áttekintést rendezett osztrák privát kollekciókból, akkor gond nélkül megtöltötte a kiállítást a tulajdonosoktól kölcsönzött mai külföldi – és persze vegyesen osztrák – művekkel.
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A fejlődés kisugárzik Bécsen túlra is: a további három közismert nagy művészeti múzeumon és központon (Graz, Linz, Salzburg) túl kisebb városok, alapítványok vagy éppen
céges gyűjtemények igyekeznek magukat elhelyezni a nemzetközi porondon. Mint minden
más országban is, a múzeumi vezetők ennek ellenére panaszkodnak, hogy még több kortárs projektre lenne szükség, és igazából milyen kevés is itt a jó gyűjtő. Ezeket a vágyakat
a sajátos osztrák helyzet felől érdemes megítélni. Összehasonlításul: az egyetemes kortársgyűjtés múzeumi és magánhelyzetéről az ezredforduló óta megjelent egyik leginformatívabb könyvben (Adam Lindemann: Collecting Contemporary, 2005, Taschen) a vezető
non-proﬁt londoni Serpentine Gallery igazgatónője arra panaszkodik, hogy Angliában milyen kicsiny a jelenkori művészet társadalmi elfogadottsága, milyen vékony a gyűjtői réteg – az Egyesült Államokhoz képest. Minden relatív. Tény, létezik egy ilyen lejtő, és ezen
Bécsnek még van hová kapaszkodnia, de ettől az osztrák szakemberek mai panasza nem
más, mint az evés közben megjött étvágy természetes jele.
A századfordulón rövid ideig megmutatkozó, de akkor még nem a maihoz mérhetően nemzetközi igényű kortárművészeti expanzió óta Bécs először mondhatja el magáról,
hogy beljebb került a modern értelemben vett művészeti intézményrendszer perifériájáról. Nincs a centrumban, de szerves része a német nyelvű művészeti közegnek, amely viszont központi jelentőségű. S éppen e siker miatt érzi szűknek a bécsi modern múzeum
mind az otthonát, mind a nevét. Lesz-e új kortárs múzeum, s ha igen, milyen munkamegosztásban: ezt csak a jövő dönti el, de tény, hogy a szó szerint vett jelenkori, irányultságukban már huszonegyedik századi gyűjtemények leválása a modern törzsmúzeumokról
másutt is tapasztalható. A Művészetek Palotájának építése során Budapesten is felmerült,
hogy oda ne a megbukott koncepciójú 4M (egy múzeumi raktárakból és magángyűjteményekből válogatott Modern Magyar Művészeti Múzeum), és ne is a Várban elhelyezett
Ludwig Múzeum, hanem egy teljesen új, az induló évezred művészetét nemzetközi kitekintéssel gyűjtő intézmény kerüljön.
A magyarországi párhuzam nem véletlen. Az osztrák történet összefoglalásában remélhetően felismerhetőek voltak a tudatosan hangsúlyozott, hazánkéhoz sokban hasonló
kiinduló feltételek – amelyekből a Lajtán túl (eddig) nagyságrendileg jobb eredményt hoztak ki. A szovjet típusú politikai berendezkedés évtizedei miatt Magyarország Ausztriához képest is jócskán, mintegy harminc évvel (1955–1988) lemaradt: ahogyan az osztrák
múzeumoknak nem lesz jelentős posztimpresszionista anyaga, úgy Budapesten már a második világháború utáni évtizedek utólagos nemzetközi gyűjtésének sincs meg az esélye.
Másrészt látni kell, hogy a lemaradásuk behozását legalább a kortárs téren az osztrákok
sem a szerencsének, hanem a tudatos döntéseknek köszönhetik; és ez az út elvileg Magyarország előtt is nyitva áll. Részben éppen a bécsi katalizátorhatásuk nyomán döntött

3. H E LY I S Z U B K U LT Ú R Á B Ó L N E M Z E T KÖ Z I T R E N D A kor társ művészet kanonizálásának európai modelljei

.......................................................................................

3. H E LY I S Z U B K U LT Ú R Á B Ó L N E M Z E T KÖ Z I T R E N D A kor társ művészet kanonizálásának európai modelljei

38

.......................................................................................

úgy a Ludwig házaspár, hogy Budapesten is próbálkozik, méghozzá ugyanúgy nem csupán
az eseti kiállítás, letét, ajándék szándékával, hanem a hozzáállás, a kitekintés, a művészeti
infrastruktúra lényegi módosításának közvetett előidézésével. Ez eddig töredékesen valósult meg, de megindult (Lumú), és láttuk, hogy Bécsben is több nekifutásra volt szükség.
Történelmi okok másutt is szolgáltatnak magyarázatot, de továbblépés ott valósult
meg, ahol nem bújtak a kifogás mögé. Spanyolországban a Franco-diktatúra után csak a minimális közös kulturális alapról lehetett újraindulni. Madrid az egyik tipikus megoldás, ahol
egy nagy közös, modern és kortárs művészeti központ létrehozása mellett döntöttek. Így
nyílt meg 1990-ben az egykori kórházból átalakított, és a királynőről elnevezett Centro de
Arte Reina Sofía.
A minisztériumi fenntartású múzeum 1980-tól fokozatosan született meg: eleinte csak
időszaki kiállításai voltak, állandó gyűjteményét 1992-ben avatták fel. Igenis vállalták, hogy
ez a Museo Nacional a spanyol művészetet támogatja – Picassótól Chillidán át Tàpiesig, de
belátták, hogy ezt nem a spanyol folyamatok túlhangsúlyozásával, bezárásával, hanem a
nemzetközi integrációjával érik el. És a siker nem maradt el: a helyi közönség és a nemzetközi érdeklődés miatt 2005-ben már a másfélszeresére növelt alapterületű múzeum nyitotta
meg régi-új épületét. Tudták azt is, nem árt már az építészeti pályázat során nemzetközien
gondolkodni: Jean Nouvel francia sztárépítész kapta a megbízást.
De ez megint nem azt jelenti, hogy ami külföldi, az önmagában jobb; inkább csak az
biztos, hogy a hazainak jót tesz az elegyedés a külhonival a művészeti kontextus szempontjából. Portugália földrajzilag ugyanannyira periferikus helyzetű, mint Magyarország,
az EU-ba történt felvétele ugyanúgy a szegény rokon felzárkóztatását jelentette, kortársművészeti élete semmivel nem aktívabb a miénknél, mégis úgy alakították, hogy amikor
végre új jelenkori múzeum nyílt Porto mellett (Serralves Museum, 1997), akkor az Álvaro
Siza terve révén építészeti világhírre tett szert.
Az Ibériai-félszigeten egy harmadik stratégiát választott Bilbao: a terrorizmus és
munkanélküliség miatt kritikus helyzetbe került város csak szenzációs, nagy dobásban
gondolkodhatott, s ezért szövetkezett a Guggenheim Alapítvánnyal, amely Frank O. Gehry
tervei alapján meg is építette ott az azóta ismertté vált múzeumot (1997). A baszkok eltökéltek voltak: 1991-ben folyt az első megbeszélés, hat évvel később megnyitott az épület!
Minden anyagi terhet a helyiek viseltek, de ez a megoldás későbbiekben a fellendülő turizmust tekintve, és a gyűjtemény számára is hasznosnak bizonyult. Az eredetileg inkább
csak kiállítási helyszínként elképzelt Guggenheim-állomás időközben saját kollekciót épít:
szintén bilbaói, tehát helyi önkormányzati pénzből, vagyis nem a New York-i alapítvány,
és nem is a madridi kormány ﬁnanszírozza. A Guggenheim-minta a két további európai
helyszínen (Velence, Berlin) túl másoknak is megtetszett. Mára jóval száz fölött van a New
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York-i alapítványnak benyújtott jelentkezések száma; az elmúlt évekből az osztrák, lengyel
és magyar helyszín pályázata sem jutott végül tovább.
Még a mediterrán periférián maradva, ugyanekkoriban öltött testet a – hivatalos katalán nevén – Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Bár az ötlet 1959-re nyúlik viszsza, az intézményt végül csak 1988-ban alapították, s épülete 1995-ben nyílt meg; igaz,
a hosszúra nyúlt előkészítés valódi amerikai sztárépítészt eredményezett Richard Meier
(többek között a Los Angeles-i Getty Center tervezője) személyében. A MACBA tehát időben szintén a modernizmus lecsengése után létrejött intézmény, gyűjteményében és programjaiban is egyértelműen kortárs identitást sugall, sőt azon belül tudatosan megpróbál
előnyt kovácsolni kései születéséből. Ha már lekésett a klasszikus avantgárdok ma már
drága és mindenki által – ha másért nem, sznobizmusból – csodált kulcsműveiről, akkor
nem is próbálja meg a kánont helyi vagy másodrangú külhoni művekkel pótolni, hanem
inkább rákérdez egyáltalában a kánon, a kánonok jogosságára. Esztétikailag reﬂexív, szélesebb világlátásában pedig szubverzív, társadalomkritikus szemléletű ez a múzeum. Amerikában a PS 1, a New Museum, vagy a Dia Center kísérleti kortárs kiállításai tekinthetőek
rokonának, ami annyiban meglepő, hogy az építész, Richard Meier minimalizmusával, jó
értelemben vett nemes konzervativizmusával máig a modern program követője. De az általa tervezett épületben is hiteles a barcelonai experimentális küldetés.
A nagy, fehér felületek, a geometrikus tértagolás előnye, hogy sokféle kiállításhoz
megfelelő, semleges hátteret kínál – s így ez a barcelonai „házasság” jól működik épület és
kurátori program között. Ennek feltétele, hogy egyértelmű legyen a program: a helyi közönség és a nemzetközi szakma egyaránt megérti az üzenetet, és nem is fog akkor mást
számon kérni az intézményen. Kortárs múzeumot sokféleképpen lehet vezetni – de a választott úton következetesen kell haladni.
Az ibériaiak kiapadhatatlan forrása a latin-amerikai hátország is. Mexikóvárosban él
a világ egyik legnagyobb kortársgyűjtője (Eugénio López), s a többi spanyol-portugál ajkú
országból is folyamatosan áramlanak a tehetséges, érvényesülést kereső művészek és galériáik a két centrum, Európa és az Egyesült Államok felé. Földrajzilag a perifériáról, szociálisan a gazdagok hatalmán kívülről érkezve, ezek az alkotók bátran, szabadon gondolkodnak, minden lépésükkel megkérdőjelezik az észak-nyugati világpólus, a fehér, angolszász,
protestáns szellemi és anyagi elit dominanciáját. Ez jól találkozik az ibériai intézmények
társadalomkritikai nyitottságával, és egyetemessé teszi az itt zajló kortársművészeti életet. Nyugat-Európából nézve talán peremvidék ez, de globálisan nem az.
Európán belül is erősödik azon múzeumi szakemberek hangja, akik a modern és kortárs értékrendben nem kizárólag az Alpoktól északra eső országok művészetét helyezik
előtérbe. Hegyi Lóránd a bécsi modern múzeum igazgatójaként eltöltött egy évtized után
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a latin térség felé váltott: ma Saint-Étienne-ben vezet múzeumot, és Sevillától Nápolyig
vesz részt intézmények, projektek működésében, egyfajta dél-európai művészeti tengelyt
keresve.
E földrajzi súlyponteltolódáshoz sorolható a görög főváros felemelkedése is. A mediterrán országokat – különösen Görögországot az antikvitás, illetve Itáliát a reneszánsz értékei
miatt – gyakran beskatulyázzuk klasszikus kincsestárként, de jól láthatóan a modern vagy
a kortárs művészet bizonyos szegmenseiben sikerült ebből kitörniük. A „post-Olympics
Athens” kategória fogalommá vált a nemzetközi kortársművészeti életben, a városban az
infrastrukturális, turisztikai fejlesztések nyomán felpezsdült az élő művészet. Ennek egyik
motorja Dakis Joannou üzletember, a szépség, dekorativitás helyett az emberi lét alapdilemmáira rákérdező installációk egyik nemzetközileg vezető gyűjtője, akinek Deste Alapítványa
külföldi kiállításokat hoz Athénba. Példáját mások is követik; Vlassis Frissiras is létrehozott
egy kortárs magánmúzeumot. A Földközi-medencében számos más új helyszín azonosítható; Isztambul egyértelműen regionális kortársművészeti mágnes lett.
Európa déli pereme azért vonzó az új múzeumok, alapítványok felállításán gondolkodó döntéshozóknak, mert a civilizációk keveredését kínálja, kiutat mutat az európai nemzeti és a bevett modern, polgári értékek mentén történő gondolkodásból. Mivel egy kortárs múzeumot nem kell nagy kollekcióval indítani, sőt akár tudatosan gyűjtemény nélkül
is létre lehet hozni, ezek a szegényebb, periferiális helyszínek nincsenek kizárva a versenyből. Feltéve, hogy biztosítják az izgalmas szellemi nyersanyagot a projektekhez, a biztonságban élő nyugatiak által vágyott, keresett kis egzotikumot, a kapcsolódást a világpolitikai konﬂiktusokhoz. A kortárs művészet – mint látható – elkerülhetetlenül társadalmi,
politikai kategória, méghozzá szinte kötelezően a határokon túlnyúlóan.
Nem véletlen e kulturális-földrajzi periféria hangsúlyozása: magyar szemszögből ez a
releváns összehasonlítás. A rendszerváltás idején Kelet-Európa valami hasonló kuriozitást
kínált, ám ez elmúlt. Geopolitikailag ma a Nyugat része vagyunk – de kortársművészeti
intézményrendszerünk közel sem annyira fejlett, hogy érdemi partnerként vehessen részt
ebben a hálózatban, és már nem is olyan különböző, hogy a másság révén legyen érdekes.
Kelet-Európában ma a Balkán számít még ﬁgyelemre méltónak, megkésettsége, etnikai feszültségei, és ezek művészeti lecsapódása révén – de egyrészt ez is csupán idő kérdése, hogy
aktualitását veszti, másrészt az intézményrendszer itt sem fejlődik párhuzamosan. Nem
együttműködés, integráció zajlik a Nyugattal, hanem a Nyugat bizonyos művészeket beemel
egy-egy nagy kiállításba, a műtárgypiacra. Nem csoda, hogy az egykori Vasfüggöny mögött
egyetlen nemzetközileg érdemi szerepet játszó kortársművészeti közgyűjtemény sincs, még
ha egy-egy intézmény (például a varsói Galeria Zacheta vagy a ljubljanai Moderna Galerija)
magas szintű, a saját (szűk) közegében külföldön is jegyzett munkát végez.
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A budapesti Ludwig Múzeum a neve révén ugyan ismert, de sem olyan önálló kiállításokkal, sem olyan gyűjteményi szakosodással nem jelentkezett eddig, amely érdemi
identitást kölcsönözne neki. Holott tudatosan emeltem ki az osztrák vagy mediterrán intézményi példáknál a dátumokat: azok alapítási, megnyitási évszámai lényegében nem korábbiak a magyar rendszerváltásnál, a budapesti újrakezdésnél, tehát a magyar lemaradás
nem igazolható a kommunizmus örökségével. Szándékosan hivatkoztam a külföldi példáknál a nemzetközileg hírvivő építészekre is, amivel szemben a Művészetek Palotája és környéke a legnagyobb jóindulattal is csak semlegesnek nevezhető beépítésével Magyarország
egy további kortársművészeti jel-adás lehetőségét szalasztotta el. Amíg a kortárs művészeti és múzeumi kérdéseket nemzeti belügyként, belterjesen próbáljuk megoldani, mindig ez lesz az eredmény; és a kelet-európaiságért önsajnálaton kívül más elismerés nem
jár. Ez olyannyira nem keleti kérdés, hogy a mégoly gazdag északi államokat sem kíméli.
Skandináviában egyetlen nagy múzeum található, amelyik komoly gyűjteménnyel és
kiállításokkal részt vesz a nemzetközi kortárs szcénában, a stockholmi Moderna Museet.
Ugyanabban az évben alapították (1958), amikor a bécsi múzeumot: ezek az európai országok túljutottak a második világháború utáni helykeresésen, a kulturális fronton nyilvánvalóvá lett az amerikai előretörés, közben a modern művészet klasszikus értékké és
egyre szélesebb körű középosztályi szabadidős, intellektuális érdeklődés tárgyává vált, s
az emelkedő műtárgypiaci árak miatt utolsó pillanat volt lépni. 1960–1974 között a legendás igazgató, Pontus Hulten vezetésével nemzetközi rangú intézményként mutatkozott be
a múzeum; az elismertséget jelzi az igazgató későbbi karrierje is, hiszen Hulten a Centre
Pompidou vezetője lett, majd Los Angelesbe ment dolgozni. Bár az eredetileg egy gyárépület átalakításával létrehozott Moderna Museet időközben többszöri átalakításon ment keresztül (legutóbb 2004-ben), a modern múzeumok természetéből adódóan, folyamatosan
gyarapodó kortárs anyaga felveti a bécsi testvérintézményénél is megtapasztalt dilemmát:
meddig „modern” még ez a múzeum?
A Moderna büszke erre a paradoxonra, publikált célkitűzései között szerepel nemhogy ennek eltussolása, és a bécsi példához hasonlóan egy külön kortárs múzeum létrehozása, hanem ellenkezőleg: az együttélés aktív kihasználása. A modern és a kortárs művészet különbözőségeit kreatív energiaként, teremtő feszültségként próbálja felhasználni a
múzeum. Tudomásul veszi, hogy ez nem egy megoldható, nem is megoldandó kérdés, hanem inkább a folyamatos újraértékelés, megújulás forrása. A bécsi és a stockholmi válasz
láthatóan eltér, ugyanazon dilemmával szemben állva.
A Moderna Museet mellett Észak-Európában nincs is más, ilyen jelentőségű modern/
kortárs múzeum. Finnországban siker volt a Kiasma kortársművészeti központ és múzeum megnyitása 1998-ban, de a neves amerikai építész (Steven Holl) tervezte épület vonz-
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erejével együtt is látni kell, hogy a központ kiállításaira, előadásaira, koncertjeire, tehát
összes rendezvényére együttesen a közel tíz év alatt annyian jöttek el, mint a vezető múzeumoknak csupán a kiállításaira évente. Nem is okos a látogatószámok bűvöletében élni;
a Kiasma éppen jó példája a józan programalkotásnak: ha rangos gyűjteményre még a kortárs területen sincs elég pénz, akkor minél több kísérőrendezvényt érdemes szervezni, és
egyfajta progresszív Kunsthalle (Műcsarnok) módján működtetni a helyszínt.
A bécsi és a stockholmi múzeum létrehozásával ugyancsak egy időben, 1958-ban nyílt
meg Skandinávia egy további fontos helyszíne, a dániai Louisiana Modern Művészeti Múzeum. A magánalapítású, máig független intézményként működő múzeum területe időközben többszörösére bővült, tudatosan egységet alkot természeti környezetével is, és egy
Európában viszonylag ritka kültéri állandó szoborkiállítással (Sculpture Garden) büszkélkedhet. A múzeum nemzetközi helye valahol a svéd Moderna és a ﬁnn Kiasma között van.
A Louisiana egyértelműen nagyobb ambíciójú a Kiasmánál annyiban, hogy bár alapításakor csak dán művészetet prezentált, eleinte a külföldön dolgozó dán alkotók révén szerzett kapcsolatok, majd már az önálló szakmai rang és a múzeum ﬁnanszírozásában részt
vállaló, összesen közel harminc alapítvány támogatásával nemzetközi műveket is vásárol.
Joggal kezeli kitüntetten a kortárs művészet nemzetközi élvonalához tartozó dán alkotót, Per Kirkebyt; és ezek a szakosodási lépések összességében elegendőek ahhoz, hogy a
Louisiana szerepeljen a globális kortársművészeti térképen.
Az ugyanennyire tehetős Norvégiának viszont nincs egyetemes pozíciójú jelenkori
művészeti intézménye. Az oslói Nasjonalgaleriet modern anyagát Edvard Munch alkotásai révén még számon tartják, de a kortárs rész a nemzetközi ﬁgyelem számára nagyjából
ugyanannyira érdektelen, mint a Magyar Nemzeti Galériáé. Nem „rossz”, csupán nemzetközileg érdektelen. Nem szeretném bármelyik múzeum munkáját, bármelyik nemzeti művészet minőségét megkérdőjelezni – ám ugyanennyire világosan kell kerülnünk az illúziót,
hogy ezeknek nemzetközi jelentőségük lenne az amúgy fontos hazai reprezentáción, nemzeti identitáson, és valamilyen szuvenír-turisztikai szerepen túl. A norvég – vagy mondhatnánk más, fejlett országbeli, de a múzeumi munkában nemzetien elzárt – kortárs művészetnek semmivel nem jobb a pozíciója, esélye, esélytelensége a magyarénál.
Önmagában tehát a nemzeti jövedelem nem segít; vagy fordítva fogalmazva: a gazdasági elmaradottság nem mentség a magyarországi kortársművészeti múzeumok erőtlenségére. A beszélt nyelv sem döntő tényező: kortárs ír képzőművészeti intézmények sem játszanak az egyetemes pályán, hiába beszélik a Londontól nem is messze fekvő Dublinban
az angolt. Földrajzilag túl periferiális az ír és a norvég példa? Nos, Belgium igazán jó fekvésű, a frankofónia révén nyelvileg sem elszigetelt, mégsem büszkélkedhet valóban nemzetközi súlyú kortársművészeti múzeumokkal. Amint a dánoknak, úgy a belgáknak is van
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sztár kortárs alkotójuk: Luc Tuymans, de az ő pozíciója inkább köszönhető a belgiumi galériáknak, gyűjtőknek, és leginkább a nemzetközi műtárgypiac hatékonyságának.
Földrajzi fekvés, beszélt nyelv, nemzeti jövedelem mind fontos mankót nyújthat a jelenkori múzeumi közegnek, de egyik sem garancia, avagy, fordítva fogalmazva, egyiknek
a hiánya sem kizáró tényező. Egy jó kortársművészeti múzeum inkább múlik a nemzetközileg értelmezhető szakmai programon, agilis munkatársakon, stabil állami, önkormányzati vagy alapítványi támogatáson (erkölcsi és anyagi értelemben), és a kortárs művészet
általános presztízsén, a vizuális neveléstől a médiában elfoglalt szerepéig. Oslóban, Dublinben, Brüsszelben vagy Budapesten nagyjából hasonló eséllyel és módon jöhetne létre
nemzetközileg jegyzett kortársművészeti múzeum; de mindaddig nem fog, amíg az ilyen
helyszínek nem váltanak szemléletet. A kis európai országok között igazából csak a már
említett Ausztria, illetve még Hollandia helyezhető reﬂektorfénybe a kortárs művészet és
annak intézményei, a múzeumok, non-proﬁt kiállítóhelyek és galériák sikeres felkarolásáért. Ez mindkét államban kormányzati szintű prioritássá vált, s a gazdasági szféra is tartósan, következetesen e program mellé állt. A másik döntő közös vonás a nemzetközi, még
csak nem is egyszerűen összeurópai, hanem a többi földrész kortárs folyamataira is kiterjedő ﬁgyelmük.
Az európai periféria, illetve a sikeres kis országok áttekintése után a kontinens kortársművészeti térképén három nagy erőközpont ötlik szemünkbe: London, Franciaország
és a német nyelvű térség. Tudatosan alkalmaztam három eltérő kategóriát: egy fővárost,
egy országot és egy három országot felölelő – kétségtelenül Németország által vezetett, de
az említett módon sikeres Ausztria, továbbá a hagyományosan művészeti központnak tekinthető Svájc kortárs múzeumait is magába foglaló – nyelvi-kulturális térséget. A három
erőközpont ugyanis szerkezetileg egészen eltérő.
London helyett alaptalan lett volna Nagy-Britanniát mondanom. Tény, hogy a Tate
már két vidéki helyszínnel is rendelkezik (Liverpool és a Cornwallban, Anglia délnyugati
csücskében fekvő St. Ives), és egy-egy brit nagyváros időnként magára tudja vonni a nemzetközi kortársművészeti ﬁgyelmet, de a jelenkori múzeumok terén London egyeduralkodó; a modern anyagban is csak Edinburgh-t jegyzik egyetemes szinten. Londonon belül
első látásra hasonló a helyzet: a 2000-ben megnyílt Tate Modern a saját korszakát – az
1900-tól a mindenkori jelenig terjedő időszakot – nézve fontosabb minden más helyszínnél. Az egykori Tate Gallery (az angolban a Gallery gyakran jelent közgyűjteményt) ma
négy intézményt ölel fel: a két vidéki kiállítóhelyet, a brit művészetet a reneszánsztól napjainkig bemutató Tate Britaint (az eredeti épületben), továbbá az anyaintézményről levált
Tate Modernt. A négy intézmény gyűjteménye közös, ez a Tate Collections, az önállóság
csak a kiállításokra vonatkozik. A Tate Modern létrejötte az ezredfordulón a modern és
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kortárs művészet iránt megnövekedő érdeklődés eredménye volt, illetve banális, praktikus
lépés is: a klasszikus, modern és jelenkori kollekciónak a Tate eredeti épületének többszöri
bővítése és a két vidéki helyszín bevonása ellenére sem volt elég hely. Ráadásul a Tate Modern létrehozásával a Temze déli partján egy volt hőerőművet, ipari műemléket is sikerült
új életre hívni. Ez jót tett a leszakadó városrésznek: ma a folyó és a Tate Modern épülete
közötti rakparton biciklisek, kocogók, kávézók, és a környéken más idegenforgalmi attrakciók (például az Óriáskerék) bizonyítják a városrész rehabilitációját.
A Tate Modern számára előnyös a volt hőerőmű óriási tere: a csarnokban a Unilever
multinacionális vállalat által támogatott tárgy-, fény- és hanginstallációs sorozat zajlik
évek óta; olyan alkotóknak biztosítva helyspeciﬁkus megrendelést, mint Olafur Eliasson
vagy Doris Salcedo. A felső szinteken tekinthető meg az állandó kiállítás, amelynek nyitó
rendezése 2000-ben fordulatot sugallt a nemzetközi múzeumi közegben. Ilyen befolyásos
múzeum először csoportosította az állandó tárlatát kronológia helyett tematikusan, négy
hívószó köré rendezve. Mielőtt azonban a „művészettörténet halála” tézis újabb jelét látnánk a történeti rendezés háttérbe szorításában, ne feledjük, hogy az egyes témákon belül a művek viszonylag fegyelmezetten követték az időrendet. Ráadásul a Tate Modern
nemrég újrarendezte az állandó kiállítást, és ebben, ha nem is teljes, de markáns visszatérést tanúsított a kronológia felé. Az újrarendezés nem meglepő tény, nem utal valamilyen
korábbi hiba javítására. Az állandó kiállítások ma már magától értetődően néhány évre
szólnak. Utána a gyűjtemény raktáron fekvő darabjai, vagy ugyanazon művek más összefüggései hivatottak az előtérbe lépni. Egy Tate Modern típusú intézmény azért is át kell
rendezze állandó bemutatóját időről időre, mert sok a visszatérő látogatója, s nekik újat
kell prezentálni.
A művek a négy Tate-helyszín között is cirkulálnak, hiszen a szélesebb közönség vizuális nevelése a múzeum egyik kiemelt feladata. A Tate egy úgynevezett non-departmental
public body, vagyis nem egy meghatározott minisztérium alá besorolt köztestület, amelynek fő támogatója természetesen a kulturális tárca, de igazi elszámoltatója, küldetésének
mérlegelője nem annyira a kormányzat, hanem az országgyűlés. A köztestületi forma egyszersmind tudatosan szolgálja a szponzori pénzek, egyéb támogatások, illetve műtárgydonációk rutinszerű, rendszeres elfogadását.
A Tate Modern létrehozásának költségeit – mai áron mintegy százhetven millió fontot, vagyis körülbelül ötvenmilliárd forintot, ami nagyságrendileg a Művészetek Palotájának PPP rendszerű (Public-Private Partnership) ﬁnanszírozási költségvetése volt – részben
közforrásokból, részben azonban az igazgatóra minden várakozásnál nagyobb terhet rovó
privát tőkeszerző körúton (vállalatokhoz és magánszemélyekhez forduló capital campaignen) szedték össze. Ugyanez a helyzet a Tate Modern már a tervezési szakaszon túljutott,
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és most az engedélyezés folyamatában leledző új bővítésével is. Már hat évvel a megnyitás után, 2006 őszén láthatóak voltak a bővítési makettek, és a 2012-es londoni olimpiára
szeretnének készen lenni az új épületszárnnyal. Szárny lesz ez szó szerint, egy vizionárius
elrugaszkodás a földtől az égbolt felé, a folyó szintje fölé. Kevés is bővítésről beszélni, hiszen a becsült költségvetés már most egynegyedével meghaladja a 2000-es alapberuházásét!
Míg ezeket az építészeti döntéseket, a kapcsolódó marketinget lehet a kulturális ipar,
az idegenforgalom, akár a magángazdasági beruházói lobbi kérdéseinek tartani, a Tate
Modern megjelenésének, azonnali sikerének és vélhető további fejlődésének művészeti
következménye egyértelmű. Az állandó kiállítás indítása 1900-nál, egyúttal a folyamatos
lépéstartás a jelennel féleérthetetlen állásfoglalás a modern és kortárs művészet egysége
mellett. Ebben a felfogásban nincs cezúra a korai avantgárd és a mai új médiaművészet
között. Egyetlen művészet létezik; az alkotókat hasonló emberi alapkérdések foglalkoztatják, legfeljebb kifejezési eszközeik változnak.
Ez komoly kiállás a kortárs művészet majdani tartós értéke mellett. A National
Gallery – egy egyetemes művészettörténeti közgyűjtemény, amelynek nevében tehát a
National a köztulajdont, és nem a brit művészetet jelzi – vonultatja fel a festészet klaszszikus kánonát a XIX. század végéig, míg a plasztika történeti hátterét a Victoria and Albert Museum tartja számon, s innen ugyanilyen történeti nagyvonalúsággal halad tovább
a Tate Modern. A Tate Britain még jobban hangsúlyozza a kronologikus egységet azzal,
hogy egy épületen, egy állandó kiállításon belül halad az Erzsébet-kori Angliától a jelenig.
A két Tate ma a világon a legjelentősebb múzeumi kiállás a (nyugati) művészet folyamatossága mellett. A Tate Modern másik fő üzenete Londonban szinte természetes, talán
csak magyar szemszögből érdemes hangsúlyozni: a modern és kortárs művészetet internacionálisan mutatja be. A Tate Britain kizárólag nemzeti anyaga egy kiegészítő plusz gesztus a brit művészetnek, egy külön érvényesülési lehetőség. Ebből a nézőpontból olyasmi,
mint New Yorkban a Whitney Museum of American Art, egy nemzeti művészeti múzeum,
amely azért engedheti meg magának a honi alkotások szegregációját, mert egy-egy nála
nagyobb intézmény (MoMA, Guggenheim) már biztosítja a nemzetközi kontextust.
Nehogy azonban London vezető pozíciója a Tate kizárólagos érdemének tűnjön, tegyük hozzá, milyen sok egyéb tényező áll a háttérben. Bár szóba került már, a városrendezést és turizmust nem lehet eléggé hangsúlyozni: a Tate Modernhez az ezredforduló óta
új gyaloghíd vezet a Szent Pál-székesegyház irányából, a Temze északi partjáról. A múzeum
divat lett, része a fő látnivalóknak. S ez nem kezelhető külön az esztétikai megfontolásoktól. Azért kap a Tate olyan anyagi támogatást, amellyel fő műveket, rangos kiállításokat tud megszerezni, mert ilyen társadalmi és gazdasági hatása van. A londoni galériák
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közvetett hozzájárulása sem mellékes. Non-proﬁt intézményektől (Whitechapel) a kortárs
fronton aktívvá váló árverezőkig kiterjedt, jól tagolt, európai összevetésben a legnagyobb
nemzetközi, interkontinentális vonzerővel, ügyfélkörrel, referenciaértékkel bíró hálózat
ügyködik: elsősorban ugyan a saját hasznán, de áttételesen mégis a kortárs művészet egészének ügyén.
A tengerentúli vásárlók, érdeklődők jelenléte külön említést igényel: ez a tőke sem
Párizsban, sem a mégoly izgalmas, de inkább alternatív berlini galériás közegben nem lelhető fel. Nem véletlen, hogy a Tate külön amerikai baráti kört tart fenn. Amerikai nyomon
indult el az a londoni magánintézmény is, amelyet a brit összefüggés záró elemeként röviden külön megneveznék. Charles Saatchi média-nagyvállalkozó 1985-ben neves amerikai művészekkel nyitotta meg kiállítóterét előbb a külvárosban, majd a Tate Modern megnyitása után egy pár évig annak közelében, illetve ma egy újabb helyszínen. Nem galéria
ez, a művek nem eladóak – legalábbis nem a kiállítás ideje alatt. Azt követően már rendszerint igen. Méghozzá sokszoros áron: Saatchi rendre ﬁataloktól vásárol, nagy tételben,
majd széles körű publicitást, szakmailag is rangos kiállítást biztosít nekik, s végül gyakran
megválik a művektől. Hogyan kötődik e tőzsdecápa-stratégia a múzeumokhoz?
1992-ben Saatchi ﬁatal brit alkotók egy csoportját kezdte magasba emelni, és a siker nyomán fogalommá vált a YBA, a Young British Artists. A kortárs művészetnek tehát
igenis lehet nemzeti merítése, egy nemzeti csapatnak nemzetközi áttörése. Feltéve, hogy
egy generáció egyetemes érzéseire apellálnak, és hatékony nemzetközi kampány áll mögöttük. Amerikában a New York School feltűnése hasonló lehetett a második világháború
után, Európában ilyesmi a Lipcsei Iskola felfutása. Nagy-Britanniában korábban – egyes
kiemelkedő alkotókon túl (Francis Bacon) – a modern és a kortárs művészet egyetlen izmusa sem produkált helyi művészek csoportjából nemzetközi sikert. Saatchit lehet szeretni vagy bírálni, de a hatása kétségtelen húsz éve. A YBA nyers, brutális – mások által
csak hatásvadásznak ítélt – alkotásaitól a közönség nagy része, ha őszinte, visszahőköl
és elfordul; mégis egy nemzeti kulturális sikertörténet lett belőlük. Egy idő után a Tate
is kiállította őket – John Constable, William Turner és Henry Moore sorában. Piaci siker,
múzeumi kanonizáció, nemzeti büszkeség, és sok más tényező együttes következményeként divat lett a kortárs művészet, felértékelődött benne minden, ami brit; és csábító lett
ezt nemzetközi múzeumi kontextusban bemutatni, hiszen a hazai művészet nem kényszerül a másodhegedűs helyre. Az összefüggésrendszer konkrét tanulságain túl érdemes újra
hangsúlyozni: mesterséges a múzeumokról elszigetelten beszélni.
A nemzeti büszkeség tényezője még nyilvánvalóbb a francia esetben. A Pompidou
Központ harminc éve kifejezetten azért jött létre a Francia Köztársaság elnökének kezdeményezésére, hogy a modern művészetben tapasztalható amerikai előretörést kiegyen-
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súlyozza. A vizuális művészetet nem hagyták magára: ez szó szerint egy központ, ahol
számos más rendezvény helyet kap. E társművészeti kontextus mellett a – Központ egyik
intézményeként működő – Musée national d’art Moderne (MNAM, ahol a Nemzeti jelző újfent nem a nemzetközi művek francia jellegére, hanem a múzeum közgyűjteményi
státuszára utal) másik kontextusa a párizsi társmúzeumokból adódik. A klasszikus anyagot birtokló Louvre Gustave Courbet és Camille Corot táján átadja a stafétabotot a Musée
d’Orsaynak, amely a posztimpresszionizmus végén, a korai avantgárd táján vezet át a
Centre Pompidou állandó kiállításához. Nagyon tudatosan tagolt rendszer; hasonlót talán
csak Berlin kínál a közismert antik, majd klasszikus múzeumok, a Régi Képtár, majd az
Alte és a Neue Nationalgalerie, végül a – tisztán kortárs számára – a Hamburger Bahnhof
sorrendjével. Párizsban három, Berlinben öt-hat múzeum egymást követő meglátogatásával lehet virtuálisan újraélni a művészet történetét. Bár ez az egyes gyűjtemények gazdagságát, rendszerük didaktikusságát hirdeti, szűken véve a huszadik századi anyag tekintetében a Tate Modern nagyvonalúbb, nyíltabban támogatja a kortársat azzal, hogy 1900-tól
kezdve egységes keretben prezentál modernséget és jelenkort.
A Pompidou Központ klasszikus modern kollekciója a Tate anyagánál biztosabb
hátteret ad, ám ez kisebb érvényesülést hagy a kortársnak. Új fejezetet nyithat, hogy a
Pompidou Központ is terjeszkedik: a Tate mintájára, vidéken (Pompidou Metz a német
határszélen), s a Guggenheim mintájára, a tengerentúlon: már készül a Pompidou Sanghaj. És Párizs nem is csak az állami múzeumokkal tűnik ki. A Városi Modern Művészeti
Múzeum átfogó gyűjteményt birtokol, immáron két helyszínen – főépületében, továbbá
a Petit Palais nagy kiállítási területén – is állandó kiállítással van jelen. S bár Párizs mindmáig erősen központosító főváros, számos vidéki francia múzeum előnyt kovácsol abból,
hogy a környező országokból tudnak látogatókat és művészeti hatást, együttműködést
vonzani. Az Európától elszigetelt angol vidékhez képest ez nagy előny. Ha nem is globális
szinten, de szerényebb nemzetközi programmal számos franciaországi múzeum működik
Grenoble-tól Strasbourgig.
Míg a modern kánonban a francia alkotók helye régóta – és talán aránytalanul is –
garantált, a kortárs szegmensben ez kényes kérdés. A mai ﬁatal művészeti közegben a
franciáknak bizonyosan nem sikerült olyan pozíciót kiküzdeniük, mint az előbb említett
módon a briteknek, németeknek. A félmúlt tekintetében jól nyomon követhető a francia
múzeumok – főként a zászlóshajó, a Pompidou Központ – erőfeszítése, hogy a szélesen elfogadott francia alkotók (Jean Dubuﬀet, Christian Boltanski) mellett központi helyre segítsen másokat is (Pierre Soulages, Alfred Manessier).
Ugyanezt tapasztaljuk a spanyol vagy német múzeumokban: minden intézmény
igyekszik megszerezni az egyetemes modern és kortárs alapkövek egy-egy kavicsát, és
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egy-egy stáció köré vagy helyett a helyi, nemzeti művészeti elitet beemelni. A művészettörténet nemzetközi kontextusa és a múzeumok mindmáig élénken funkcionáló nemzeti
küldetése így élnek együtt. A franciák mérlege – a britekkel összevetve – ennek megfelelően kettős: a Centre Pompidou a legkorábbi komoly modern/kortárs európai múzeum, az
első érdemi válasz a MoMA és részben a Guggenheim Museum sikerére. A modern/kortárs
művészet múzeumi befogadása, és ebből adódóan a széles körű emancipációja Franciaországban lényegesen szervesebb, folyamatosabb; ugyanakkor London – némileg a későn jövők lendületével, valamint a piaci tényezők fölényével – a kifejezetten jelenkori folyamatok terén aktívabb, meghatározóbb, a galériás és múzeumi mintája is dominánsabb.
Más logika szerint működik egy további kortársművészeti nagyhatalom, Németország
intézményrendszere. A német(es) múzeumok hálózata (ha nem felejtjük el Svájcot és Ausztriát sem) nem tud felmutatni olyan kiemelkedő befolyású intézményt, mint a Tate Modern,
azonban túlzás nélkül tucatnyi nagyon színvonalas modern/kortárs gyűjteménnyel bíró, aktív kiállítási politikát folytató múzeummal büszkélkedhet. Ez a decentralizált, föderatív jelleg páratlan Európában; csak az Egyesült Államok múzeumi hálózata hasonló. A közjogi és
múzeumi főváros, Berlin mellett München, Düsseldorf és társaik Stuttgarttól Hamburgig
mind tudnak olyan modern és/vagy kortársművészeti intézmény(ket)et felmutatni, amelyek számára magától értetődő a nemzetközi és az újító szemléletű gyűjtés. A nagy központok mellett további több tucat jeles modern/kortárs múzeum található Mönchengladbachtól
Hannoverig, ahol az építészeti megoldás, a kollekció szakosodása, valamilyen speciális hagyaték, magángyűjtői együttműködés vagy más tényező révén, ha nem is folyamatosan, de
időről időre mindig sikerül nemzetközi művészeti eredményt létrehozni.
Ausztriában még az iparváros Linznek is épületében és gyűjteményében egyként jeles közgyűjteménye született nemrég (Lentos Museum, amelynek magyar kortárs anyaga
az egykori igazgató, Peter Baum révén jelentős), míg Svájcban Bázel kínálata a huszadik
századi művészet terén – az évente júniusban megrendezésre kerülő, világelső vásártól a múzeumokon át a Beyeler Alapítvány Renzo Piano tervezte épületén és kiállításain át – egymagában egy országéval ér fel. Összességében ez a német nyelvi és kulturális
tér jelenleg a világ legsokoldalúbb, legtöbb lábon álló modern és kortársművészeti közege.
A kiállítások, katalógusok, kurátorok és művészek szabadon áramolhatnak e térségen belül, és az egészen a kisvárosokig hatoló múzeumi rétegzettség miatt igen nagyfokú a társadalmi azonosulás a mindenkori kísérleti alkotómunka bemutatásával. Ez anyagilag is
sokféle (helyi önkormányzati, vállalati és magán-) támogatást biztosít az intézményeknek,
továbbá valódi közönséget, médiaﬁgyelmet, és folyamatos utánpótlást a ﬁatal szakemberek köréből, akik fantáziát látnak e pályában. Egy művész, egy művészettörténész vagy
egy gyűjtő számára nem jelent provinciális megoldást, ha egy „helyi” múzeumban debütál,

49

mert a hatékony információáramlás és a föderatív jellegből adódó kulturális egyenlőség,
decentralizáltság miatt valós esély kínálkozik a szélesebb ﬁgyelem felkeltésére, majd a továbblépésre központibb, majd külföldi helyszínek felé.
A berendezkedés talán egyetlen komoly hátránya a források elaprózódása. Városi,
tartományi, országos szinten egyaránt jellemző, hogy a sok résztvevő, a számtalan ötlet
és az amúgy demokratikus, helyi döntéshozatal révén hamarabb megvalósul két külön
projekt, mint egy nagy vállalás, közös költségvetéssel. Ezért nincs Németországnak Tate
Modern vagy Centre Pompidou súlyú csúcsintézménye – de ezért van helyette szó szerint
száz másik, amilyen viszont sem Angliában, sem Franciaországban nincs. Központi akarat
két városban érvényesül a kortárs művészet terén: Berlinben és Münchenben. Mindkét
helyszín múzeumi hálózata önmagában túltesz egy-egy külön országén, s mindkét város
maximális tudatossággal sulykolja is a múzeumok egymásra épülése révén a művészettörténet folyamatosságát, a jelenkori művészet leendő klasszikus jellegét.
Berlinben az Alte Nationalgalerie a XIX., a Neue Nationalgalerie a XX. század múzeumaként értelmezhető, míg a volt pályaudvarból óriási múzeummá alakított Hamburger
Bahnhof (1997) egy kortárs központ, ennek állandó kiállítása Joseph Beuys műveivel
kezdődik. Más tagolással, de ugyanilyen üzenetű szekvenciát kínál München az Alte és a
Neue Pinakothek, majd a legfrissebb tag, az ezredfordulón épített Pinakothek der Moderne
révén. Olyasféle városrendezési és művészettörténeti vízió ez, mintha Budapesten a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok érdemben együttműködne, egymást kiegészítenék, és
további intézmények – jelesül a Ludwig Múzeum – kapcsolódnának ehhez.
Berlinben és Münchenben egy-egy központi fedőszerv, anyaintézmény biztosítja a
közös platformot: az állami fenntartót mindkét városban egy-egy külön múzeumvezetési intézmény képviseli, és ez is azt hangsúlyozza, hogy a kortárs közgyűjtemények sorsa
ugyanolyan anyagi és személyügyi elbírálás alá esik, mint az antik részeké. Nincs ugyanakkor feltétlen szükség ilyen szuperszervezetre, idehaza az együttműködés önkéntesen is
megvalósulhatna – de ez jelenleg álom. Mielőtt a német–magyar párhuzamot a rendelkezésre álló anyagi források különbözősége miatt élből elutasítana valaki, hadd utaljak arra a
történelmi közösségre, hogy 1945 után a kortárs művészet ügyét Németországban is nulláról kellett újjáépíteni. Döntés, szisztematikus program kellett ehhez, amelynek fokozatosan eredménye is lett. Ennek a korszaknak a pótlásáról Magyarország már lemaradt, de
a rendszerváltás ugyanilyen esélyt kínált volna.
A német példát ehhez azért is érdemes szem előtt tartani, mert egy már Magyarországon is erősödő veszélyt szintén megtestesít. Éppen a múzeumok aktivitásának köszönhetően, illetve az amerikai és londoni műtárgypiac kisugárzása révén, Németországban is
rendkívül népszerű lett a kortárs művészet magángyűjtése. Ez felverte az árakat; a köz-
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gyűjtemények a saját sikerük csapdájába estek, nem tudják már a kortárs műveket sem
megﬁzetni, míg az erőpozícióból tárgyaló, befektetési szemléletű magángyűjtők kemény
feltételeket támasztanak a tartós letétekért. Ugyanez a helyzet érlelődik idehaza. Politikusok és gyűjtők-pénzemberek egyeznek meg a művészettörténészek feje felett. Érdemes
lenne e helyett, ez előtt a szakmának gyökeresen másként gondolkodni a hazai modern,
illetve kortárs közgyűjtemények fejlesztéséről, hogy kialakuljanak saját, nemzetközileg is
életképes, szilárd pozíciót garantáló múzeumi jövőképek.*

* Elhangzott a székesfehérvári Városi Képtár – Deák Gyűjtemény kortársművészeti programsorozatában 2007. novemberben, majd módosított formában a budapesti Inda Galéria előadás-sorozatában 2008. májusban. Kibővítve megjelent az Árgus 2008/2. számában.
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4. KORTÁRSUNK-E
A MODERN MŰVÉSZET?
Jelenkori művészettörténet
a tengerentúl múzeumaiban

N 1998 augusztusában ösztöndíjasként érkeztem New Yorkba. Amerikába nem vágytam,
de ebbe a városba igen. Szakmai érdeklődésből – és nyilván kulturális sznobizmusból –
a múzeumokkal kezdtem. Türelmetlen, mai zarándok módjára vettem utamat a Modern
Művészetek Múzeuma irányába. Az Ötödik sugárútról befordulva, az Ötvenharmadik utcában fekvő épületet messziről észre lehet venni: a sorban állókról.
Idővel, rendszeresen ott járva, a kiállításokon, a könyvesbolton, az előadásokon túl
az 1939-ben emelt, utóbb többször kibővített épület története is megelevenedett számomra. Az építészeti időutazásnak fontosságot kölcsönzött, hogy a MoMA szerkezete,
tömbje, szoborkertje, üvegfalai mind tudatosan – bár sokak által vitatott módon – reﬂektálnak a múzeum tárgyára, a modern művészetre. Mint oly sok más múzeum, ez is egyfajta összművészeti alkotás szeretne lenni: az épület mint hordozó (container) és a művek
mint tartalom (content) együtt hivatottak képviselni a modern művészetet. Az építészeti
reﬂexiónak külön aktualitást adott, hogy a fogadótérben már állt a Yoshio Taniguchi által
tervezett legújabb átépítés hófehér makettje. Hat évvel később, 2004 telén meg is nyílt az
új MoMA, radikálisan átalakítva, kibővítve a múzeum helyszínét, illetve annak szimbolikus üzenetét egy posztmodern kulturális fórum, egy művészeti szolgáltatóközpont felé
mozdítva.
Miközben 1998-ban a MoMA-ban még csak a tervről folyt a diskurzus, egy másik
újdonság is megosztotta a MoMA iránt érdeklődők népes táborát. Egy általam korábban
nem hallott, PS1 nevű helyre áramlott a bennfentes közönség. Ez az egykori egyes számú
Public School – vagyis nem egy drága és színvonalas magániskola, hanem a szociálisan kevésbé privilegizált helyzetű néprétegeknek közpénzből fenntartott általános iskola – egy
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százéves, romantikusan historizáló épületben található Queensben. 1976 óta kortársművészeti központként működik, többéves felújítása éppen 1997-ben lett készen. A nagy
alapterületű, a téglafalak révén barátságos külsejű PS1 azonban hiába volt csupán néhány
metrómegállóra a MoMA-tól, jellegében radikálisan különbözött tőle.
A manhattani múzeum a legdrágább üzletektől, a Breakfast at Tiﬀany’s és más
kultﬁlmek helyszínétől néhány lépésre található, míg Queensben, a PS1 környékén sötétedés után már nem ajánlatos drágább retiküllel utcára menni. A MoMA belülről is egy teljesen más világot képviselt: hófehér külső fala, hidegen előkelő üvegfelületei, kényelmes
mozgólépcsője, semleges acélvázai a magasan képzett, nemzetközi-urbánus művészetrajongók otthonává tették, akik Paul Cézanne vagy Barnett Newman vásznai előtt róják le
áhítatukat. A PS1 inkább alternatívnak nevezhető, vállaltan provokatív kiállításain csak
nagy ritkán függ festmény a falon, dominálnak a művészet tárgyiasulását kikezdő installációk, objektek, a polgári ízlést provokáló szubverzív, társadalomkritikus projektek.
Aligha lehetett ilyen kis távolságon belül két ennyire különböző művészeti intézményt elképzelni. A MoMA a modern művészet, az ezredfordulóra már jócskán klasszikus
modernné, történeti kategóriává érlelődött avantgárd izmusok kánonképző elitközpontja,
míg a PS1 a kísérleti kortárs művészet szakmailag jegyzett, de szélesebb körben ismeretlen, a progresszív rétegkultúrához sorolható, és a közpénzből történő fenntartása miatt állandó anyagi gondokkal küszködő központ. A szaksajtóban azonban cikkek sora harangozta be, hogy a felújítás után újonnan megnyílt PS1 és a harmadik nagy átépítése előtt álló
MoMA együttműködésre készül, netán egyesül; a pletykák szerint a MoMA mint nagyhal
„lenyeli” a kishalat.
Ilyen látványos „ellenséges felvásárlásra” ugyan végül nem került sor, de másfél évvel később, 2000-ben a két intézmény valóban megállapodást írt alá. A PS1 művészeti
függetlensége megmaradt, de szervezetében a MoMA lett a meghatározó, az egyetlen ún.
„corporate member”. A nagy múzeum szerzett magának egy ﬁliálét: nem olvasztotta azt be,
nem is idomította annak programját a sajátjához, hanem ügyesen kiegészítette saját klaszszikus modern proﬁlját egy experimentális kortárs éllel. Érdekei szerint úgy döntött, hogy
nem áldozza fel történeti modern anyagának nemesen előkelő auráját, és a saját készülő átépítését úgy bonyolítja, hogy megújuló épülete még versenyképesebb legyen a kasszasikerkiállítások globális versenyében; egyszersmind bevonta tevékenységi körébe a radikális kortárs művészetet is, kivédve azok támadását, akik szerint a MoMA már konzervatívvá vált.
A történelem utolérte a MoMA-t. 1929-ben éppen azért hozták létre, hogy külön
helyszínen, a klasszikus művek nehézkességétől megkönnyítve, a legújabb modern (akkori kortárs) irányzatokra szakosodjon. Bő fél évszázaddal később a MoMA maga lett klaszszikus, és egyre nehezebbé vált a modern és kortárs anyag közös kezelése, bemutatása.
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A PS1 az egykori MoMA utódja. Mivel elsődleges feladata nem a gyűjteményezés (nincs
saját kollekciója), nagyobb kockázat nélkül állíthat ki különböző mai trendeket; s ebből
majd az idővel letisztuló, feltehetően tartós értékű művészeket beemelheti a MoMA a maga kollekciójába. Ilyen munkamegosztás hetven évvel ezelőtt a MoMA létrehozóitól sem
volt idegen: úgy képzelték, a MoMA avantgárd anyagából a szakmai szűrőn átmenő alkotások idővel a Metropolitan Museum gyűjteményébe kerülnének. Ez bevált modell volt. A
Louvre és a Musée du Luxembourg, vagy éppen a Szépművészeti Múzeum és az Új Magyar
Képtár között hasonló kooperáció működött egy időben. A MoMA végül azért nem közösködött a Mettel (Metropolitan Museum of Art) 1953-tól kezdve, mert 1934-től folyamatosan jelentős magángyűjteményeket kapott ajándékba, s így saját kollekciója a modern
szegmensben elsőrangú lett. De küldetésében megmaradt az alapító igazgató, Alfred H.
Barr víziója a torpedóról, amely mindig elsőként szeli az új vizeket. Ezt az örök-avantgárd
missziót hivatott most a PS1 teljesíteni, míg a MoMA felmérte, hogy gyűjteménye és főépülete tulajdonképpen már annyira klasszikus, mint egykoron a Metropolitané volt.
A három intézmény így megtestesíti az alaptípusokat. A legidősebb, a Metropolitan
egy enciklopédikus múzeum, amelynek régészeti, etnográﬁai, klasszikus művészeti gyűjteménye olyan jelentős, hogy igazi kortárs programra nincs lehetősége. Foglalkozik 1945
utáni művészettel, de csak éppen annyira, hogy a művészet folyamatosságát a jelenig fenntartsa. Értelemszerűen nem tekinti feladatának kísérleti folyamatok felkarolását – viszont
annál nagyobb rangot jelent a kiválasztott kevés kortárs (post-war) művésznek, ha bekerülnek a kollekcióba; hiszen ez azt sugallja, az adott alkotó vagy irányzat ugyanúgy örök
érvényű lesz, mint a Met előcsarnokából közvetlenül nyíló ókori szárny.
A MoMA az időrendet tekintve a második típus: egykor kortársnak indult, mára a
modern kánon egyetemesen meghatározó erejű alakítója. Modellképző a szerkezetében
is, például a képzőművészet mellett a design és a ﬁlm egyenrangú kezelése révén. A legfrissebb kortársakról sem mond le, de ezeket már nehézkesebben integrálja. Itt jut szerephez a harmadik, legﬁatalabb intézmény, a PS1, amely a kortárs művészet inkubátorának
tekinthető. Pontosabban lassan az is megkérdőjelezhető, vajon a legfrissebb kortárs műveknek valóban ideális melegháza-e a PS1, vagy időközben már a médiaművészet új feltételeket, új szemléletet kíván. Csak idő kérdése, hogy a PS1 is klasszicizálódik, és a mostani
vagy a jövendő kortárs művészet új intézményi keretet vív majd ki magának. A „kortárs
művészet” és a neki megfelelni kívánó „kortárs intézmény” viszonyfogalmak, időről időre
elmozdulnak. Nincs is semmi rossz az eddigiekben leírt változásban; egyszerűen azt kell
belátnunk, hogy művészet nincs önmagában, hanem mindig a születésének, bemutatásának, archiválásának, taxonómiájának intézményi hálójában, történetileg adott kondíciói
között létezik.

4. KORTÁRSUNK-E A MODERN MŰVÉSZET? Jelenkori művészettörténet a tengerentúl múzeumaiban

.......................................................................................

4. KORTÁRSUNK-E A MODERN MŰVÉSZET? Jelenkori művészettörténet a tengerentúl múzeumaiban

54

.......................................................................................

Amerika-szerte több párhuzamot találunk az egyes típusokkal. A Metropolitan univerzális gyűjteményében meghúzódó igényes, de nem újító jellegű kortárs válogatás
(absztrakt expresszionizmus, pop art, hard-edge és color-ﬁeld painting) hasonlít a keleti
országrész vezető múzeumaiéhoz (Boston Museum of Fine Arts, illetve a National Gallery
Washingtonban és az Art Institute Chicagóban). A nyugati parton erős a nemzetközi súlyú, mindazonáltal helyi, kaliforniai művészek jelenléte is, például a Chicagótól nyugatra
fekvő országrész legnagyobb klasszikus múzeumában, a LACMA-ban (Los Angeles County
Museum of Art), amely 2007 végén költözteti kortárs anyagát új épületbe, a Renzo Piano
által tervezett Broad Contemporary Art Museumba, ahol a név a kortárs kollekcióját odaajándékozó gyűjtőt jelöli. Ez esetben tehát egy enciklopédikus nagy múzeumból kiválik a
jelenkori anyag: szigorúan nézve elveszik majd a közvetlen kapcsolat a művészet történeti
fejezetei és a kortárs szegmens között, de cserébe az élőművészeti válogatás egy sztárépítész által jegyzett önálló helyszínt, továbbá nagy magángyűjteményi kiegészítést kap.
A MoMA párhuzamai már bonyolultabb eseteket adnak. Népszerűségét mutatja, hogy
Kaliforniában a nevét is átvette az SFMoMA, a San Francisco Museum of Modern Art, amelynek Mario Botta svájci építész olyan kvázi-szakrális szimbolikát tervezett, hogy templomtoronyra emlékeztető süvegével a mai művészetzarándokokat hívja már messziről. Washingtonban a modern és kortárs művészet központja a litván származású gyűjtőről és donátorról
elnevezett Hirschhorn Museum of Art – a múzeumi sétányon, a Mallon átellenben az előbb
említett Nemzeti Galériával –, amelynek ugyancsak karakteres épülete (felavatták 1974-ben,
Gordon Bunshaft tervei alapján; az eredeti, egészen más terveket még a harmincas években
Eliel Saarinen készítette) hűen tükrözi a szobrok nagy arányát a gyűjteményben.
Bár ez a műfajiarány-kérdés nem a most tárgyalt múzeumi alaptípusokhoz tartozik, érdemes annyit előrebocsátani, hogy a plasztikai alkotások más amerikai múzeumokban is kiemelt helyet kapnak. Míg Hirschhorn kedvence, Alberto Giacometti ma már
modern klasszikusnak tekinthető, addig Minneapolisban az amúgy is gazdag jelenkori kínálatot nyújtó Walker Art Center önálló Sculpture Gardent tart fenn. Dallasban 2003 végén avatták fel az átfogó művészeti múzeum tőszomszédságában a ﬁnanszírozójáról elnevezett Nasher Sculpture Centert. Ez a két és fél hektáros szabadtéri, illetve részben
– szintén Renzo Piano tervei szerint – zárt terű múzeum Alexander Caldertől Magdalena
Abakanowiczig mutatja be a modern és kortárs plasztika útjait. A realitások jegyében essen szó egy ilyen projekt anyagi vonzatairól is: a MoMA közel egymilliárd dolláros legutóbbi átépítéséhez képest a dallasi hetvenmillió dolláros költségvetés szerénynek tűnhet.
De vegyük ﬁgyelembe, hogy még a legnevesebb kortárs sztárművészek legjobb(nak tartott) művei is félmillió–egymillió dollár között szerezhetőek meg, vagyis Nasher úr a dallasi múzeum helyett elvileg mintegy száz kiemelkedő értékű művel gyarapíthatta volna

55

kollekcióját. Ehelyett múzeumot épített, és gyűjteményét is ajándékba adta – hogy milyen
motivációk alapján, arról később még szó esik. A szobrászat népszerűségéhez fűzzük itt
hozzá, hogy még jobban kortárs szemléletűek azok az alapítványok, egyszemélyi múzeumok (artist’s museum, one-man museum), amelyek a minimalizmus – nevével ellentétesen
óriási – objektjeit, plasztikai szekvenciáit nagy kiterjedésű, részben szabadtéri helyszíneken mutatják be; ilyen például a Donald Judd örökségét kezelő alapítvány Texasban.
Visszatérve alapkérdésünkhöz, a MoMA programjához megítélésem szerint a New
York-i Guggenheim Múzeum működése áll(t) a legközelebb. A modern művészet keltezésében egyik sem megy vissza az impresszionistákig, hanem mindketten a korai huszadik század radikalizmusával, az izmusokkal, kiemelten az absztraháló törekvésekkel, a formalista avantgárddal bontanak zászlót. A Guggenheim eredeti neve Museum of Non-Objective
Art volt, alapításának éve (1937) is egybeesik a MoMA gyerekkorával (1929–1939, amely
időszak alatt a MoMA helyszíne háromszor változott, programja is igen képlékeny volt).
Szintén közös pont a magángyűjteményi adományok sorsfordító szerepe: amint a MoMA
Lillie P. Bliss és mások kollekciói, úgy a Guggenheim Justin Tannhäuser gyűjteménye és
példájának követői révén halmozott fel olyan fontosságú törzsanyagot a modern művészet kánonából, ami miatt fokozatosan modern szakmúzeummá vált. A siker nyomán a
Guggenheim ugyanazzal a kihívással szembesült: a hatvanas–hetvenes évektől kezdődően
a kortárs művészet markánsan különbözik a moderntől (hiszen programszerűen azzal vitatkozva, legalábbis arra reﬂektálva jött létre), és éppen a túl jó, dominánsan erős modern
anyag késztette a Guggenheimet is radikális lépésre a jelenkori művészethez való viszonyában. Terjeszkedni kellett; ugyanazon a helyszínen nem igazán lehet bemutatni a hagyományos képformához végeredményben hűnek maradó korai avantgárdot és a mű tárgyiasságát lényegileg kikezdő későbbi kortárs művészetet.
Emlékezzünk: azon opció, hogy a Guggenheim ne foglalkozzon a kortárssal, hanem
csak a modern trezorja maradjon, a MoMA-hoz hasonló elemi okból nem volt választható;
ezzel a múzeum elárulta volna egykori úttörő hivatását. S amint a MoMA a PS1 felé lépett,
úgy a Guggenheim – jóval korábban és radikálisabban – már a nyolcvanas évektől kezdve új helyszíneket vadászott magának. Radikalizmusát sok tényező mellett az mozgatta, hogy otthona – szemben a MoMA jellegzetes, de alapjában funkcionalista épületével
– egy igazi műalkotás. Frank Lloyd Wright csigavonalú álomépülete már a modern gyűjtemény bemutatását is rendre megnehezítette, s a kortársak számára végképp csak ritkán alkalmas. A Guggenheim tehát kettős házon kívüli lépésre szánta el magát: Giuseppe
Panza di Biumo észak-olaszországi gróf, kortársgyűjtő világszínvonalú minimalista kollekcióját vétel, ajándékozás és egyéb együttműködés révén megszerezte (tehát már a jelenkori gyűjtemény kiépítésére sem a New York-i Guggenheimben rendezett kiállítások
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kapcsán adódó szerzeményezési lehetőségeket használták fel), valamint elkezdett egy globális Guggenheim-múzeumi hálózatot létrehozni, amelynek állomásai között utaztatja saját maga és partnerei anyagának változó összetételű kiállításait. E programnak két szintje
van: egyrészt a Guggenheim márkanév ma öt intézményt fémjelez (New York, Bilbao, Berlin, Velence és Las Vegas; feltehetően az Egyesült Arab Emírségekben jön létre a következő
szatellit-múzeum), másrészt a Guggenheim kooperál a szentpétervári Ermitázzsal és a bécsi Kunsthistorisches Museummal kiállítások létrehozásában.
Hogy e két utóbbinak semmi köze a kortárs művészethez? Éppen erről van szó!
A Guggenheim úgy tartotta meg a kortárs aktivitását a magángyűjteményi akvizíciók és a
külsős helyszíneken (főleg Bilbaóban és Berlinben – mindkét helyen 1997 óta –, továbbá a
Manhattan SoHo negyedében korábban fenntartott, ma már bezárt ﬁliáléban) rendezett
kiállításokkal, hogy közben a múzeum imázsa nem csúszott el a kortársművészeti rétegkultúra felé, hanem a klasszikus modern kasszasiker-kiállítások segítségével partnere tudott maradni a szentpétervári és bécsi két univerzál-múzeumnak is. A Guggenheimről ma
éppúgy asszociálja a közönség a brutális művei miatt utálkozva szeretett, a múzeum által
befuttatott sztár, Matthew Barney nevét, mint a divat, a reklám, a brand design felé kacsingató kiállításokat (Harley Davidson, Armani) és a klasszikus mega-sikertárlatokat.
Íme, a mai múzeumi marketing, magas stratégiai szinten, egy multinacionális vállalat
vagy egy proﬁ diplomáciai testület fegyvertárával! A Guggenheim e tekintetben megelőzte a MoMA-t: helyszín- és partnerhálózata révén egyaránt kulcsfontosságú pozíciókat tart
kézben a klasszikus, a modern és a kortárs művészetben. Mindez agresszív piaci szemlélettel, a kulturális turizmus globális trendjeinek nem csupán rámenős kihasználásával, hanem
tudatos diktálásával valósul meg; nem véletlen, hogy milyen nagy a Guggenheim bírálóinak
(irigyeinek) száma. Tény azonban, hogy ez a komplex gyűjteményezési és kiállítási politika
páratlan legitimációt kölcsönöz a kortárs művészetnek, hiszen ugyanabban az intézményi
keretben, társadalmi, intellektuális, szabadidős sávban jelenik meg, mint az „antik” értékek
sora. Nem kisebb az amerikai kortárs művészet érdekében végzett szolgálat sem. Solomon
R. Guggenheim hetven éve – tanácsadója, Hilla Rebay német bárónő iránymutatása szerint – arra vállalkozott, hogy az európai nonﬁguratív művészetet (mindenekelőtt Vaszilij
Kandinszkij spirituális absztrakcióját) terjeszti Amerikában. Nagy tett volt, és ugyanilyen
érdem, hogy a hatvanas évek óta a Guggenheim Museum – elsősorban a három nagy igazgató, James Johnson Sweeney, Thomas Messer, illetve a húsz éve, ma is regnáló Thomas
Krens dirigálásával – meg tudta fordítani a nemzetközi ﬁgyelem irányát, és kiállítási exportjuk részeként a jelenkori amerikai alkotókat menedzselik Európában és világszerte.
Nemrég a berlini Deutsche Guggenheim tízéves kötetét lapozgatva döbbentem rá, hogy a
klasszikus, modern és kortárs, európai, amerikai és egzotikus alkotások és művészek keve-
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rése szakmailag örökké jól védhető (hiszen „ars una”, „egy a művészet”), egyúttal első számú véleménybefolyásolói, ízlés-diktátori pozícióhoz juttatja a Guggenheimet.
A MoMA és a Guggenheim eredetéhez hasonlít a Whitney Museum of American
Art története: ugyancsak a modern művészet érett korszakában (1931), és magánalapítás révén (ráadásul a MoMA három alapító hölgyéhez és Hilla Rebay döntő Guggenheimszerepéhez hasonlóan, női kezdeményezésre, Gertrud Vanderbilt Whitney pénzén és gyűjteményével) jött létre. Bár épülete – Breuer Marcell tervei szerint – csak 1966-ban nyílt
meg, és lőrésszerű ablakaival, a kritikusok által bunkerhez hasonlított homlokzatával érthetően kisebb népszerűségre tett szert két nagynevű társintézményénél, mégis egyenrangú társak ők hárman, legalábbis egy adott területen. A Manhattan egyik előkelő sugárútjára néző Whitney specialitása az amerikai művészet. Manapság nem szerencsés nemzeti
művészetben gondolkodni, de a Whitney programja két szempontból is hasznos. Egyrészt
történetileg hiteles: azért jött létre, hogy a modern, mindenkori kortárs amerikai művészetet ismertséghez segítse, hiszen az ötvenes évekig az amerikai ízlést az európai trendek
uralták. Másrészt ma is vállalható ez a program, mert ott van az említett számtalan másik
amerikai múzeum, amely a nemzeti és az egyetemes kortárs művészetet együtt kezeli, tehát a Whitneynek nem kell attól félnie, hogy az általa felkarolt ﬁatal amerikaiak nemzeti
művészeti gettóban ragadnak. A Whitney Biennálék vagy a 2000-ben a ﬁnanszírozójáról
elnevezve létrehozott, százezer dollárral járó múzeumi Bucksbaum Award így kitűnő érvényesülési lehetőséget nyújtanak a feltörekvő amerikai alkotóknak.
Amint a MoMA-t és a Guggenheimet, úgy a Whitneyt is utolérte klasszicizálódása.
Gyarapodott a gyűjteménye, kialakult a bürokráciája, rögzült a különböző típusú kiállításainak ritmusa – ám a ﬁatal kortárs művészet gyorsabb reakciókat, közvetlen kapcsolatot,
projekt-alapú együttműködést kívánt. Harminc évvel ezelőtt egy kurátoruk konﬂiktusba
került a vezetőséggel a szerinte túl nehézkes múzeumi keretek miatt. A nemrég elhunyt
Marcia Tucker még kényszerű távozásának napján új, rugalmasabb múzeumot alapított –
New Museum for Contemporary Art néven. Csak egy félig állandó gyűjteményt képzelt el,
hogy az idővel óhatatlanul is nehézkessé, klasszikus modernné váló anyag ne húzza vissza
a múzeum örökké ﬁatalosnak álmodott lendületét. A program kísértetiesen hasonlított a
MoMA gyűjtemény nélküli alapötletére – és természetesen ezúttal sem működött. Hiába,
múzeum nem létezik gyűjtemény nélkül… A New Museum mindazonáltal elvhű volt, s a
klasszicizálódás helyett máig provokatív intézmény maradt, zömmel egyéni, helyspeciﬁkus
kiállításokkal. Igazi gyűjtemény híján, nevével ellentétben, nem is valódi múzeum. Immáron azonban látványos helyszíne van: 2007 végén költözött be új épületébe.
Tanult a Guggenheimtől is: a globalizálódás elkerülhetetlen. De nem feltétlenül szorítkozik a neves konformista, bebetonozott intézményekre. Az „alternatív múzeum” ezért
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olyan öttagú világhálózatot szervezett, amelyben New York mellett egyetlen európai (holland) résztvevő múzeum található, a további három mind a fehér-nyugati világ szélén:
Mexikóban, Kairóban és Szöulban. Az öt intézmény nem kasszasiker-kiállításokra tör, de
szeretné, ha preferált művészeik, projektjeik valóban globális érvényesülési lehetőséghez
jutnának. Hasonlóan gondolkodik a szintén New York-i Dia Center, amely egy 1974-ben
létrehozott non-proﬁt alapítvány a kísérleti kortárs művészet felkarolására. Projektjeikből
(Joseph Beuys, Walter de Maria), társintézményi és helyszínhálózatából (például James
Turrell Roden Crater, illetve Robert Smithson Spiral Jetty elnevezésű land art site-speciﬁc
installációi) jól azonosítható a törekvés a hagyományos műtárgy-forma kitágítására, alkotás és befogadás viszonyának módosítására, a múzeumi és műtárgypiaci gyűjthetőség
aláásására.
A New Museum vagy a Dia Art Foundation már nem is a MoMA–Guggenheim–
Whitney kategóriába sorolható, hanem az elemzett múzeumok harmadik csoportjába
tartozik, a PS1 rokona. Számtalan ilyen kísérleti helyszín született a hetvenes évek óta,
a New York-i Public Art Fundtól a Boston közelében lévő Mass [Massachusetts] MoCAig. Az utóbbi betűszó ismerős, csupán egy betűben tér el a MoMA-tól: Modern helyett a
Contemporary művészet múzeumaként deﬁniálja önmagát. Sőt, ha következetes, és elismeri, hogy a kortárs múzeum a nem gyűjteményelvű tevékenységével nem is igazán múzeum, akkor a Museum szó helyett már inkább csak Institute-ot mond. S így a MoCA-típusú
intézményektől (amelyből Los Angelestől Chicagóig különböző válfajokat találhatunk) eljutunk az ICA típushoz, az Institute of Contemporary Arthoz. Ilyen van például Philadelphiában, míg a világon legismertebb ilyen kortársművészeti központ Londonban található, kis
sétára a Piccadillytől. Amerikából Londonon át Magyarországra is elérkezhetünk ezen az
asszociációs láncon, hiszen a dunaújvárosi Kortárs Művészet Intézet (ICA-D) tudatosan az
ICA tükörfordítása, és a rendszerváltás után vállaltan a londoni minta alapján jött létre.
A földrészek közötti kis kitérő után Amerikába visszatérve, a kortárs művészettel foglalkozó múzeumok három szintjét különböztettük meg eddig, és még nem is szóltunk a
különböző köztes modellekről (például a Contemporary Arts Center-típus, többek között
Cincinnattiben), amelyek nevükben is igyekeznek a kulcsszavak valamilyen egyéni variációjával kiemelni, hogy odatartoznak a huszadik–huszonegyedik századi művészeti múzeumok családjához, de azon belül saját proﬁlt képviselnek. Minél közelebb kerülünk az alternatív, non-proﬁt, társadalomkritikus programhoz, annál gyakoribb ezen intézményekben
a gyűjtés, kanonizálás, vaskos katalógussal járó életmű-kiállítás együttese helyett a rendre új művészek meghívása, projektre történő felkérése (commission), akár ott-lakásos ösztöndíjprogramja (artist-in-residence), vagyis az elmozdulás az alkotóház, az inspiratív közeg
felé. A műfaji határok is lazulnak: míg a design, ﬁlm, építészet integrálása a modern, kortárs
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művészet múzeumi kezelésébe széleskörűen elfogadott, addig új média, installációs, vagy
térre reﬂektáló munkák, akár a múzeum terét bejátszó, abból kiállítási objektumot létrehozó művek inkább csak az experimentális helyszíneken számítanak mindennaposnak.
Nem is lehetünk ezen meglepve, ha az eddigi tipológiai és földrajzi körkép után intézményi oldalról vesszük szemügyre a már említett múzeumokat. A washingtoni National
Gallery – és néhány kisebb más intézmény – kivételével Amerikában nem állami, nem is
önkormányzati intézményekről van szó. A fenntartáshoz az állam nem járul hozzá (nincs
is kulturális minisztérium), bár kiállítások vagy publikációk részﬁnanszírozására lehet pályázni a Nemzeti Kulturális Alaphoz hasonló National Endowment for the Artshoz. Az önkormányzatok – városok és szövetségi államok (state) – hozzájárulása is általában csak
részleges, például az ingatlan (kedvezményes) rendelkezésre bocsátásában ölthet testet.
Az Európában ismert közforrások helyett Amerikában a múzeumokat magánemberek hozzák létre, és egyéni vagy vállalati privát pénzeszközökből tartják fenn. A havonta felmerülő
villanyszámlát, az eseti kiállítási költségeket vagy a ritka, de annál drágább átépítési munkálatokat mind a múzeum elidegeníthetetlen alapítványának (endowment) a hozamából,
jegy- és reklámbevételekből, szponzorálásból, nagy marketinggel beharangozott tőkekampányból (capital campaign) kell előteremteni. Sok más tartozhat egy múzeum portfoliójába; például a MoMA már évtizedekkel ezelőtt értékesítette az épülete fölötti beépítési
jogot (air rights), s így az 53. utcai bejárata mellett egy másik ajtó is meghúzódik, amelyen
a luxus felhőkarcoló bérlakásaiba lehet jutni.
Amint Amerikában általában sem szégyen anyagi és szellemi értékeket egy mondatban említeni, a múzeumok sem titkolják törekvéseiket a minél szilárdabb pénzügyi feltételek biztosítására. Sőt, büszkék a józan és ügyes gazdálkodásra, hiszen ennek hozadékát
műtárgyakra, kiállításokra költik. Közhasznú alapítványokat képzeljünk el, amelyeket éppen ezért lehet és kell professzionálisan működtetni, mert különben nem tudnák ellátni
a közhasznú feladatukat, a művészet megismertetését a széles közönséggel. Közhasznú,
non-proﬁt jelleg és piacgazdasági racionalitás nemhogy nem zárják ki, hanem feltételezik
egymást! Érdemes beleolvasni a múzeumok alapprogramjába, az idehaza mostanság fanyalogva átvett mission statement szövegébe: mindenütt a vizuális nevelés, az education áll
első helyen. Így kapják ezek a múzeumok a működési engedélyt, ilyen szellemben kell éves
jelentésüket benyújtani, és ezért jár az adókedvezmény a múzeum támogatóinak. Áttételesen tehát az állam is jócskán támogatja a múzeumokat, hiszen a donátorok, szponzorok
beﬁzetései után nyújtott adókedvezmény révén a központi kormányzat bevételekről mond
le. Ez az Adam Smith-féle liberalizmus eszméjére vezethető vissza, melynek jegyében az
Egyesült Államok kevesebb adót von el polgáraitól, de nem is működtet nagy központi újraelosztó államapparátust, hanem polgáraira, a civil társadalomra bízza, milyen kulturális
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– vagy egyéb – programokat támogatnak. Rokonszenves vonásai mellett a rendszer hátrányai is nyilvánvalóak: a legkevésbé sem demokratikus, hiszen a gazdagok szűk rétege dönt
az adományai révén arról, hogy milliók kényszerűen milyen kultúrát fogyasszanak.
A lelkifurdalásból, vagy az adókedvezmény érdekében, részben tényleges nagyvonalúságból adakozó tehetősek partnere ebben a múzeumok vezetősége. Ők tartják a kapcsolatot a gyűjtőkkel és más pénzeszsákokkal, s előkelő vacsorák során együtt alakítják ki,
milyen műalkotások vagy milyen pénzösszegek milyen jogi formában jussanak a múzeumhoz, hogy ez „mindenkinek jó legyen”.
Ezt az óriási szervezési, kapcsolattartási munkát (fundraising, networking) nem lehetne múzeumonként egy-két fővel elvégezni, főleg, hogy jó esetben az igazgató közben szakmai kérdésekkel is kell foglalkozzon. Ezért a múzeumhoz legközelebb álló, vagy
éppen a felkérés révén közel csábítani szándékozott befolyásos fejősteheneket az intézmény egy állandó testületbe hívja meg. Ez a Board of Trustees, egyfajta tanácsadó- vagy
felügyelőbizottság. Tényleges felügyeleti jogai vannak, például ide kell benyújtani a könyvvizsgáló által jóváhagyott éves elszámolást. Főleg azonban tanácsot, pénzügyi összeköttetést, kapcsolatrendszert nyújt a Board. A tagsághoz a vagyon mellett – vagy helyett – jó
belépőkártya az üzleti, társadalmi pozíció: ha maga nem tud is sok pénzt adni, de olyanokat ismer az ember, akik tudnak, vagy mondjuk a horribilis tételű biztosítást kedvezményesen „megoldják”, illetve más, természetbeni juttatásokkal támogatják a múzeumot, akkor máris hasznos tag a Board számára.
A MoMA Boardja több mint ötven főt ölel fel, csupán a különböző titulusú elnökökből van tizenegy. A legismertebb pozíció, a két Tiszteletbeli Elnök (Honorary Chairman)
nem más, mint David Rockefeller és Ronald Lauder. Talán ez magáért beszél: a múzeumok
a kulturális ipar ilyen gazdasági súlyú szereplői, egyúttal ilyen magas társadalmi státuszt
is plántálnak mecénásaikra. Lehet bírálni az ezzel a ﬁnanszírozási rendszerrel járó egyenlőtlenségeket, a művészet piaci kiszolgáltatottságát, de bizonyos, hogy ez a társadalom – a
maga szabályai szerint – komolyan veszi a múzeumokat, a legbefolyásosabb személyeket
és a hatékony erőforrásokat mozgósítja az érdekükben.
A kapcsolódó gazdasági, jogi, szervezeti kérdések tárgyalása külön előadást igényelne, de a két ismert név talán visszavezethet a kortárs művészethez. Hogyan? Mi köze a
két tisztes úrnak a mai installációkhoz? Nos, pontosan erről az ellentmondásról van szó:
semmi. A kultúra piaci mechanizmusából adódóan a múzeumok potentátjai befutott üzletemberek, családi vagyonok kezelői – és így értelemszerűen sem generációsan, sem ízlésükben nem a szubverzív, neokonceptuális jelenkori áramlatok hívei. Nem is várható el
tőlük. Talán rendjén is van, hogy a tényleg nagy múzeumok mindig kis történeti késéssel
követik a kortárs folyamatokat, hiszen így szilárdabb alapról ítélhetnek és választhatnak.
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Így viszont elkerülhetetlen, hogy a mindenkori új irányzatok új intézményeket hívjanak
életre, ahol nincs ilyen üzleti kényszer, ilyen konzervatív döntéshozói testület, ilyen költséges gyűjteményfejlesztési és kiállítási munka.
A tevékenységek megosztásáról van szó. Ha fontos, hogy a MoMA a modern kánont
uralja, akkor az ilyen intézményi következményekkel jár, és tetszetős, de alaptalan értelmiségi kritika számon kérni a múzeumon a rugalmasabb kortárs projekt-szemléletet.
S viszont: ha érték, hogy a Dia vagy a New Museum új, kísérleti folyamatoknak adjanak
otthont, akkor rajtuk azt nem szabad számon kérni, hogy mindezt miért nem kanonizálják is gyűjtemény formájában, hiszen ez elkerülhetetlenül az üzleties high society irányba
terelné őket. A köztes intézményeknek viszont tág a mozgásterük. A neves, de nem eléggé
neves múzeumok felmérik, hogy esélyük sincs az igazán nagy pénzek, s így a meghatározó
művek megszerzésére, ám elég jó a pozíciójuk ahhoz, hogy akár épületükkel, akár programjukkal messzire sugárzó üzenetet küldjenek, és a környezetükben – amely az Amerikában természetes belföldi repülés miatt elég nagy hatósugarú lehet – érdemi katalizátorhatást gyakoroljanak.
Az épület különösen fontos szerepet játszik, hiszen a leendő donátorok számára vonzó adományozási cél: látható, a média révén fotókon globálisan terjeszthető, a donátor
nevét felvéve örökéletűséget kínál, valamint az alapítványi beﬁzetés révén ugyanúgy adókedvezményre jogosít. A műtárgyak adományozása szintén kielégítheti mind a hiúsági,
mind az anyagi elvárást: a donátorokat a katalógustól kezdve a kis táblácskán át mindenhol feltüntetik, tehát a gyűjtés, majd adományozás által remélt örökéletűség teljesül, és az
adószabályok is több mint rugalmasak. Csupán egyetlen példát hozva: ha egy műtárgytulajdonos száz egységért megvesz egy új, még nem befutott kortárs alkotást, majd az – a
mai viszonyok között teljesen elképzelhető módon – néhány éven belül sok száz, akár ezer
egységet ér, akkor ő legalább egy éven túli tulajdonlás, majd adományozás esetén az új,
magas piaci értéknek megfelelő adókedvezményt veheti igénybe. Mivel az adókulcsokat
ﬁgyelembe véve, ma minden műalkotás formájában adományozott harmadik-negyedik
dollár tulajdonképpen az állam (az adóﬁzetők) ajándéka a múzeumnak, akkor egy adott
mű három-négyszeres áremelkedése esetén az eredeti árát pontosan fedi az adókedvezmény, tehát a donátor számára ingyen volt a tranzakció. És még a nevét is megörökítette,
valamint egy-két évig az otthona falán is lógott a mű.
Akár tovább is függhet ott, az úgynevezett megígért adományozás (promised donation)
révén, amikor is a múzeum szerződik a tulajdonossal, hogy a mű alapvetően otthon maradhat, de a múzeum azt kiállításokra már a sajátjaként beválaszthatja, majd egy idő után
végleg megkapja. Sorolni lehetne tovább a konstrukciókat; de inkább csak tudatosítani szerettem volna, hogy mesterséges, a realitást nélkülöző gondolatsor lenne múzeumokról,
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a jelenkori művészet megismertetéséről, a kiállítási tárgyak listájáról, a kurátorok „szakmai” döntéseiről autonóm, külön, önálló összefüggésben beszélni a felvetett – és más intézményi, gazdasági – szempontok nélkül.
A gondolatlánc zárásául még egy fontos szereplőt szükséges még említeni: a galériást. Élő művészek menedzselésében a legnélkülözhetetlenebb aktor, és valójában az eddig említett művészeti szálakat is leginkább ő tartja kézben. Ő tervezi meg, mely kulcsműveket adja el kizárólag annak a gyűjtőnek, akiről tudja, hogy hiúsági, adózási vagy
egyéb motivációk miatt múzeumnak fogja azt továbbadni, vagyis a műkereskedő a művész
kanonizációjában a döntő lépést, a „fő mű” múzeumi elfogadását évekre előre vizionálja,
és módszeres diplomáciai puhítással előkészíti. Versenyezteti a vásárlóit azért, hogy azok
megszerezhessék a legnagyobb trófeát, a legjobb művet – csak azért, hogy azután az ne
az ő tulajdonuk maradjon, hanem múzeumba kerüljön. Paradox? Nem, csak aki Rómába
jön, annak rómaiul kell gondolkodnia; itt az amerikai viszonyokat kell szem előtt tartani.
Semmilyen normatív értékelő felhangot nem szeretnék kölcsönözni ezeknek a megállapításoknak; egyszerűen az tűnik elengedhetetlennek, hogy a művész–múzeum–közönség–
állam–magángyűjtő–galériás–szponzor–építész stb. láncot valóban összefüggő, ellentmondásosan összefüggő hálónak lássuk.
A magángyűjtőket – a galériásokhoz hasonlóan – szintén tudatosan szorítottam háttérbe ebben az elemzésben, hiszen az amerikai múzeumok témája önmagában is óriási,
és a gyűjtői múzeumokról (a houstoni Menil Collectiontől a Los Angeles-i Norton Simon
Museumig) csak külön tanulmányban, részletesen, alaposan lehetne érvényes, a közhelyeken túlmenő megállapításokat tenni. Különösen igaz ez az európai, főleg a kelet-európai
szakmai közegre, ahol annyi előítélet veszi körül az amerikai gyakorlatot, és azon belül kiemelten a magángyűjtők szerepét, önálló múzeumalapításait, hogy rövid, felszínes kitérőkkel csak ezek a tévképzetek erősödnének tovább. Ugyanilyen okból hagytam ki az elemzésből az amerikai múzeumi munka egyik legvitatottabb elemét, a de-accessioning elnevezésű
műtárgy-értékesítést újabb, más alkotások megszerzése érdekében. A neves konceptuális
művész, Michael Asher például nyilvánvaló kritikus felhanggal összeállította és katalógusban közölte a MoMA által eladott alkotások listáját. Csupán azt nem tette hozzá, hogy a befolyt bevételt a múzeum köteles új tárgyak megvételére fordítani, és például Pablo Picasso
Avignoni kisasszonyok című festményét is egykor ilyen ﬁnanszírozási konstrukcióban tudta
megvenni. Másrészt csak olyan műtárgy adható el, amelynek esetleges értékesítéséhez az
egykori donátora már az adományozáskor hozzájárult. Az így nyilatkozó gyűjtők elég felvilágosultak ahhoz, hogy belássák, a múzeum gyűjteményét egy későbbi időpontban esetleg
jobban erősítheti majd egy másik mű, amelynek kis táblácskáján természetesen az ő nevük
is ott fog állni, hiszen eredeti adományukkal közvetve lehetővé tették a mű megszerzését.
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Mindez csak egy-egy példa arra, milyen komplex kérdések húzódnak meg a háttérben: nem kell visszariadni a kritikus vizsgálatuktól, de elvi elutasítás helyett az árnyalt
megközelítés gyümölcsözőbb lehet. Szó sincs holmi leegyszerűsíthető, vulgáris múzeum–
műgyűjtő versenyről; sokkal összetettebb viszonyrendszer ez.
A világ számos táján felismerték ezt, és igyekeznek a jól hasznosítható amerikai kezdeményezéseket a helyi feltételeknek megfelelően átvenni. S mivel az előadás címében szereplő „tengerentúl” nem is szorítkozik csupán az Egyesült Államokra, vegyünk is néhány
példát. A legkézenfekvőbbnek Kanada tűnhet, de itt nem találunk igazán pezsgő kortársmúzeumi közeget – talán ehhez túl puritán a társadalom. Az egykori brit domíniumok közül
Ausztrália jóval nyitottabbá vált a jelenkori művészet iránt az elmúlt negyedszázadban. De
nem hamarabb: amikor 1973-ban az állam megvásárolta Jackson Pollock Kék oszlopok című
csurgatásos remekművét (1952) – amelynek már akkori ára is bizonyította, hogy valójában
klasszikus értéket képviselt –, felháborodás és elutasítás volt a válasz. Kilenc évvel később
azonban úgy nyílt már meg a National Gallery of Australia épülete Canberrában, hogy a társadalmat meggyőzte a kép időközben mutatott további, rohamos értéknövekedése, nemzetközi reputációja, a számos kölcsönzési kérelem, a festmény pedig máig a tóparti képtár központi darabja. Az ausztrálok azonosulása olyan mértékű lett Pollock vásznával, hogy ottani
ösztöndíjam lejártakor (2002) búcsúajándékul egy nagyméretű reprodukcióját kaptam.
Az ausztrálok józanul elegyítik a brit hagyomány európai értékeit az amerikai újításokkal. A National Gallery – és a többi múzeum zöme – állami intézmény, nevében erre
utal a „nemzeti” jelző, de magától értetődően nem csupán ausztrál művészetet, és nem
csak modern vagy kortárs alkotásokat állít ki. Amint a washingtoni Nemzeti Galéria, úgy
canberrai kistestvére is kettős kontextualizálásra törekszik: a nemzetit az egyetemessel,
és a klasszikust a modern/kortárssal társítja. Sydneyben a kifejezetten kortárs Museum of
Contemporary Art (1991) – a kikötő egyik festői pontján, a nevezetes Operaházzal szemben, a századfordulós vámház átalakított épületében – ugyan egy magánember nagyvonalú hagyatékának köszönhetően jött létre (Power Bequest), de a város fenntartásában
működik; a fő cél ezúttal is a jelenkori ausztrál művészet nemzetközi keretbe helyezése.
A helyi művészeti szcéna globális integrációját segíti elő egy további ausztrál kezdeményezés is, amely ugyan nem múzeum, de mindannyian ismerjük: a Sydney Biennálé. Ennek nem a párhuzamosan zajló klasszikus és jelenkori gyűjteményezés (mint a National
Gallery), nem is az óvatosan bővülő kortárs kollekció és az átfogó kiállítások kölcsönhatása (mint az MCA esetében) áll a fókuszában, hanem projekt jelleggel „munkák” bemutatása, a lépéstartás a mindenkori egyetemes kísérleti művészettel.
Galériáival, árveréseivel, non-proﬁt helyszíneivel együtt Ausztrália tehát egy teljesen
nyugati típusú művészeti intézményrendszert épített ki nem több mint az elmúlt negyed-
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század alatt; és a kortárs szegmensben még egy lokális speciﬁkumot is csempészett ebbe.
Az őslakos művészet (aboriginal art) a dekoratív absztrakt mintáival, a megszelídített egzotikum (kissé álságos) bűvöletével ma a legfontosabb ausztrál múzeumokban, a művészeti, történeti, vagy nemzeti reprezentációs közgyűjteményekben egyaránt vezető tétel
az állandó kiállítási anyagban, s eközben az ország egyik lukratív művészeti exportcikke.
Népszerűségére csupán egy hozzánk közeli példát felhozva: a Bécs melletti Essl Gyűjtemény komoly aboriginal anyaggal rendelkezik, és nagy kiállítást rendezett ebből. Mennyire, vagy milyen értelemben autentikus az egyébként varázslatos szépérzékkel megáldott
őslakosok festészete a műkereskedők által a helyszínre szállított akrillal – ezen mindenki elmélázhat, de a nagy manőver sikere tény marad. És ez a siker sokat lendít az ausztrál kortárs művészeken is: összességében egy olyan, hosszú távú, vizuális nevelési, illetve
országimázskampány tanúi lehetünk, amelynek révén egy földrajzilag perifériának számító ország saját identitást, önbecsülést nyert a kortárs művészet terén, és ezt el tudta fogadtatni a külvilággal is. Ez nem kizárólagos vagy elsődleges feladata a múzeumoknak, de
nem is szégyellni való teljesítmény.
A maga módján az Egyesült Államok valami hasonlót vitt végbe a huszadik század
közepén. A modern művészet alapjában egy európai projektum volt, amelynek epicentruma – vagy legalábbis egyik fókuszpontja – a késő harmincas évektől kezdve fokozatosan
áthelyeződött Amerikába. Történeti, művészeti okok mellett ebben döntő szerepet játszott az amerikai művészeti intézményrendszer kiépülése, a galériáktól a művészképzésen
át a kortárs múzeumokig. Ma – némi leegyszerűsítéssel – kétpólusú a kortársművészeti
világ; Amerikán és Nyugat-Európán kívül minden más „tengerentúl”. Nagyon kevés olyan
helyszín azonosítható, amelynek (Ausztráliához hasonlóan) sikerült felkerülnie, még ha
arányosan szerény pozícióba is, erre a térképre. Kelet-Európa – külön Magyarországról
nem is beszélve – például nem ilyen. Földrajzilag, az USA kisugárzásában, Dél-Amerikában Brazília vitte a legtöbbre: bár integrációja nem vetekszik az ausztrálokéval, három sikert elkönyvelhet: a São Pauló-i Biennálét számon tartják, a világ egyik legnagyobb kortárs magángyűjtője brazil (Bernardo Paz), amint az egyik legismertebb mai ﬁatal művész
is (Beatriz Milhazes).
Ázsiában viszont annál több jelölt aktív az új jelenkori regionális (al)központ szerepében. Japán kortársművészeti aktivitása közismert: Takashi Murakamitól Yayoi Kusamán
át Hiroshi Sugimotóig legalább tíz japán alkotót ismerünk, akik megszorítás nélkül a globális szakmai élvonalhoz, egyúttal a legdrágább művészek köréhez sorolhatóak. A japán
jelenkori múzeumok műfajilag is nagyon innovatívak: a médiaművészet ma talán egyetemesen
legújszerűbb központja a Sendai-i Médiatéka, amely egy könyv- és médiatár, múzeum és
szórakoztatócentrum egyvelege. A kortárs múzeumok további erőssége az anyagában, el-
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járásaiban, szemléletében kísérletező japán építészet. Nem véletlen, hogy Tokióban már a
klasszikus modern nyugati művészetet bemutató nagy állami múzeum megtervezésére is
Le Corbusier-t kérték fel egy fél évszázaddal ezelőtt. Ottjártamkor – hat éve – szembetűnő volt, hogy az Ueno Parkban további múzeumok sora mutatta be a legkülönbözőbb civilizációk anyagát, vagyis Japán tudatosan átvette az európai felvilágosodás célkitűzését,
hogy a múzeumok hálózata az emberi ismeretek enciklopédikus tárháza legyen. Kortárs és
klasszikus, nemzeti és egyetemes művészet mellett itt tehát művészet és más civilizációs
szimbolikus formavilágok integrációját is célul tűzték ki.
Nem kevésbé fogékonyak Japánban az amerikai múzeumi mintára. A MoMA tanácsadó testületének egyik japán ingatlanberuházó tagja 2003 végén nyitotta meg az önmagáról elnevezett Mori Art Múzeumot Tokióban. A gyűjtemény ékességeihez olyan művek
tartoznak, mint Louise Bourgeois óriás Pókja – amely szobor a Tate Modern kiállításán
szerzett világhírt – és e nemzetközi kulcsművek deklarált célja a feltörekvő japán művészek
pozíciójának erősítése egy ilyen gyűjteményi összefüggés révén. A múzeum Boardjában –
a viszonosság jegyében – ott találjuk Glenn D. Lowryt, a MoMA igazgatóját. A tokiói magánmúzeum szakmai vezetője sem kisebb név: David Elliott, aki a stockholmi Moderna
Museet igazgatója volt, és hazánkban a nagy kelet-európai kiállítás rendezőjeként lett ismert, amely a Ludwig Múzeumban is látható volt. Pénz, prominens helyszín, nagy nevek,
akik egyúttal tényleg jó szakemberek is: együtt az amerikai recept.
Sorolni lehetne a további példákat; hasonló folyamatok érnek a három további potenciális ázsiai kortársművészeti központban: Kínában, Indiában és az arab olajállamokban. Bármerre nézünk, a szándék ugyanaz: a művészeti felzárkózás a nyugat-európai és
amerikai mintákhoz, azok intézményeinek, mechanizmusainak, a művész mint olyan nyugati fogalmának, szerepének, sikerpályára állításának átvétele mind a gazdasági és politikai hatalmi egyenrangúságot hivatott hirdetni. Ezer és ezer év óta alig változott ebben
valami: a művészet – és különösen a mindenkori élő művészet – reprezentációs eszköz és
felület, legyen szó magánvagyonról vagy állami, országok közötti pozícióról.
Egy ideje a múzeumok kikerülhetetlenek ebben a reprezentációs hálóban. Történeti
legitimitást nyújtanak; és a helyi, a saját, illetve a külföldi, a más viszonyát mutatják be
a fenntartó hatalom egyéni szájíze, értelmezése szerint. Minden feltörekvő, új kulturális
világhatalom azt igyekszik a múzeumok révén biztosítani, amiről úgy véli, nincs neki, de
a külső elfogadottsága – és turisztikai, gazdasági, egyéb befektetési érdekei miatt – szükséges lenne: a történeti kontinuitást és a kapcsolatot a jelenlegi művészeti világhatalmak
kulturális kánonával.
Ha az előbbi példák között Kína és India ugyan egyértelmű volt, de az arab olajállamok túlzásnak tűntek, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy míg a sanghaji új múzeum
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vizionárius építészeti pályázatát a Londonban élő iraki sztárépítész, Zaha Hadid nyerte,
addig a következő Guggenheim Museum a kaliforniai Frank O. Gehry tervei szerint az
Emirátusokban épül meg. Itt nyílik az új Louvre-ﬁliálé is, amelyben a párizsi múzeum csupán a huszonöt éves névhasználati jogért egymilliárd dollárt kap. A sivatagi oázisban tehát készen kapott történeti háttér jelenik meg; amint a jelek szerint az új évezred két legelső, kiemelkedő jelentőségű új múzeumi épülete is mind Európán, mind Amerikán kívül
épül meg.
Európa és Amerika azonban szellemileg még sokáig ott lesz, ott kísért, hiszen az eddigi példák – Brazíliától Japánig – semmilyen lényegi, új, saját elemet nem társítottak a
múzeumi intézményi modell euro-amerikai mintájához. A múzeum továbbra is az egyik
legsikeresebb exportcikke az európai, vagy tágabban, a nyugati fehér civilizációnak. Ez
egyelőre ugyanazt az utat jelöli ki a kortárs művészet kanonizálásának is: többpólusú művészeti világrendszer van kialakulóban, de minden egyes új múzeum az európai klasszikus, illetve az euro-amerikai modern gyökerekhez fog visszanyúlni, és az egyetemes legitimáció érdekében az ettől mégoly eltérő Európán és Amerikán kívüli kortársművészeti
áramlatokat ezekhez fogja kapcsolni. Úgy tűnik, a modern művészet még jó ideig kortársunk marad.*

*

Előadás a székesfehérvári Városi Képtár – Deák Gyűjteményben 2007-ben és a Paksi Képtárban 2008-ban.
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5. FREE ENTRY

A művészet közfogyasztásáról
a londoni múzeumok példáján

N „Free entry” – hirdeti épülete homlokzatán óriási betűkkel, a Temze túlpartjáról is láthatóan a Tate Modern. A többségében a Szent Pál-székesegyháznál nyitott gyaloghídon
érkező látogatók számára ez az első számú üzenet, csak utána következik a feliraton az
éppen tíz éve megnyitott múzeum neve; a kiállításokra utaló hívószó már nincs is. Mintha a Magyar Nemzeti Galéria egyébként is sokat ostorozott kiállítási molinói a dunai oldalon az esedékes tárlat címe helyett csupán annyit hirdetnének Pest felé az eddig megszokottnál jóval nagyobb betűkkel: „Ingyenes”. Míg idehaza bizonyára újabb szópárbajra
kerülne sor az ilyenfajta kommunikációt elutasító, illetve az azt ha nem is kedvelő, de elfogadó szakemberek között, a brit modellben ez a megoldás nemcsak megszokott, hanem
terjed is. Nemhogy a Tate Modernnek otthont adó egykori erőmű homlokzatán (tehát a
reklám világától nem idegen ipari felületen), de a National Gallery lépcső- és oszlopsoros
(a klasszikus mintákat egyébként meglehetősen jellegtelenül adaptáló) bejáratánál is a teljes épületmagasságig futó, harsány színű „Free entry”-molinót lobogtat a szél; a kiállítási
információ szinte el is veszik.
Folytatni lehetne a sort: a munkáspárti kormány ezredfordulós döntése a közgyűjtemények állandó kiállításának ingyenes látogathatóságáról mára a brit intézmények elsődleges mondanivalója lett közönségük számára. Míg az európai uniós csatlakozást követően
néhány évig Magyarország is átvette ezt a gyakorlatot, ám anyagi okokból és nem alaptalan szakmai kritika nyomán visszavonta, a londoni múzeumi gondolkodásba olyannyira
beépült, hogy a Tate Modern immáron nem is használja az „állandó kiállítás” elnevezést,
hanem „Free display”-nyilakkal jelzi az épületen belül is az utat a hagyományos fogalmak
szerint törzsgyűjteménynek tekinthető termekhez.
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Az „állandó” melléknév és a „gyűjtemény” kategória kiszorulásának másik oka, hogy a
mai múzeumi útvonaltervezők szerint túl nehézkesek. Kevéssé élményszerűek, valamiféle
hosszú távú, stabil tudásra, kánonra, a látogatóval szembeni műveltségi elvárásra, benyomások helyett tudományos elrendezettségre emlékeztetnek. S ez az élménymenedzsment
szempontjából túlzó, riasztó elvárás a közönséggel szemben. Bár banális szóhasználati kukacoskodásból indultunk ki, máris két értelemben arra jutottunk, hogy ez a múzeumi felfogás minél szélesebbre igyekszik tárni a kapukat. Anyagilag a belépődíj eltörlésével csak
az időszaki kiállításokat sorolja a pénzért megvásárolandó kulturális piaci javak körébe, illetve tartalmilag a kötetlen szervezésű, tematikus bemutatók (display) a széles rétegeknek
is jobban befogadható verziót ígérnek a kronológia és taxonómia elit csengésű és/vagy oktatási célzatú, kevésbé populáris gyakorlata helyett.
E bírálható népszerűséget józan szakmai döntésekkel elegyítik. A Tate Modern a
megnyitása óta a modern és a kortárs művészet együttes kezelésének zászlóshajója nemzetközi szinten is. A mesterséges és unalmas időrend helyett életszerűbb, a muzeológus
számára is izgalmasabb a huszadik század elejéről és végéről vegyesen válogatni műveket.
Ám mindezt nem viszik túlzásba: kivehető egy laza történeti előrehaladás, a haladás sugallt linearitása, fegyelme, teleológiája nélkül. Művészeti problémákat látunk, amelyekre
különböző évtizedek eltérő, de rokonítható válaszokat kínáltak. Már csak azért sem vádolható a Tate a kronológia, a művészettörténet teljes sutba dobásával, mivel az állandó kiállítás négy tematikus blokkra van osztva, s bármennyire kötetlen is ezekben az időrend, a
látogató mégiscsak négy különböző szál mentén érzékelheti modern és kortárs művészet
„megszüntetve megőrző” jellegét, egységben felfedezhető változását például az anyaghasználat bővülése vagy a művészetfogalom határainak kitolása terén.
Monograﬁkus egységek (egy-egy művésznek, például Joseph Beuysnak és Gerhard
Richternek szentelt termek), páros szembeállítások (Kazimir Malevics – Richard Serra,
Umberto Boccioni – Roy Lichtenstein) és stílusjelenségek (expresszionizmus, bécsi
akcionizmus) mellett szabad asszociációs és egyéb rendezési elvek is tetten érhetőek. Az
állandó kiállítás negyven termében talán tízféle rendezési mintát is azonosíthatunk. Akinek sok ez, eklektikusságra panaszkodhat, de érdemes mérlegelnie, hogy a sokszínűség
enyhíti a gyűjteményi prezentáció monoton jellegét, valamelyik teremben minden látogatónak ígér tetszést, sikerélményt, hűen tükrözi a szakma megosztottságát, a jelenkori
művészettudományban elfogadott véleménypluralitást, továbbá elősegíti a folyamatos újrarendezést is. A tematikus blokkokon belül könnyen cserélhető egy-egy tétel vagy egész
terem, amint néhány évente az egész téma szerinti felosztás is módosul. Így lehet a gyűjtemény minél több arcát bemutatni, s azzal hívni a látogatót visszatérésre, hogy az állandó
kiállítást is időszaki rotációban követheti. Mivel a gyűjtemény a Tate négy (két londoni és
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két vidéki) helyszíne között mozog, s bizonyos egységei más intézményekkel együtt állnak
közös fejlesztés alatt (például a Tate adott művésztől más múzeummal egyeztetve, kiegészítő jelleggel vásárol munkákat, hogy együtt fedjék le az életművet), a törzsanyag és ennek „állandó” kiállítása egészséges váltakozásban él.
Ez a laza, de nem önkényes, „strukturáltan asszociatív” rendezés ideális a nemzeti
művészet felértékeléséhez is. Bár a Tate Modern hangsúlyozottan egyetemes szemléletű (a
Tate Britain a brit művészet tárháza a XV. századtól napjainkig, míg a National Gallery a
nyugat-európai festészet képtára a XIII–XIX. századig), a Herzog és de Meuron svájci építészpáros által áttervezett hőerőmű harmadik és ötödik szintjén szisztematikusan sulykolják, hogy a modern és kortárs művészeti rangsorban az elfogadottnál több brit alkotónak dukál elismerés. Háromfajta példával élve: Francis Bacon kiemelt helye vitán felül
áll; Bridget Riley külföldön is különtermet érdemelhet, de már inkább csak az absztrakt
minimalista festészet szakgyűjteményében, míg Victor Pasmore bizonyosan csak hazájában számíthat one-man bemutatóra állandó kiállításon belül. Hangsúlyos a nem brit születésű, de Angliában letelepedett művészek jelenléte is (Eduardo Paolozzi, Mona Hatoum).
A kiállítás nemzetközi, de nyilvánvalóan angol, pontosabban angliai szemüvegen át:
a még elfogadható maximális mértékig emeli ki a nemzetinek tekintett művészetet. Aligha lehet ezt hibának vélni; a nemzeti lobbizás egyrészt érthető (és minden más országban
ugyanígy tetten érhető, reális esetben nem borítva fel a hiteles nemzetközi arányokat),
másrészt egy kis helyi ízt ad az amúgy meglehetősen uniformizált múzeumi kánonnak.
Fájóbb földrajzi elfogultság, hogy Nyugat-Európáé és Észak-Amerikáé a fókusz, KeletEurópa vagy a többi kontinens szinte teljesen hiányzik úgy a modern, mint a kortárs szegmensben.
Egy harmadik szintet töltenek meg a ﬁzetős időszaki kiállítások; a többi emeleten
kiszolgáló funkciókat helyeztek el a baráti körtől a kávézókig. A hatalmas egykori turbinacsarnok a földszinten időről időre installációknak nyújt teret, általában azonban csak
a látványt, a nagyvonalú térélményt szolgálja. Nem csoda, hogy a Tate Modern már évek
óta terjeszkedésre gyűjt, összességében a hétből három és fél szinten a hatalmas épületben elég kicsi a kiállítási felület. Az intézmény egésze mégis sikeres. A megnyitás évében
tapasztalt látogatófolyam nem bizonyult átmenetinek, még ha a vonzerő része az ingyenesség, a hőerőmű épületének rejtélyes robusztussága égbe törő kéményével, a Temze déli
partjának revitalizációja, vagy a sétára hívó gyaloghíd is.
Miközben pozitívum a látogatásra ösztönző motivációk sokfélesége, a nagy szabadságnak feltűnő egy árnyoldala. Sokan vannak a múzeumban, csak nem tudni, miért. Talán maguk a látogatók sem tudják, miért jönnek. Divat múzeumba járni, Londonban is a
turisztikai ösvény kötelező állomása a Tate Modern, de inkább mint helyszín, mint keret,
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s kevésbé a (művészeti) tartalom miatt. Szinte bármilyen időpontban sokan tartózkodnak
a múzeum épületében, de ha a múzeumot nem a négy falával deﬁniáljuk, hanem szellemi
tartalomként, potenciálisan megélhető intellektuális, esztétikai tapasztalásként, akkor abban már gyérebb és kuszább a részvétel. A Temze-hídról besétál a vendég, gyalogol tovább
a hőerőmű emeletein, akár egy-egy kiállítási térbe is benéz, s közben összefolyik a városnézés mindennapisága azzal a (lehetséges/idealizált) művészeti élménnyel, amely éppen
ebből kizökkentene, amely a világ másképp szemlélésére, más megélésére tanítana.
Egészében tekintve túl kommersznek tűnik a múzeumi látogatás jellege. Részben
pontosan azért, mert már pénzbe sem kerül. A kommersznek nem a piaci, kereskedelmi
értelméről van itt szó, hanem a laposságáról, az el nem különüléséről. Demokratikus ez a
múzeumi felfogás, ahogyan azt az angolszász (főleg az amerikai) praxisban már évtizedek
óta szemügyre lehet venni, ám a nyitással a múzeumi élményt is lecsupaszítja. A nagy létszám, a hosszú nyitvatartási idő, az öltözködési kódok rugalmassága az ásványvíztől a kabáttal összefogott hátizsákig, a minél több szinten megnyitott kis kávézók, az ingyenesség
adta találkozóhely-jelleg és a többi, önmagában jogos kényelmi tényező azt jelenti, hogy
ritka az esély a művek intim befogadására. A befogadó egy állandó áramlásban találja magát, ahol emberek keresik egymást, pelenkázni sietnek, a süti utolsó harapását majszolják
vagy titokban fényképeznek. Fedett köztér, zárt utcai piazza lett a múzeum, s ez nem kedvez a műveknek.
Múzeumba jövünk – a múzeum mint felkapott élményközpont, s kevésbé a kiállítások kedvéért. Azonban nem szabad e folyamatnak nosztalgiázó, a kultúra hanyatlását vizionáló felhangot adni, hiszen a múzeumi funkciók eltolódása a társadalmi nyitás számos
pozitívumával jár, de érdemes a mérleg mindkét serpenyőjét ﬁgyelembe venni. A jelenség
nem kötődik sem az új fejlesztésekhez, sem a kortárs művészet szabad, rakoncátlan világához: a Tate Moderntől gyökeresen eltérő gyűjteménnyel, helyszínnel és (egykori) identitással bíró National Gallery hasonló irányba változik. Jól jelezte ezt már negyedszázaddal
ezelőtt a két nagy bővítése. Az északi (hátsó) frontján 1975-ben átadott termek túlnyomó
része még kiállítási térként szolgált, míg a szponzorról elnevezett Sainsbury Wing 1991ben már úgy nyílt meg, hogy öt szintjéből nem egészen másfél sorolható be kiállítótérnek.
A Sainsbury Wing a kilencvenes évek múzeumbővítési etalonjának számított. Furfangos híd köti össze a főépülettel; az új szárny letisztult modern arculata tiszteletteljesen
viszonyul a National Gallery (érzésem szerint építészettörténetileg amúgy éppen csak minimális relevanciát felmutató) blokkjához. Az új szárnyban az egyetlen állandó kiállítási
szint, a reneszánsz anyag belsőépítészete visszafogottan funkcionális, alig néhány áloszlopot és boltív-idézetet rejt. A Wing fő érdeme, hogy a kiszolgáló funkciók révén tehermen-
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tesítette a főbejáratot és a főépületet. Az 1985-ben kiírt pályázatra visszanézve egyértelmű, hogy a bővítés fő célja a Trafalgar Square turistaáradatának kezelése volt, s kizárólag
az egy-egy állandó, illetve időszaki kiállítási új szint legitimálja, hogy ezt a szárnyat is múzeumnak, s ne városi látogatóközpontnak nevezzük. Ma a National Gallery termeiben is
gyakran a Tate-hez hasonló, tömeges, sodródó bámészkodásnak lehetünk tanúi. Holott a
kiállítás más szemléletű. A National Gallery sűrűn egymásba kapaszkodó termei szigorúan követik a festészeti iskolák rendjét, a terület túlnyomó többsége az állandó kiállításé,
amely szó szerint állandó is.
A National Gallery számos vonásában egy jó értelemben véve konzervatív rendezésű
Régi Képtár mindmáig. A Sainsbury Wing pragmatikussága tette lehetővé azt a kompromisszumot, hogy egy vállaltan infrastruktúra-jellegű új szárny mellett a főépület valamit
megőrizzen a hagyományos, csöndes múzeumi modellből. A mai látogatói viselkedésformák tükrében kudarcnak is lehet minősíteni ezt a naiv programot, hiszen – különösen az
ingyenesség óta – még a zárás előtti utolsó negyedórában is csörtetünk befelé, hogy gyorsan megnézzük az útikönyv és a múzeumi vezető által készségesen kínált tíz legfontosabb
képet, illetve kezet mossunk. Aki számára ebben a közegben elveszik a múzeumi aura, az
elhibázottnak vélheti a bővítést, az ingyenességet, a múzeumi normák lazulását, s érvelhet úgy, hogy érjük be kisebb látogatószámmal, minőségi látogatással, s ne tegyük az intézményt mindenki otthonává, ne támogassuk a turistákat díjmentes kultúrával és folyóvízzel. Aki viszont azonosul a múzeumok szolgáltatói rugalmasságával, örülhet a National
Gallery viszonylagos sikerének, hogy a többi londoni nagy közgyűjteményhez képest belső, elzártabb termeiben még úgy-ahogy lehetővé teszi a ﬁgyelmet.
Ha összehasonlításul a British Museumot vesszük, a belső udvar látványos lefedése ugyan tényleg megoldotta, hogy a látogató a Parthenon-fríz és az egyiptomi múmiák
között félúton pihenjen, egyen-igyon, vásároljon, de végképp egyetlen élményfolyammá sűrítette a múzeumot. A vendég kontinenseket és évezredeket ugrik egy-egy rész között, be-benéz a különböző civilizációk blokkjába, vajon ott mit kell feltétlenül látnia, követve és kerülve a mellette elsiető többi látogatót, kezében a múzeumi alaprajzzal, fülén
audioguide-dal. Ha valamelyik folyosón sok embert lát, azért kell odamenni, mert bizonyára valami kihagyhatatlan rejtőzik ott; ha másutt kevesen vannak, akkor azért menjünk oda, hogy végre ne a tömeget, hanem a régészeti leleteket lássuk. Az eredmény egy
állandó barangolás, a kiállítási egységek közötti cikázás, alig belekapva valamely témába, s
máris egy másik felé húzva. Mint a tévécsatornák vagy a weboldalak közötti váltogatás.
A British Museum mint univerzális gyűjtemény mindig is küzdött az óriási és heterogén kollekció egy-egy látogatáson befogadhatatlan jellegével, nem fair csak úgy összevetni
a National Gallery kompakt, egységes gyűjteményével. Mindezt szem előtt tartva kiugrik
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az eltérés: a National Gallery igyekezett – egy új szárnyba kiszervezve az elkerülhetetlen
új funkciókat – megőrizni korábbi magját, még ha a befogadó lelassítása, kiszakítása a város lüktetéséből csak felemásan sikerült is. A British Museum, épületének egy kínálkozó
adottságát, a központi udvart technikai szempontból jól kihasználva, szó szerint városi fórumot kreált önmagából, önnön kellős közepéből, kedvezve ezzel egy hullámzó, váltva ott
tartózkodó, ott minél hosszabb időt eltöltő (és minél több pénzt elköltő) látogatásnak. Ezt
sem szükséges normatívan értékelni (akár támadva kritizálni, akár lelkesen ünnepelni), de
tanulságos látni, hogy tisztán a látogatók orientálása, az élményözönből történő kiragadása, a valamely civilizáció iránti mélyebb ﬁgyelem, a felszínes kipipálás helyett egy empatikusabb érdeklődés előcsalogatása szempontjából – éppen ellenkező módon – az lett volna
előnyös, ha a múzeum vizuális massza helyett tagoltabb, fegyelmezettebb lesz.
Ám az aligha növelte volna a látogatottságot, építészetileg sem kínálta volna az albumokban látványosan reprodukálható üvegtetőt, s alighanem a ﬁnanszírozók felé is nehezebben lett volna védhető. Nincs értelme önmagukban interpretálni a múzeumok építészeti, kiállításrendezési, egyéb újításait: az a kérdés, az adott múzeum (annak fenntartói
és vezetősége) milyen célt tűz maga elé; ehhez már csak eszközül választ ilyen vagy olyan
megvalósításokat.
Ezért még annak is, aki valamely kihámozható céllal nem ért egyet, érdemes tudomásul vennie, hogy ha az uralkodó társadalmi-politikai diskurzus, ahol a múzeumi irányváltások eldőlnek, azt az adott célt hagyta jóvá, akkor ahhoz már a megfelelő eszközt kell
választani, s így ezt vagy azt az eszközt önmagában fölösleges bírálni.
Jól szemlélteti ezt a Victoria és Albert Múzeum, amely a nagy londoni intézmények egyikeként összehasonlítást is kínál az eddigiekhez. Bár e mondatban látszólag magától értetődően használtam a „nagy” melléknevet, valójában e szócska maga a tét. Az
iparművészeti múzeumok hosszú ideje keresik a XIX. századi megalapításuk, deﬁníciójuk
mai, modern, részben kortárs újraértelmezését. Nem természetes, hogy egy akár gyűjteményét, épületét tekintve „nagy” (big) iparművészeti múzeum ma is valóban nagy (jelentős, great) legyen, s az adott városban vagy országban a vezető múzeumok közé tartozzon.
Berlinben aligha sorolható a Kunstgewerbemuseum a széles közönség számára is mértékadó közgyűjtemények közé; Bécsben a MAK kényszerű menekülésként a kortárs művészet
kockázatos útját próbálgatja; Budapesten egy évtizedek óta szerepzavarral küszködő múzeum reformkísérleteit láthatjuk, miközben igen nagyra nyílt az olló az Iparművészeti és
például a Szépművészeti Múzeum között.
A Victoria és Albert Múzeum a három európai párhuzam közül egyik utat sem szeretné járni, tudatosan használja szlogenjében a „one of the greatest” besorolást önmagára
nézve. Anyagát tekintve nincs is efelől kétség, ám gyűjteményben a három másik euró-
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pai példa is erős; közülük komoly látogatottságot, vezető kulturális közéleti pozíciót mégis
csak az egykor a világ első ilyen intézményeként létrehozott V&A tudhat magáénak. Az ingyenesség ugyan jól megragadható különbség, de a berlini intézmény is kvázi ingyenesnek
fogható fel a fő célcsoport, a turisták szempontjából, hiszen tagja a szerény áron megváltható háromnapos városi múzeumbérletnek.
Hathatós támogatást jelenthet a V&A számára elhelyezkedése: Kensingtonban az
egykori világkiállításra nevével máig emlékeztető Exhibition Road mentén két további (a
természettudományi és a műszaki) óriásmúzeum fekszik. Nemcsak a három múzeumért,
hanem a közelben lévő további kulturális intézményekért is érdemes idejönni, a negyed
nemrég vágott bele közös identitás kialakításába (mini művészeti térképtől az egyeztetett
programokig). Önmagában viszont ez sem lehet elég, hiszen a berlini testvérintézmény
egy ugyanilyen tömörülés, a (volt nyugati városrészen létrehozott) Kulturforum közepén
terül el, s oda mégis kevésbé áramlanak a látogatók.
A V&A kiállítási szerkezete sem olyan innovatív, hogy az egymagában sikert ígérne.
A múzeum döntő hányada az állandó kiállításnak ad otthont, bár a kifejezést természetesen itt sem használják már. Mint igazi XIX. századi múzeumépület, amelynek nem is
volt egyetlen, jól meghatározható későbbi bővítése vagy rekonstrukciós hulláma, nincs
külön időszaki kiállítótere, hanem a több szárny számos emeletére elszórt teremsorok közül alakítják át rendre valamelyiket az aktuális tárlatoknak. Az állandó gyűjtemény három
rendezési szempontot követ: találunk civilizációs-földrajzi egységeket, kronológiai tagolást, illetve az iparművészeti múzeumokra jellemző anyag és technika szerinti csoportosítást. Miért jönnek ide folyamatosan a látogatók három bejáraton át? A belső udvar sincs
lefedve, hiányzik egy nagyvonalú kávézó és étterem, s a főbejárat után – egy kulturális
intézményben kissé blaszfemikus módon – a gazdagon díszített egykori aulában elhelyezett múzeumi boltba jutunk. Vagy ma már előny, hogy a főbejárattól nézve lehetetlen úgy
megközelíteni, majd elhagyni bármelyik kiállítási részt, hogy oda és vissza is át ne sétáljunk a shopon?
Talán nincs kiragadható magyarázat, a tényezők együtt járulnak hozzá a látogatottság kompromisszumok árán történő, de egy iparművészeti múzeum esetében sikerként
elkönyvelendő fenntartásához. Még csak az sem mondható, hogy a szomszédos Natural
History Museum és Science Museum törzsközönsége, a gyerekek automatikusan átjönnek
ide is. Szintén nem szolgál a V&A javára, hogy a kortárs témák leváltak róla, és a mai rokon területet lefedő Design Museum a város másik végében fekszik: a bécsi MAK jelenkori
orientációja nem követhető a V&A számára, illetve a klasszikus és a kortárs intézmény látogatása sem köthető össze (amire Frankfurt kínál példát a Majna partján elhelyezett középmúzeumi hálóval az iparművészettől a kortárs művészetig és építészetig).
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Úgy tűnik, a V&A bármely tényezője csak árnyaltan, az előnyök viszonylagosságát
mérlegelve értelmezhető, s csak összességükkel, vagy annál is szélesebben, az általános
londoni múzeumi expanzióval magyarázható az iparművészeti múzeumok nemzetközi
trendjéhez képest meglepően magabiztos szereplése. Magabiztos: ez a hozzáállás jócskán
része ennek. Nem véletlen a „one of the greatest” önbesorolás. Nem egy válságban lévő intézményként mutatkozik be a látogatónak, s ettől már tényleg nem is az? Kommunikáció
ma minden? Tagadhatatlan, hogy önmagában az állandó kiállítás szekciói meglehetősen
avíttak: gazdag az anyag, de a prezentációja fölött eljárt az idő. Ám a jelek szerint a múzeum egésze más imázst képes közvetíteni. S mivel – ha hipotézisem az eddigi példákon
nem volt elvetendő – ma egy múzeumban egyre kevésbé a kiállítási tételek, inkább az intézmény egészének kisugárzása, önmaga által tulajdonított értéke, a hagyományos múzeumi aura helyett elővarázsolt új, „deszakralizált aura”, kulturális játszótér világjáró-élményfogyasztó hangulata a meghatározó, akkor a V&A is éppen ezért állja a népszerűségi
versenyt.
A vezető londoni közgyűjtemények mégoly különböző eseteit e tanulmány szűk problémafelvetése mentén vizsgálva is feltűnhet, milyen központi kérdés az állandó kiállításé, amelynek nevét – minő álszentség – kitörölték e múzeumok. Kivétel nélkül mindegyik
említett intézmény domináns szellemi teljesítménye, az alapterületéből is a legnagyobb
hányadot elfoglaló rész az állandó kiállításé. Ám ez a fogalom sokféle megvalósulást takar,
akár ugyanazon házon belül is. A Science Museum érthetően az interaktivitás felé mozdul el, a British Museum fő gondja az egyensúly a kulturális nagyhatalmi büszkeség és a
restitúciós igények, az elvárt politikai korrektség között. A National Gallery kontemplatív
és didaktikus igyekszik maradni, míg a nemzetközi húzónevektől megfosztott és társintézmények nélkül Pimlico városnegyedben árválkodó Tate Britain a Turner-kultusztól a
templomfőhajóra emlékeztető Joseph Duveen Csarnokban a kortárs sznobizmusra, divatkövetésre építve elhelyezett jelenkori festményekig minden eszközt bevet a Tate Modernnel folytatott reménytelen versenyfutásban. A Tate Modern eközben úgy tematikus, hogy
időrendi is, úgy pluralista, hogy mégis a nagy nevek köré szervezi a fő termeit, és úgy kortárs, hogy a modern ikonok révén azért mindenkinek befogadható maradjon.
Kritikát gyakorolni könnyű lenne bármelyik fölött; próbáljuk inkább értékelni, hogy
ez a múzeumi közösség még egy ilyen gyors áttekintésben is az állandó kiállítás régi műfaját ma minő módszertani ötletességgel igyekszik különböző tartalmakkal megtölteni. Ez
annál imponálóbb, mivel könnyű lenne érvet előhúzni inkább az időszaki kiállítások favorizálására, területük és költségvetésük növelésére. A mai szétszórt ﬁgyelem, a média elvárásai, vagy különösen a modern és kortárs művészetben a biennálék, nemzetközi vásárok
gyorsan változó közege lépéstartásra ösztönöz. A modern és kortárs szegmens egy mérv-
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adó intézménytípusa, a Kunsthalle (Műcsarnok) hiányzik is Londonban; a Tate Modern
könnyen hivatkozhatna erre, ha az időszaki tárlatokra szeretne nagyobb súlyt fektetni.
Önálló kortárs múzeum sincs Londonban: mint látni fogjuk, a nemzetközi múzeumi világban oly gyakran hangoztatott kettős elmozdulás az időszaki kiállítások, illetve általában,
a gyűjteményezésben és állandó kiállításokon is, a kortárs művészet felé e brit megközelítésben nem a szigorúan vett múzeumi hálózatban, hanem a tágabb intézményrendszerben csapódik le.
Kiállítási politikájukban (állandó vagy időszaki) és gyűjteményi fókuszukban (történeti vagy mai) a londoni múzeumok viszonylag hagyományőrzőek. Ez a látszólag semmitmondó kis állítás máris sugall egy következtetést: a közönségbarátságért, turisztikai
szolgáltatói jellegért gyakran kárhoztatott angolszász múzeumi modell e tekintetben konzervatívnak sorolható be; indokolatlan sommás, nagy ívben lekezelő ítéleteket hozni róla.
Érdemes honorálni a brit muzeológusok azon leleményét is, hogy bár az „állandó”, a „gyűjtemény” és hasonló kifejezések ma kiesnek a kommunikációs rostán, a riasztóan közönséges „free display” címke alatt valójában évszázados múzeumi feladatot, a törzsgyűjtemény
bemutatását, fontosságának bizonyítását és ezzel áttételesen a fejlesztését látják el. Hívhatjuk ezt anti-nominalista, józan belátásnak: mindegy, minek nevezzük, ha csak másként
kell kiírni és módszertanilag kreatívabban kell prezentálni, de egyébként megmenthető az
állandó kiállítás műfaja, akkor ezen a kis áldozaton nem szabad fennakadni.
Vegyük észre a kormányzati szándékot is: az állandó kiállítás úgy ingyenes, hogy
ezért az intézmények támogatást kapnak; vagyis egy (látszólag) populista intézkedéssel, a
tömeges kapunyitással a kulturális politika a múzeumi szakembereket arra ösztönzi, hogy
az intézményükre jellemző formában újítsák meg és folyamatosan hozzák új formába az
állandó kiállítást. Semmi sincs ingyen: az ingyenesség és a közönségbarát felfogás ára a tömeg, a mindennapi viselkedési minták terjedése, a művészettemplom profanizálódása. De
vélhetjük ezt egy olyan érme másik oldalának, amelynek aranyfedezete a múzeum két hagyományos küldetésének megerősítése: a múlt, a történelem szemlélete lehetőleg önmagában, nem a jelen szemüvegén át, a mától inkább bizonyos távolságot tartva; egyszersmind
a gyűjtemény folyamatos feldolgozását és valamilyen szempontú bemutatását előtérbe helyezve, tehát nem feloldódva a kiállítási intézmények munkájában.
Meglepő lehet e kettős következtetés, hiszen két olyan értékhez jutottunk, amelyet bizonnyal oszt a hazai szakma többsége is, holott kiindulópontunk a mai magyar
muzeológiában kevéssé becsült (ismert) angolszász gyakorlat, s azon belül is a címben tudatos banalitással jelzett, idehaza ellenszenvvel ﬁgyelt, egyszerű, technikai tény, a díjmentes belépés volt. A gondolatmenet nem is csupán a hazai-külföldi szemlélet vagy a múzeumﬁnanszírozás mezejében érdekes, hanem azt hivatott szemléltetni, hogy az idehaza
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bevett sematikus kijelentések helyett komplex, csak egy tágabb társadalmi kontextusban
értelmezhető jelenségcsoportként érdemes múzeumokra tekinteni.
Talán így tesz az a neves, kísérleti gondolkodásáról ismert angol művészettörténész,
Sandy Nairne is, aki 2002-ben London egyik idegenforgalmilag szintén ideális helyszínű, ám valójában igen ellentmondásos múzeuma élére került, s ott kötéltáncot folytat.
Míg a Történelmi Képcsarnok a Magyar Nemzeti Múzeum része, addig a National Portrait
Gallery önálló intézmény a National Gallery tőszomszédságában. Mint bármely arcképgyűjteményben, itt is feloldhatatlan az ütközés a megidézett személy jelentősége (dokumentumérték) és az alkotó szuverenitása, a kivitelezés színvonala (esztétikai érték) között. Egy tisztán történeti múzeum csak az előbbit, egy tisztán művészeti gyűjtemény
csak az utóbbit ﬁgyelné, egy ma inkább vegyes missziójúnak tekinthető intézmény mindkettővel foglalkozik, merítve kölcsönhatásukból, s össze is zavarodva ettől.
A Portrait Gallery tradicionálisan egy előkelően kárpitozott teremsor volt, ahol emeletről emeletre sétálva a látogató szinte panoptikumban érezhette magát: jeles személyiségek élethűségre és/vagy reprezentációra kihegyezett (kép)másai néztek rá, s a vendég
virtuálisan újraélhetett több száz év brit nemzeti történelmet. Ahogyan rétegzettebbé vált
a múzeumokkal szembeni elvárás, úgy egy ilyen felállás egyre kevésbé számított múzeumnak, inkább csak emlékhelynek, vizuális történeti albumnak.
Az intézmény jellegéből adódóan ezt feladni nem, csak fellazítani lehetett: a 2000ben átadott nagyvonalú átalakítás megteremtette ehhez a dinamikus belső atmoszférát a
szokásos lift+lépcső kombináció helyett beépített mozgólépcső, a minimalista térszerkezet, átlátható, hófehér fogadótér és a white cube új kiállítóterek révén. Ezt három fő tartalmi újítással töltötték meg. 1. Ha az állandó kiállítás dominanciája és tárgyanyaga marad
is, legyen az elrendezése sokféle, a merő történelmi reverenciát szokatlanul kikezdő, megkérdőjelező. 2. Jelenjen meg növekvő súllyal a kortárs művészet, hiszen az új szerzemények befolyásolhatóak, s az eddiginél összetettebb jelentéstartalommal és formakinccsel
ruházhatják fel a portré műfaját. 3. Mégoly kicsi, de gyakori időszaki kiállításokon keveredjenek a műfaj eme kísérleti-újító és klasszikus megoldásai, hogy egymást kölcsönösen
új fénybe helyezzék.
Ma a klasszikus portréknál számos sokkal innovatívabb rendezési megoldást látni,
mint a szomszédos National Galleryben, vagyis a Portrait Gallery érthetően gyengébb esztétikai színvonala kikényszerített egyfajta muzeológiai megújulást. A modern és jelenkori
teremsorokban nem egy olyan installáció vagy médiaművészeti munka lelhető fel, amely
csak eszközként használja a portrét, mondanivalójában azon lényegesen túllép, és bízvást
helyet kapna szakosodott kortárs múzeumokban is; valamint az időszaki tárlatok révén
kiállítóhelyként is érdemes ﬁgyelni a múzeum programját. E három tényező jelzi, hogy
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a Portrait Gallery is az eddig említett intézményekéhez hasonló recepteket mérlegelt,
s – nem lévén egyéb fegyvere – markánsabban kijátssza az időszaki és a kortárs kártyát,
ám összességében még mindig területének döntő hányadát, s azon belül számos teremsorban jelentős innovációs energiát az állandó kiállításra fordít.
Ahol az intézményrendszeren belül feltűnően megugrik a kortárs és/vagy időszaki
elemek jelentősége, az a kiállítóhelyek tágan értelmezett közege. Konzervatív rang- és érdekvédelmi szervezet, mint a Royal Academy of Arts, ugyanúgy idesorolható a hol nemzetközileg is jegyzett kasszasiker-tárlataival (bár zömmel különösebb koncepció nélkül,
monograﬁkusan valamely modern ikonra fókuszálva), hol a tagjainak szentelt feledhető
seregszemlével, mint az RA hatalmas épülettömbjének hátsó frontjáról megközelíthető,
a globális műtárgypiac egyik fenegyerekének tartott, három kontinensen négy helyszínt
működtető Haunch of Venison kereskedelmi galéria.
Tudatosan hoztam ezt a két eltérő esetet. Az, hogy egyazon klasszicista blokk első
és (építészetileg ugyancsak előkelően kialakított) hátsó portálján át érhetőek el, szemléletesen mutatja a kétségkívül különböző proﬁlok összetartozását, amennyiben elfogadjuk a
kiállítási intézmények tág deﬁnícióját. Tény, hogy ezt a kifejezést általában csak non-proﬁt
intézményekre (Kunsthalle- vagy Grand Palais-típusúakra, illetve ezeknél kisebbekre) vonatkoztatjuk, közös nevezőként a törzsgyűjtemény nélküli, időszaki kiállításokra felfűzött
tevékenységet értve. Viszont egyre több for-proﬁt intézmény is idesorolható, ha nem a
köz vagy magán különbségét hangsúlyozzuk, hanem a kiállítási munka szakmai és közönséghatását mérjük, s a nagy, intézményi súlyú kereskedelmi galériákat is bevonjuk.
Ebben a megközelítésben a londoni múzeumokban tapasztalt fő ismérv az állandó
kiállítás és a történelmi szemlélet túlsúlya lesz, míg – jogi és ﬁnanszírozási tagoltságtól
függetlenül – a magán- és közintézmények alkotta kiállítási hálót az időszaki tárlatok és
a jelenkori folyamatok alkalmazása tartja egybe. A „magán” és a „köz” elhatárolás azért
is óvatosan kezelendő, mert Londonban ma már a non-proﬁt kiállítási intézményekben
is a költségvetés nagyobb hányada származik privát forrásokból. Egy múzeum esetében
az európai modellben (a kontinensen jobban, a szigetországban kevésbé) azért tartható
a büdzsén belül még a közforrások túlsúlya, mert ha minimális fenntartói kötelezettségvállalásnak elfogadjuk az alapszintű működtetést, akkor az épület, a gyűjtemény és az alkalmazottak ﬁzetése ilyen nagy intézmények esetében a költségvetésnek jóval több mint
ötven százalékát teszi ki. Ám egy gyűjtemény és nagyszámú alkalmazott nélküli kiállítási
intézménynél a ﬁx költségvetési elemek kisebb hányadot képviselnek, a működés projektalapú, s a vezetőknek a források többségét pályázati, szponzori forrásokból kell előteremteni. Miért is lenne indokolt az így létrejövő kiállításokat kizárólag a közszféra kulturális
teljesítményéhez sorolni?
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Kézenfekvő példa az idén negyvenéves Serpentine Gallery, amely a Hyde Park közepén kígyózó mesterséges tavacskáról kapta a nevét, s London egy méretében kicsi, de
nemzetközileg annál magasabban jegyzett kiállítóhelye. A természeti környezet ékszerdobozzá varázsolja a bájos kis téglaépületet, amelyet azonban az állam (a Nemzeti Kulturális Alaphoz hasonlítható Arts Council England) és a kerületi önkormányzat (Westminster
City Council) együttesen is csupán 18% erejéig ﬁnanszíroz! A fennmaradó négymillió font
(a teljes éves büdzsé tehát másfél milliárd forint – miközben egy hasonló nagyságú budapesti kiállítási intézmény éves kerete néhány tízmillió forint) a legkülönbözőbb magánforrásokból csordogál. A két igazgató tizenötféle szintű támogatói csoport összesen több száz
tagjával működik együtt, kezdve a felügyelőbizottságnak vagy kuratóriumnak fordítható
Trusteestól (benne például Zaha Hadid) a legegyszerűbbnek számító Benefactorsig (közöttük Victoria de Rothschild vagy éppen Vidal Sassoon), ideértve vállalati, alapítványi és
magánemberi adományozókat egyaránt.
Mire költik ezt a számunkra felfoghatatlanul sok pénzt? Ha kicsi a kiállítóhelyed, de
nagy ambícióid vannak, terjeszkedj! A Hyde Parkban állandó épületre kizárt engedélyt
kapni, de időszakira lehetséges. S ez még jobb is, hiszen így minden évben új pályázat,
új esemény, új médiacsali varázsolható elő. 2010-ben tizedszerre épül a Serpentine nyári
pavilonja, ezúttal Jean Nouvel tervei alapján. Egyúttal a kiállítási étlapon is olyan sztárok
szerepelnek, mint például Wolfgang Tillmanns. Az építészet mindig nyerő lap, hiszen erre a legkönnyebb magándonációt szerezni (látványos gesztus), az évente ismétlődő jelleg
eseményértéket biztosít a projektnek, s közben a két igazgatónak annyit kell mozognia a
nemzetközi szcénában, hogy húzónevek kiállításával fennmaradjon a Serpentine mértékadó, rangos besorolása. A nemzetközi jelleg ebben nem hangsúlyozható eléggé!
Míg e szándéknak előnyös feltételeket kínál az előkelő környék (Kensington), a város másik, jóval szegényebb végében, az East Enden hasonló célokat kell elérnie a területében nagyobb, de ezzel együtt is a kis kiállítási intézmények közé sorolható Whitechapel
Gallerynek. A több mint százéves galériát a közelmúltban két hullámban felújították és
bővítették – a szomszédos patinás egykori könyvtár tereinek beolvasztásával. A fenntartók némileg számosabbak, közöttük van az English Heritage örökségvédelmi hivatal és
négy londoni városrehabilitációs alap is, de az arányok az előzőhöz hasonlóak: az összesen
nyolc közforrás mellett számtalan alapítványra és más támogatóra van szükség a gazdálkodáshoz. Ez a menedzsment oldala – de ugyanennyire fontos, milyen kurátori tartalom
tölti meg az így biztosított anyagi kereteket. Miként lehet szakmai elismerést és látogatói
érdeklődést arányosan generálni? Az egyértelműen a kísérleti kortárs kategóriába sorolható képzőművészeti programból számomra a Social Sculpture sorozat a legmegkapóbb.
A kortárs plasztika e műfaji fogalma olyan kompozíciókat takar, amelyek térelemektől az
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építészeti-művészi beavatkozásig a legtágabb skálán hoznak létre háromdimenziós tárgyakat, helyzeteket, vagy akár viszonyokat más meglévő objektumok között, s amelyek révén
a befogadó esztétikai és társadalmi-diszkurzív élményhez, belátásokhoz jut. Az állandó
darabok között ilyen Rodney Graham szélkakasa a tetőn (menetiránynak háttal ülő lovas),
Liam Gillick színpompás berendezése az auditóriumban, vagy éppen Franz West díványa
az előtérben, míg számos más munka változó jelleggel bukkan fel egy lépcsőfordulóban, az
egykori könyvtári olvasóteremben, esetleg hanginstallációként audio touron.
Az eredmény a Serpentine, illetve a Whitechapel esetében is irigylésre méltó: egy
kulturálisan is világhatalmú főváros valójában kis kiállítási intézményeiként jelen vannak
a nemzetközi köztudatban; mindkét galéria igazgatóhelyettese (Hans Ulrich Obrist, Iwona
Blazwick) bekerült 2010-ben a világ tíz legbefolyásosabb művészeti szakembere közé. Ha
nem az intézményi hátterüknek tudjuk be sikerüket, hanem fordítva, már eleve nemzetközi rangú szakembernek tartjuk őket, akkor viszont éppen az mutatja e két non-proﬁt
galéria erejét, nemzetközi kisugárzását, hogy igazgatóhelyettesként is ilyen ﬁgurákat tudtak megnyerni, akár külföldről is, például a svájci Obristot.
Londonban az ilyen siker természetes, vethetjük ellen. A két intézmény vagy a szakemberek nem is tesznek mást, csak proﬁtálnak a város idegenforgalmi, művészeti energiájából? Nem ilyen egyszerű ez. Ellenpéldaként álljon itt az ugyancsak sok évtizedes múltra
visszatekintő, (egykor) nemzetközi rangú Institute for Contemporary Art, a Piccadilly és
a Buckingham-palota közötti árkádsorban elhelyezett ICA. Ez egy külön intézménytípus,
olyan kortársművészeti inkubátor, amely tudatosan elkerülte a Museum nevet, hogy az
óhatatlanul is konzerváló kánonképzés helyett a mindenkori experimentális folyamatok
segítője legyen. Modellértékét mutatja, hogy Magyarországon is követésre talált, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet (becenevén az ICA-D) ennek mintájára jött létre a
rendszerváltás után. A londoni ICA egyik fő vívmánya az akkor még szigorúbban különválasztott képzőművészet integrációja volt a társművészetekkel, jelesül a progresszív zenével és ﬁlmmel már az ötvenes évektől kezdve.
Kultuszhely, egyúttal valóban inspiratív alkotói találkozóközpont, szabad műhely
lett. Mai kritikusai szerint már inkább csak volt, mert mára ezek a formailag még létező programok kiüresedtek. A szintén ingyenes belépést nyújtó intézményben egy 2010-es
felmérés szerint a büszkén hangoztatott több százezres látogatószám jóval több mint fele
az illemhely, esetleg a bár felkereséséből adódik. Mégsem mindegy ezek szerint, milyen a
művészeti igazgató programja, hogyan szerzik és mire fordítják a kívülről nézve látszólag egyforma „progresszív non-proﬁt” intézmények a magánforrásokat, s hogyan egyensúlyoznak az alternatív szubkultúra, a szakmai megfelelés és a közönségbevonzás, illetve a
„látogatók” és a valódi befogadók között.
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A társművészeti programcsokor másutt is követett modell, de másként. A Temze déli partján ma legalább négy kulturális, turisztikai és szolgáltatási csomópontot találunk.
A legismertebb, de szakmailag nézve nem feltétlenül a legérdekesebb a Tate Modern és
környező intézményei. Időben a legelső a Hayward Gallery és a nyersbeton tömbjéhez
illeszkedő koncert- és előadóterem volt: ez a Royal Festival Hallt is felölelő Southbank
Centre. A típusában a második világháborút követően világviszonylatban is az úttörők közé tartozó intézménycsoport kívülről nézve bunkerjellege és geometrikus formanyelve miatt még a modernizmus örökségéről árulkodik. Ők voltak az első komoly kulturális lakók a
folyó déli partján, az ő tömbjük esik a legközelebb a város szívéhez; azóta minden további
délparti fejlesztés nyugatabbra, a kikötők felé araszol. A jelenlegi végpont szintén egy kulturális bástya, bár oldottabb építészeti megoldásban: a Victoria és Albert Múzeum alagsorából 1989-ben önállósított és ide, egy felújított raktárházba költöztetett Design Museum,
már túl a Tower-hídon, amely az utolsó, még a belső városhoz sorolható híd a Temzén.
A Design Múzeum hófehér épületéhez nem társul más kulturális intézmény, inkább az egykori kikötői raktárépületek ügyes konverziója vendéglátási, kiskereskedelmi,
illetve lakócélokra. A déli parton minden kulturális intézmény keresi valaminek a társaságát a London Eye óriáskerék idegenforgalmi vurstlijától Shakespeare Globe-jának újjáépített változatán át a Városházáig (City Hall), ahol az ezredforduló után néhány éven át
a Saatchi Gallery vert tanyát. Két eltérő konstelláció van. A Hayward-recept a kulturális
intézmények szövetsége, belül is a „magas” kultúra fellegváráé, még ha egyre oldottabb
tálalásban is. A Design Museum és környéke ellenben egyetlen koncentrált szellemi érték és sok (színvonalas) rezidencia- és szolgáltatóipari fejlesztés házassága. A kizárólag
időszaki kiállításokkal operáló Hayward Gallery (amely közben az Arts Council sokezres,
folyamatosan gyarapodó brit kortársművészeti gyűjteményének úgy a hivatalos kezelője, hogy abból odahaza és külföldön utazó kiállításokat szervez) a szomszédos nagy előadóközpontokból igyekszik látogatókat csábítani, míg a Design Museum részben a célzottan oda zarándokló szakmai közönségre, részben a divatos új lakások, éttermek, boltok
yuppie célcsoportjára épít.
Mindkét modell működhet, ahogy a városban más hasonló központok is mutatják.
A szándék mindenütt hasonló – közönséget szerezni a kultúrára, a társművészeti, szolgáltatóipari, turisztikai környezetből művészeti kiruccanásra ösztönözni a látogatókat,
illetve a kultúrával trendivé emelni az ingatlanfejlesztéseket, városrehabilitációs projekteket. A célhoz rendelt eszközök láthatóan eltérőek – ám akár kombinálhatóak is. A Temzétől északra a Barbican komplexuma mindkét irányú hatásra együtt épít. A Barbican Art
Gallery társművészeti intézményeket és egységben, bár mai szemmel nézve kevéssé emberbarát, toronyházas módon fejlesztett lakókörnyezetet egyaránt maga mellett tudhat
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egy kiterjedt blokkon belül, s ha ma nem is igazán lendületes helyszín, egy-két évtizede
fontos intézmény volt. Más példa a folyóra néző Somerset House sokszárnyú palotája.
Ez is számos intézményt képes befogadni, bár állandó lakója csupán a Courtauld Intézet
és annak a textilgyáros egykori magángyűjteményét néhány közismert főművel büszkélkedve őrző galériája, míg több más intézmény kérészéletűnek bizonyult itt: a Hermitage
Rooms – a szentpétervári Ermitázs kihelyezett tagozata – és a Gilbert Collection egyaránt
elköltözött.
Egyik intézmény sikere a másik sikertelensége. Az ICA, a Barbican vagy a Somerset
House kiállítási koncepcióinak jelenlegi kudarca nem kis részben a versenytárs londoni
központok expanziójával magyarázható. A kulturális iparban, a kiállítási arénában történő
részvétel nem önkéntes; amelyik intézmény nem reagál a többiek által diktált változásokra, bajba kerül. Élezi a konkurenciát a for-proﬁt szereplők térnyerése is. A Saatchi Gallery
már első, külvárosi helyszínén sem volt holmi kortársművészeti magánügynek tekinthető,
mai, előkelő és méretes központi épületében, a yorki herceg egykori főhadiszállásán végképp nem nevezhető kevésbé releváns kiállítási helyszínnek az előbb említett non-proﬁt
intézményeknél. Kitűnő az építészeti átalakítás, a kiállítások között nem kisebb arányban
jelenik meg szakmai érték, mint másutt, s a látogatás díjmentes is – miközben a kiállítási
intézmények többségében (nem állandó kiállításról lévén szó) ﬁzetni kell.
Hasonló a zürichi központú, New York-i lerakatot is üzemeltető Hauser & Wirth művészeti vállalkozás galériája is. Galéria? A Piccadilly egyik átépített palotájáról van szó, ahol
a nemzetközi kortársművészeti szcéna meghatározó alakjai mutatkoznak be. Nem messze
található 2006-ban átadott új épületében a White Cube, amelynek másik helyszíne Kelet-London feltörekvő új galériás és művészetiprojekt-negyedében, a Hoxton Square egyik
átalakított ipari műemlék épületében kapott otthont (2000). Az egykor „project space”
szintű, piciny kezdeményezésből indult White Cube ma vezető nemzetközi művészeket
képvisel, mindkét londoni épületét városfejlesztési és építészeti szempontból is vitathatatlan értékteremtő gesztussal alakította sajátjává és tölti meg egy non-proﬁt intézménynél jottányival sem „kommerszebb”, „piacibb”, kompromisszumosabb kiállításokkal.
A már említett Haunch of Venisonnal íme, négy példa olyan művészeti középvállalkozásokra, amelyek aligha írhatóak le egyszerű kereskedelmi galériaként. Jóval komplexebb
tevékenységet folytatnak – s bár tény, hogy ezt üzleti megfontolásból teszik, csupán ezért
nem ﬁgyelembe venni munkásságukat a kiállítási arénában álszentség lenne. Munkájuk
éppen azért karakteresebb, mert szorítja őket az üzleti elvárás. A kurátori, a kommunikációs és megannyi más aspektus néha azért nyer életszerű, hatékonyabb megoldást, mert
a lendületet nem öli meg a non-proﬁt szféra kényelme. Összemosni nem szabad az intézménytípusokat, alapvető különbség marad a célok területén a non-proﬁt és a for-proﬁt
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szektor között, de a művészeti teljesítmény igenis egy lapon említhető az e négy vállalkozás által megtestesített típus és például a Serpentine vagy a Whitechapel között.
A különböző jellegű intézmények programjából együttesen bontakozik ki az a háló,
amelynek két kulcseleme (kortárs művészet, időszaki kiállítás) a minden említett intézmény számára magától értetődő és egyedül lehetséges nemzetközi működéssel együtt kiadja a londoni kiállítási szcéna szerkezetét. A non-proﬁt és a for-proﬁt résztvevők versenyét egymást kiegészítő, konstruktív együttműködésként is lehet szemlélni, ha elfogadjuk
közös célként a londoni művészeti élet erősítését, a brit művészeti pozíciók integrációját az egyetemes folyamatokba. Egy ilyen holisztikus nézőpontból az sem szentségtörés,
hogy múzeumokról és kiállítási intézményekről is egyazon tanulmányban esett szó. Hiszen többféle ok között a múzeumok azért is összpontosíthatnak az állandó kiállításra
(bárhogyan nevezzék is azt pragmatizmusból), mert a non-proﬁt és a for-proﬁt közeg által
együttesen kínált időszaki kiállítási paletta miatt nem hárul rájuk olyan nyomasztóan a
kiállítási központ szerepe, mint másutt a világban. Lehet London hiányosságaként felróni
egy Kunsthalle és egy szakosodott kortárs múzeum hiányát, de tekinthető ez a modell egy
működőképes alternatívának is, ahol a kísérleti jelenkori kiállításokat egy vegyesen nonproﬁt és for-proﬁt háló veszi át, illetve a kortárs művészet közgyűjteményezését az éppen
ezen kis- és középintézményekből szőtt hálóban vizuális nevelést szerző magángyűjtői közeg egészíti ki.
Mindkét fél teszi a dolgát: a múzeumok elsősorban az állandó kiállításra, másrészt a
gyűjteményezésen belül a már viszonylag szilárd értékekre ﬁgyelve, míg a kiállítási intézmények társművészeti vagy éppen műtárgypiaci eszköztáruk mozgósításával a közönséget
igyekeznek minél gyakrabban bevonzani időszaki kiállításaikra. Talán pontosan ez a hagyományos szakosodás egy ilyen intézményrendszer előnye.
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6. DIVAT-E A DESIGN?

Klasszikus örökség, kortárs művészet
és kreatív ipar Milánóban

N Szikével felhasogatott vásznak és alaktalannak tűnő cellotex anyagkísérletek – Raﬀaello
és Piero della Francesca táblaképei mellett? A modern olasz művészet két nagy újító alakja,
Lucio Fontana és Alberto Burri a Pinacoteca di Brera újrarendezett állandó kiállításán kaptak helyet a reneszánsz termekben. Mi vehet rá egy nemzetközi rangú, közismerten konzervatív múzeumot, hogy a két művész alapítványként kezelt hagyatékából művek tucatjait
kölcsönözze, s azokat a kígyózó teremsoron át végig, bátor, meglepő installációs megoldásoktól sem visszariadva integrálja a régi képtári anyagba? Az egyik teremben Fontanának
az ötven évvel ezelőtt a nemzetközi milánói design-seregszemlén díjnyertes neonformációi
adják most a világítást, másutt a két művész amorf szobrai tolakodnak az ötszáz évvel ezelőtt előkelően megszerkesztett térperspektívába. Az átalakítás olyan gyökeres, hogy még
az absztrakció iránt közönyös látogató is el kell hogy gondolkodjon, miért érzi szükségét a
képtár, hogy a művészet folytonosságát ilyen markáns gesztussal deklarálja.
Hiszen az üzenet nyilvánvaló: az elvont kompozíciókat szín- és formakincsükben
kiﬁnomult, sokrétű művekké avatják a találó párosítások a régi mesterművekkel, míg a
quattrocento már-már unalomig ismert alkotásai új életre kelnek azáltal, hogy művészi
kérdésfelvetéseik láthatóan mindmáig aktuálisak, újragondolhatóak. Klasszikus és modern művészet egyazon tőről fakad, sugallja ez a rendezés; még a művészi eszköztár is rokon, csupán másként alkalmazzák az alkotók.
Miközben nemzetközi látogatói felé azt a minimális gesztust sem teszi meg, hogy
képfeliratait az olaszon kívül angol nyelven is szerepeltesse, láthatóan a Brera sem kíván
arisztokratikus régi képtár maradni. Ez a prioritások újabb átrendezése az intézmény történetében. A ma is számos tudományos és művészeti állami szervezetet, sőt egy botanikus
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kertet is befogadó épülettömbben a jezsuiták feloszlatása nyomán, Mária Terézia rendeletére kapott elhelyezést először művészeti gyűjtemény. Ez az eredetileg a művészhallgatók képzését szolgáló másolattár Napóleon idején jutott művészettörténetileg kiemelkedő
anyaghoz: a szekularizáció és a nagyhatalmi vetélkedés nyomán tömegesen gazdátlanná
vált egyházi műalkotások áramlottak ide. Feltűnhet, hogy mind az épület, mind a gyűjtemény az egyházi kultúra modern rekontextualizációs lépései eredményeként lett múzeum;
ezt a százéves folyamatot ismerte el az intézménynek 1882-ben adott önálló múzeumi
státusz. A didaktikus szemléltetőtárból tudományos intézmény lett.
S bár a klasszikus kollekció azóta is gyarapodott, a múzeum proﬁlja nem fejlődött.
A trecento és az azt követő két-három évszázad közép- és dél-itáliai festészetét gazdagon reprezentáló gyűjteményhez alig társultak akár internacionális, akár későbbi művek.
Mindkét szempontból foghíjas az anyag. Éppen csak egy-egy németalföldi vagy más, az
Alpoktól északra eső iskolákat képviselő munka látható; a tizennyolcadik századtól kezdve
pedig a termek anyaga olyan gyenge, hogy túlzás nélkül tanácsosabb lenne inkább raktárba vinni, mert a művészet hanyatlásának hamis benyomását kelti. Az itáliai reneszánsz
kollekció ereje zárvánnyá tette a múzeumot. Ez egy szakgyűjtemény, amely földrajzilag túl
szűk merítésű ahhoz, hogy a reneszánsz folyamatait átfogó európai metszetben mutassa
be; illetve időben túlontúl az adott stíluskorszakra összpontosít, s így nem minősül az itáliai vagy dél-európai művészet érdemi történeti szemléjének sem.
Ehhez képest kell értékelni a nyitást a két modern olasz alkotó bevonásával, amely
nemcsak a reneszánsz termeket dinamizálja, hanem hidat is ver a képtár néhány teremnyi,
kissé elzártan, magángyűjteményi egységekből szemezgetett tizenkilencedik–huszadik
századi anyagához. A két modern mester beemelése a nemzeti identitás hangsúlyozását
is szolgálja. Bár történelmietlen lenne nemzeti művészetként szemlélni a quattrocentót
vagy a cinquecentót, az olaszországi múzeumokban mindenütt tapasztalható az egyetemes művészettörténeti értékhez társuló nemzeti büszkeség, s így az sem véletlen, hogy
két olasz művész képviseli a modern tendenciákat az új rendezésben (Fontana egyébként
Argentínában született). A modern művészet egyes alakjait felvillantó magángyűjteményi
termekben is fölényes az olasz túlsúly, zömmel Giorgio Morandi csendéletei révén. Igazuk
van az olaszoknak, hogy a kulturális reprezentáció és az idegenforgalom összekapcsolásával tovább erősítik országuk, nemzetük imázsát? Talán. Ám öngólnak is minősíthető az
itáliai szűkítés, hiszen így tovább sérül az állandó bemutató univerzális igénye.
Burri és Fontana modern műveinek integrálását összességében nem érheti szó.
A grand tour egy kötelező állomásából kiállítási élményt varázsol kombinációjuk az ötszáz
évvel ezelőtti festményekkel. A reneszánsz–modern párosítások száraz szakmai leckéből
vizuálisan izgalmas eseménysorrá alakítják a képtár első emeletén tett látogatást. Két
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további meglepetésterem kínálkozik még: üvegfal mögött az egyikben raktárba, míg a másikban restaurátorműhelybe pillanthatunk be. Íme, egy múzeum, amely kénytelen-kelletlen felveszi a látogatóbarát, a hagyományos állandó kiállítást megújító szemléletet, de távolságot tart a múzeumi trendek két kulcselemétől, a kortárs művészettől és az időszaki
tárlatoktól.
Ez a magabiztos távolságtartás azonban némileg érzékcsalódás. Néhány tömbnyi sétára, a via Brera 14. szám alatt a tizennyolcadik század második feléből származó palotát
találunk. Építészetileg nem túl markáns sem az utcafront, sem a jellegzetes udvar; mint
oly sok milánói épületen, itt is sematikussá merevült már a reneszánsz eszköztárának módosítgatása, klasszicizáló variálása. Ám a Palazzo Citterio közelsége és nagy alapterülete révén már a hetvenes években a Brera időszaki kiállítási testvérhelyszíneként bukkant
fel a tervekben. A központi kormányzat meg is vásárolta e célra, a nyolcvanas években a
posztmodern építészet (mára elhunyt) kiemelkedő alakja, James Stirling brit építész alapos átalakítást és alagsori bővítést megcélzó tervei szerint a felújítás is megindult. Jogi és
városfejlesztési viták nyomán a munkák megszakadtak; s húszévnyi kényszerszünet után,
úgy tűnik, egy közös jövőkép indította el újra a folyamatot 2010-ben. Milánó rendezi a
2015-ös Világkiállítást, s ennek jegyében már a város számos pontján elkezdődtek a munkálatok. A Brera megújítása (a 2010-ben átrendezett állandó kiállítással és az időszaki kiállítási palota felújításának folytatásával) is e projekt része, s ebből már a kortárs művészet sem hiányzik.
A Palazzo Citterio visszahozása a tetszhalálból nagy eseményt igényelt – ehhez proﬁ kiállítási menedzsmentre és nemzetközi sztárra volt szükség. A partnerintézmény a
Fondazione Nicola Trussardi, a meghívott művész az 1945-ben született, s provokatív,
brutális installációiról ismert amerikai Paul McCarthy lett. A kiállítás célja, hogy ﬁgyelmet
irányítson a még teljesen nyers épületre, amely majd a felújítást követően nyit ki tartósan.
A gazdasági életből ismert cég alapítványa gondoskodott a szervezésről, médiavisszhangról, McCarthy nyíltan szexuális és politikai elemekkel operáló kompozíciói pedig megfelelnek a nemzetközi kortárs művészet legvagányabb kurátori elvárásainak és a szenzációkeltésnek.
Furcsa egyveleg? Egy konzervatív régi képtár kíván bekapcsolódni a globális múzeumi folyamatokba úgy, hogy időszaki kiállítási helyszínül egy közeli, de különálló palotát választ: elfogadja, de nem engedi magához túl közel a hagyományőrző szakma által
két ördögﬁókának tekintett kortárs művészetet és időszaki „kiállítási cirkuszt”. Az épület és a felújítási projekt nyilvánosságértékének emelése érdekében vállal egy ellentmondásos kortárs sztárkiállítást, de azért közbeiktat egy alapítványt. Hivatalosan ez a 2010es egyszeri kiállítás a Fondazione Trussardi programja, nem a Breráé. Mondhatjuk úgy,

6. DIVAT-E A DESIGN? Klasszikus örökség, kortárs művészet és kreatív ipar Milánóban

.......................................................................................

6. DIVAT-E A DESIGN? Klasszikus örökség, kortárs művészet és kreatív ipar Milánóban

86

.......................................................................................

a múzeum teszteli a reakciókat. Az alapítványnak mindez öröm, hiszen nincs állandó helyszíne, ugyanakkor rangos, ambiciózus szervezet, amelynek siker egy kiállítás erejéig bekerülni ebbe az intézményi körbe. Az amerikai művésznek sincs vesztenivalója: egyéni kiállítása jött létre nagy alapterületen és a félbehagyott felújítás miatt e polgárpukkasztó
installációk és videók számára kifejezetten inspiratív környezetben.
A reneszánsztól már nagyon távol vagyunk. De vélhetjük úgy is, a Brera új állandó kiállítása eléggé kreatív és a régi képtári anyag súlyosságához képest ébresztő hatású, hogy
ne legyen meglepetés a majdani időszaki kiállítótér olyan ellenkultúra, polgárpukkasztás
jelleggel is, mint a mostani bemutatkozása. Építészetileg is érvelhetünk azzal, hogy mindkét tömb jellegtelensége a mai globális múzeumi ingerküszöböt ﬁgyelembe véve megköveteli az ilyen radikális gesztust, másként hosszú távon nem lesz elég látogató és visszhang.
Hasonló logika vezetheti a város szívében, a dómtér déli oldalán húzódó Palazzo
Reale egyik szárnyának rekonstrukcióját, ahol az állami modern művészeti múzeum
kap majd elhelyezést. A palota többi szárnya régóta időszaki kiállításoknak ad otthont,
a komplexumot úgy szabdalták fel, hogy párhuzamosan számos tárlat kaphasson helyet.
A felújítás azonban egyik fronton sem volt túl fantáziadús. Adott egy építészetileg közepes palota, amelynek a rekonstrukciója és a termek gipszkartonos átalakítása kiállítási célra épp csak funkcionálisan megfelelő. Az egyik sarokba beerőltettek egy jegypénztárt, a
másikba egy múzeumi shopot, itt-ott imitálnak valamit az egykori palotabelsőből, hogy az
épületszárnyak között, egyik kiállításról a másik felé lépegetve még az enteriőrhangulat is
vonzza/megzavarja a látogatót, de sehol egységes, nagyvonalú építészi tervezés vagy kiállítási arculat, programproﬁl. Ebben a használhatóra, de ennél a kevéssé hízelgő szintnél
nem jobbra sikeredett palotában és mai kiállítási központban a modern múzeumi szárny
felújítása a többinél karakteresebb, míg a kiállítási koncepció egyénibb kell hogy legyen.
Különben megvalósul ugyan egy műemlék újrahasznosítása, létrehoznak egy múzeumot
is, sőt prominens helyen szerepel majd a modern művészet, de mindez valódi hatás, kézjegy nélkül marad.
Rokon tanulságot kínál a belvárostól kissé messzebb, de jó helyszínen, a Giardini
Pubblici mentén, az egykori Villa Realéban elhelyezett városi modern művészeti múzeum.
A palotaműfajban unalmasnak bizonyuló épület rekonstrukciója mindennemű meglepetéstől mentes, a látogató a jegyszedő iránymutatása mellett előbb üvegvitrinben szemezgethet poros képeslapok és katalógusok között, majd a néhány remek szecessziós, korai
szimbolista Segantini-festménytől eltekintve szerény színvonalú állandó kiállításon bandukol végig. A teremőrök kedélyesen beszélgetnek, látogatók csak alig zavarják az unalmat; végül a praktikusan felhasznált egykori melléklépcsőn távozunk. Benézhetünk még
a kertben emelt, egy fokkal érdekesebb Padiglione d’arte contemporaneóba, ám gazdagab-
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bak nem leszünk annál a felismerésnél, hogy lám, Milánó városi önkormányzata is a formák szerint fenntart egy modern és kortársművészeti intézményt, csakhogy ezt elfelejti
újító tartalommal megtölteni. Az erőtlen épületet még semlegesebbé degradálta a közömbös felújítás, az unott kronologikus állandó kiállítás és a gyenge művek egymást rontják.
Önmagában épület és gyűjtemény együtt nem tesznek ki még múzeumot, ahhoz küldetés
és koncepció is kell.
Az építészeti örökség ügyesebb revitalizációját testesíti meg a kortárs kiállítási program a Rotonda della Besana késői barokk templomának terében. A szokatlan alaprajzú
épület és a körülölelő kertben a szegények temetője egyedivé emeli a helyszínt, s a városi
önkormányzat által támogatott kiállítási sorozat is eredeti, színvonalas. 2010-ben például
itt mutatkozott be az észak-olasz régióból Milánó legkomolyabb kortársművészeti versenytársa, Torino az ottani Fondazione Sandretto Re Rebaudengo gyűjteményének egy válogatásával.1
Klasszikus és kortárs okos kombinációja a lombard fővárosban a Progetto Chiesa
Rossa is. A Fondazione Prada által ﬁnanszírozott projekt a város más építészeti ikonjain
is visszatérő (Brera, Castello Sforzesco, vagy akár a Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájának otthont nyújtó Santa Maria della Grazie) rusztikus vörös téglából emelt templomot
az amerikai Dan Flavin neoninstallációjával emelte be a kortárs művészeti mezőbe (1996).
A divat világából jól ismert Prada egyúttal újabb példa arra is, hogy vállalati alapítványok
számos formában aktívak Milánóban: nem kell ragaszkodni a bevett gyűjtemény + kiállítótér felálláshoz, hanem projektről projektre kereshetnek befogadó helyszíneket, vagy
helyspeciﬁkus megoldásokkal élőművészeti jelentést lehet adni műemlékeknek.
A patríciusok egykori hatalmát, egyúttal a belváros komplex építéstörténetét szemlélteti a minden oldalról különböző korszakok toldásaival, beavatkozásaival összeszorított,
de még mindig erőt sugárzó Palazzo della Ragione, amelynek óriási ülésterme szintén kiállítótér. A minimálisra szorítkozó átalakítás során – bölcsen – alig nyúltak a nagyvonalúan
tagolt térhez. A késői gótika és a korai reneszánsz jegyeit ötvöző építészet és a kiállításokon szereplő mai művészet egyenrangú, egymást új fénybe helyező felek.
Számos további példát lehetne hozni, illetve ezek megítélése is bizonyára szubjektív,
változó, de a gondolatmenet talán megalapozta a közismert belátás milánói érvényességét
is: a klasszikus örökség nagy érték, ám hogy ebből a potenciálból mit és hogyan mozgósít
a mindenkori jelen, az nagyban függ a hozzáállástól. Milánóban először is igaz ez az épületekre. A városban néhány vitathatatlan egyetemes érték (dóm, San Ambrogio kolostor)
1 A létrehozók családneve után elnevezett alapítvány nemzetközi súlyú szervezet (2010-ben a budapesti Ludwig Múzeum Glenn Brown-kiállításában
is jelentős szerepet játszott); milánói kiállításukon a helyszín, a művek, a projekthez mozgósított köz- és magánintézmények egységesen magas színvonalon álltak.
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mellett nagyon sok a csupán közepes színvonalú építészeti örökségi elem, főleg a reneszánsz utánérzésről tanúskodó paloták. Néhány jól eltalált felújítás és jelenbeli kulturális
konverzió árnyékában tucatnyi olyan helyszín lelhető fel, ahol nem akartak, nem mertek
markánsan belenyúlni az áthagyományozódott múltba, ám ezzel az üres tiszteletadás hibájához kerültek közel. Különösen problémás ez ott, ahol az újrahasznosítás funkcionális gesztusa sem elég határozott, vagyis az adott klasszikus épületbe telepített modern/
kortárs anyag a színvonalát vagy a rendezését (legrosszabb esetben mindkettőt) tekintve
ugyanolyan középszerű, mint az épület volt saját korában.2 Milánóban a városfejlesztés
kulcsszerepet szán a kultúrának, azon belül az építészeti, képzőművészeti elemeknek, de
az összkép felemás. Központi helyszíneken, nagy számban találhatóak a múltat a jelennel
változó arányban ötvöző intézmények. Műemléki helyszínben, kiállítási programban nincs
hiány. Ám a szellemi tartalom, az örökség interpretációjának minősége, invenciózussága
rendkívül ingadozó.
Ugyanez mondható el az eddigi áttekintésben is már többször felbukkant szervezeti
konstrukció, az alapítvány kapcsán. Gyakori kifogás, hogy a családok vagy vállalatok által
létrehozott fondazionék az imázsépítés alig rejtett csatornái. Mivel Olaszországban a gazdasági társaságok jelentős hányada mindmáig családi tulajdonban áll (ez köztudomásúan
igaz még nagy, nemzetközi súlyú olasz cégekre is), a vállalati marketing és az egyéni-tulajdonosi önfényezés nehezen választhatóak szét. Az alapítványokat segítő adókedvezmények révén ez a bírálói szerint kevéssé átlátható kultúraﬁnanszírozási gyakorlat ráadásul a
társadalom más érdekű és érdeklődésű csoportjait is belekényszeríti ebbe a mechanizmusba. Az adóelőnyök miatt az alapítványok projektjeit valójában akkor is támogatja minden
adóﬁzető egyén vagy társadalmi réteg, ha azokról tudomást sem szerez, vagy teljesen idegennek érzi is magától. Nehéz szétválasztani a céges kommunikációt a kulturális szerepvállalástól, az adóoptimalizálást a mecenatúrától.
Nem is kell, nem is szabad. Aki ugyanis a fenti érvelést az elvileg lehetséges, erősen
elutasító végkövetkeztetésig viszi, szem elől téveszti, hogy a célok és eszközök ilyen összemosódása egy tételezett tiszta erkölcsi alapon ugyan támadható, ám igazából tudatosan
kínált lehetőség a törvényhozók részéről a gazdasági élet szereplői és a vagyonos magánszemélyek felé. A kínált előny maga a motiváció, amely nélkül a társadalom nem szánna
ennyi forrást kulturális javak generálására.
2 Ékes példa e kettősségre az egymástól sétatávolságra fekvő Museo Poldi Pezzoli és a Villa Necchi eltérő mai prezentációja. Nem az építészet vagy a
gyűjtemény különbözősége számít, hanem a bemutatásé. Az előző intézményt hálójával befonta az idő pókja, a fojtó légkörű, túlzsúfolt állandó kiállítás
nem reflektál a gyűjteménynek és a palotának az erősségeire vagy gyengeségeire, míg a szintén közfenntartású (az állami örökségvédelem által kitűnően gondozott és programokkal együtt menedzselt) parkosított belvárosi modernista villa és kiállítási anyaga a vizuális élményanyag mellett remek
társadalomtörténeti időutazás is.
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Meg lehet szüntetni az adókedvezményt, csakhogy illúzió arra várni, hogy majd a befolyó több adóból az állam vagy az önkormányzat maga kezdeményezze ezeket a kulturális
produktumokat. Inkább józan belátásról van szó: az állam lemond bizonyos bevételekről
és tolerálja a társadalmi igazságtalanság egyes formáit, mert úgy ítéli meg, az így születő
kulturális skála áttételesen nagyobb előnyöket termel, és az idegenforgalomban, vendéglátásban létrejövő új munkalehetőségek révén még az okozott társadalmi egyenlőtlenségeket is tompítja.
Milánó sok szempontból ideális kísérleti terep a művészeti alapítványok számára.
A város építészeti öröksége nem túl magas színvonalú, fontos lenne, hogy ne sematikusan,
a közintézményi modell receptjei mentén hasznosítsák, hanem kreatívabban, szabadabban, egyéni elképzelések szerint. A modern és kortárs építészeti összkép sem elég karakteres, ennek bátor, messzire tekintő színesítésére is majd egy további alapítványi példa
kapcsán látunk követhető modellt. A város ugyanakkor európai rangú gazdasági központ,
ahol nyereséges vállalatok sora keres magának kommunikációs proﬁlt, amelyre jó keret az
alapítvány. Nem véletlen a divatcégek dominanciája: a belváros meghatározó eleme a méretes divatáruházak sora, s a gazdasági szféra e kreatív szegmense előszeretettel mozdul el
a művészetek felé, alkalmaz identitásépítésében kulturális elemeket.
E céges közegen (például Fondazione delle Stelline) és a családi alapítványokon (mint
a Boschi – Di Stefano) túl a fondazionék megtalálhatóak a város sűrű, sok helyszínre kiterjedő galériás hálózatában is (például a Gió Marconi), míg számos művész az életművét
szeretné megmenteni a szétszóródástól azzal, hogy alapítványt hoz létre (többek között
Arnaldo Pomodoro). Ezek annyiban fedik az örökségi és kiállítási intézmények előbb áttekintett spektrumát, hogy közöttük akad telitalálat, amint kiábrándító bazár is. A fémszobrász Pomodoro elég nagyvonalú volt ahhoz, hogy a belvárostól nem is távol eső, remek
építészeti megoldással egy gyárcsarnokból kialakított terjedelmes magánmúzeumában a
saját alkotásaiból összeálló gyűjteményt az egyik sarokban rejtse el, s a tér javát, továbbá
a költségvetés és a kurátori program nem kis részét nemzetközi projekteknek engedje át.
A Fondazione Luciana Matalon névadó alkotója ezzel szemben sem művészi tehetséggel,
sem mértéktartással nem volt megáldva, s így a belváros egyik legjobb helyén fekvő, zegzugos, elvileg ügyesen bejátszható alapítványi kiállítóteréből csalódottan menekül a látogató.3
Céges kommunikációs gyakorlatként indult 2004-ben Milánó mára nemzetközileg legjelentősebb művészeti alapítványa is. A HangarBicocca hatalmas, egybenyitott
3 Műfaj szerint is alaposan tagolt, sokrétű közeget találunk: a modern technikai-műszaki városprofil és a divatházak sehol másutt nem tapasztalható
túlsúlya okán nem meglepő például a fotóművészet erős pozíciója (lásd az egyik villamosremíz oldalépületében ügyes üveghomlokzattal, egyéni módon kihasított Forma – Centro Internazionale della Fotografia, illetve a külön intézményként működő Museo di Fotografia Contemporanea).
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gyárcsarnokokból létrehozott kiállítótér a névadó kerületben, a főpályaudvartól északra.
Bicocca a századforduló óta az észak-olasz ipar egyik központja, ahonnan a hatvanas évektől kezdve a termelés Európán túlra kiszervezése folytán elvándoroltak a gyárak. A nyolcvanas években fogtak hozzá a kerület revitalizációjához, amely Berlin után a földrész második legnagyobb városi rehabilitációs projektje lett, összesen egymillió négyzetméteren.
Új egyetem, kulturális és tudományos intézmények, szolgáltató központok települtek ide,
s néhány ipari műemlék is megmaradt. Konverziójuk egyik sikeres példája a Pirelli által indított projekt, amely kezdetben csupán művészeti eseményeket igyekezett felhasználni a
kiürített vasúti gépgyártó csarnokok élettel megtöltésére. Marina Abramović bemutatójának nemzetközi visszhangját követően tudatosult a vezetésben, hogy ez az ügy többet ér a
marketinges osztály egyszerű akcióinál.
Az iparkamarával közösen létrehozott alapítvány szakmai programját egyrészt háromévente megújított nemzetközi tanácsadó testület (benne rangos szereplőkkel, mint a
belga Jan Hoet vagy a svájci Hans-Ulrich Obrist), másrészt egy művészeti igazgató alakítja. Állandó installációként, a tervezett gyűjtemény kezdődarabjaként tornyosul a látogató elé és fölé Anselm Kiefer hét archaikus felhőkarcolója, profán templomsüvege, iparilag
eszkábált bábeltornya a legnagyobb csarnokban, míg a többi felületen más tartós installációk, illetve időszaki kiállítások kapnak helyet. 2008-tól két éven át zajlott az egész gyártelep építészeti szanálása, a 2010 nyarán Christian Boltanski Párizsból áthozott nagy egyéni
kiállításával újranyitott hangár minden tekintetben az ipari örökségnek ad elsőbbséget, a
mai funkcionális felújítást szerényen, okosan a háttérbe rejti. A modern keret (a környék,
az épületek) és a kortárs tartalom (kiállítások, az intézmény egésze) világosan különválnak, kölcsönös tisztelettel helyezték őket viszonyrendszerbe, s ez okosan megfelel a történelem, az örökség szuverenitása iránti elvárásnak és a dinamikus jelenkori hasznosítás
igényének.
Annál meglepőbb egy retorikai apróság: a művészeti programot bemutató (nyelvileg
és tartalmilag professzionális angolszász szakzsargonba ágyazott) ars poeticában az első
mondatban kiemelt információ, tipográﬁailag is hangsúlyos módon, csupa nagybetűvel
szedve, hogy a hangár minden projektjét, művét az egyediség kritériuma szerint választják ki. Talán fel sem tűnik, miért olyan meglepő ez. A kortárs művészet széles körű vélemény szerint nehezen befogadható, egyéni, egyénieskedő, mondjuk úgy, egyedi. E védhető
hétköznapi jelentéssel párhuzamosan az egyedi jelleg azonban a művészettudományban
éppen azon kategóriaként fordul elő, amit a kortárs alkotók elvetnek, amire kritikusan
reﬂektálnak, amit a heroikus modern művészet mára meghaladott vonásának tartanak.
Nincs magára valamit adó kurátor, aki kortárs művészetet ma az egyediség ilyen tolakodó,
árnyalatlan reklámozásával merne elővezetni. Hogyan oldható fel a rejtély?
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Egy lehetséges kulcs, hogy a kortárs művészet mégsem különbözik annyira a moderntől, csupán a tizenkilencedik század utolsó harmada óta a mindenkori jelen kényszeresen elhatárolja magát a (közel)múlttól, s amint a modernizmus az akadémizmussal
szemben deﬁniálta magát, úgy a kortárs művészet megtagadni hivatott apaﬁgurája a modern művészet. A kortárs szókincs tehát hivatalosan távolságot tart az egyediség alkalmazásától, miközben a művészek és impresszárióik-kurátoraik valójában nagyon is egyedi,
a modernista értelemben vett teremtői géniusszal létrehozott alkotásokat kívánnak bemutatni. Valaki ebben a szemantikai játszmában tehát álszent. Egy másik értelmezésben
modern és kortárs igenis különbözőek, de csak a szakmai terminológiában, míg a köznyelvben átfednek, s ugyanilyen alapon a „uniqueness” érvényes jelentéssel bíró szakkifejezés a modernizmus leírásában, miközben a banális, mindennapi gyakorlatban egy céges
kommunikáción edződött szövegíró bátran használhatja a közönség becsalogatására egy
amúgy mégoly szakmai mission statement részeként is. Ez esetben is álszentnek tekinthető
kettős nyelvhasználaton kapjuk magunkat: míg előbb a modern és a kortárs között folyt
a mérkőzés, ezúttal a szakmai külcsín, a belterjes művészeti elitnek való megfelelés és a
nagyközönség megszólításának vágya között érhető tetten a regiszterváltás. A dilemma
jelzi, hogy a HangarBicocca a kortárs művészet globális intézményrendszerének, szakmai
és kommunikációs rituáléjának része.
Ezzel együtt, az ilyen egyetemes kitekintésű, a mai kurátori elvek szellemében menedzselt kortársművészeti intézmény ritkaság Milánóban. Dél-Európában (részint a fővárosokban, mint Isztambul, Madrid, részint a közel fővárosi erejű regionális központokban,
mint Barcelona vagy éppen Milánó) fokozatosan terjed az ilyen, eredetét tekintve amerikai, illetve észak- és nyugat-európai kortársművészeti szerkezet.4
Van azonban egy terület, ahol Milánó évtizedek óta – és tágabb értelemben évszázados hagyományokra visszamenően – nemzetközileg vezető pozíciót birtokol: a design.
A szélesen vett előzmények közé sorolható úgy a lombard manufaktúrák európai forradalma a középkor végén, mint az újkori iparosítás fogyasztási és termelési folyamatainak
alakítása. A mai, holisztikus designnak is megannyi felülete honos Milánóban, a tervezés
esztétikai és funkcionális aspektusaitól, az Európában egyre inkább ritkaságszámba menő,
de Olaszországból még mindig nem teljesen elűzött gyártáson át a környezetkultúra és az
életvitel szemléleti, kísérleti reformálásáig.
Hogy milyen önérvényesítési vágy fűti ezt a közeget, jól jelzi, hogy itt található a világ
kevés design-múzeuma közül az egyik legambiciózusabb. A harmincas évek mai szemmel
4 Mentalitásbeli különbségeken túl ezt magyarázhatja a klasszikus örökség jelenléte, a modern és kortárs művészethez fűződő távolságtartóbb viszony, valamint az is, hogy a civil társadalom és az üzleti szféra az Alpoktól délre másként látja, csak lassan változtatja meg hozzáállását a kulturális
szerepvállalás kérdésében.
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túlméretezett, robusztus, hatalomvágyról árulkodó stílusában emelt La Triennale di Milano kiállítási csarnok a Sforza-kastély mögötti óriási parkban áll. A természeti környezet
enyhíti elfogadhatóvá az épület art deco jelleggel modern vonalvezetésű, de megalomán
tömbjét. Több kiállítótérre oszlik a csarnok, az első emelet egy patkó alakú karéja az angolos egyszerűséggel elnevezett Design Museumé. A többféle korábbi kezdeményezést követően mai felállásában 2007-ben létrehozott közintézmény döntően az állandó kiállításával
fejt ki hatást. Ezt évente cseréli tematikus csoportosításban, de nem a bevett és unalmas
kategóriák mentén haladva (például technika, anyag, kronológia), hanem asszociatív rendezésben.
Eleinte a látogató lelkesen követi a kurátor asszociációs ugrásait, például Giacomo
Ballának a tízes évekből megmaradt Ciac-ciac elnevezésű fa hangszere és egy vadonatúj
(2010), két mai sztárt is felvonultató extravagáns hegedű (tervezője Ezia Di Labio, dekorálta Natahlie Du Pasquier) között. Felszabadító, ahogy a kiállítási tételek ﬁttyet hánynak
az elmúlt száz év történeti sorrendiségének, a műfajok és típusok között is cikcakkban haladnak a csillártól az autómodellen át a várostervezési makettekig. Túlzás nélkül lenyűgöző a válogatás spektruma: a collezione permanente mellett számtalan tárgy származik külső
kölcsönzésből, ami tekintélyes kurátori munkát takar.5
A sokszínűség azonban hamarosan sok is lesz a látogatónak. A viszonylag kis patkóban a térdmagasságú posztamensekre sűrűn egymás mellé helyezett tárgyak zavarják egymást. Hétszáz tétel szerepel az állandó kiállításon, s ennek töredékét is nehéz befogadni,
hiszen a ﬁgyelem ugrál a szomszédos darabok között, az asszociatív rendezés miatt nincs
is kijelölt, logikus útja, nincs mire felfűzze, amit lát, nincs hova visszatérnie, ha a szabad
társításokat stabilizálni szeretné. A válogatás tudatosan határtalan, a katalógusban a kurátor a design minél szélesebb fogalmát reméli ezzel lefedni, s az értelmezést vállaltan a
befogadóra kívánja bízni azzal, hogy a vizuális rendezés mellett nincs kognitív, valamely
megragadható ismérvek mentén követhető logika.
Érzésem szerint ez sok a szabadságból. Egy ilyen, minden fogódzó nélküli rendezés
jól szemléltetheti a design határtalanságát, manapság tapasztalható expanzív, mindenféle
területre betörő, az ott észlelt jelenségektől megtermékenyülő, azokat váratlan, egészségesen új megvilágításba helyező önmozgását – de csak fegyelmezett, szűk válogatásban (kevés tárgy), azok önálló, térben jól tagolt elhelyezésével (egyenfehér közös posztamensek
5 A kölcsönző intézmények listája önmagában tanulmányozásra hív: a termékével, annak csomagolásával, márkaneve ápolásával egyaránt hírnevet
arató pármai tésztagyár levéltárától (Archivio Storico Barilla) a muránói üvegműhely nyilvános gyűjteményén át (Museo Venini) a lakberendezési ízlésdiktáló cégig (Museo Alessi Omegnában, ahol az Alessi központja is található) egy külön ipartörténeti múzeum- és dokumentációs hálózatra bukkanhatunk. A designcégek gyűjtik és feldolgozzák saját történeti és jelenbeli tény- és emlékanyagukat, s ebből szemezgetve egy központi intézmény, jelen
esetben a milánói múzeum átfogó körképet tud kibontani.
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sematikus egymásutánja helyett a szemet okosan vezető kiállításépítés), továbbá rövid, de
érdemi információval, magyarázatokkal. Ezzel szemben ez az állandó kiállítás a tárgyakhoz csupán számokat társít, a tárgyak azonosítását külön kiíráson kell megkeresni. Az
információ amúgy pontos, ám minimális, érdemi tárgyleírást vagy magyarázatot az asszociációk egymás mellé helyezéséhez, a beválogatáshoz nem közöl.
Hétszáz tétel esetében ez érthető is, aligha lehetne mindezt a kiírást jól elhelyezni –
de ezzel visszatértünk a korábbi kérdéshez, hogy minek ennyi tárgyat kitenni? A designötletek bősége és a bizonyítási, megmutatkozási vágy kézenfekvő magyarázat, csakhogy
így a tételek elnyomják egymást, agyonterhelik a látogatót, megölik a kiállítást. Közhelyes
a múzeumokat temetőnek tartani, de itt is ez a látogató érzése. Részben használati tárgyakat, részben az alkalmazott és az autonóm szerep között egyensúlyozó, néha vizuális, másutt karakteresen térbeli, amott dominánsan anyagalapú produktumokat látunk. Létrejöttük, céljuk, életük a hétköznapi használattól a szimbolikus jelentésadásig terjed, s mivel a
válogatásban (helyesen) igen nagy a jelenkori tételek aránya, ahol a design egyre inkább
kommunikatív jellegéből adódóan az üzenet gyakran fontosabb a tárgynál, a tételek java
része szuverenitásra tör, önálló aurát szeretne, igényelne. Nem ilyen tömegműsort.
Kortárs designt kiállítani nem reménytelen vállalkozás, hiszen a funkciótól a szimbolikus hatás felé történő eltolódás miatt a múzeumi közeg igenis alkalmas elég sokféle design-jelenség életre keltésére. Minden tárgy új kontextusba kerül a múzeumban, ez alól a
design sem kivétel. Ám a szerepváltás kényszere annál kisebb, minél inkább azt fedezhetjük fel, hogy a mai design jelentéstulajdonító, mintsem csupán funkciókielégítő. Hiszen
jelentést, jelentéseket generálni ügyesen megszervezett múzeumi térben is lehet, sőt ott
akár jobban is mód nyílik rá, mint a funkcionális terekben (lakás, étterem, áruház).
Néhány gondolkodó régóta érvel már amellett, hogy a múzeum nem menthetetlenül
temető, hanem okos használatban éppen ellenkezőleg, a tárgyak újjászületésének helyszíne. A kortárs design esetében a múzeum non-funkcionális jellege alátámasztja ezt a feltevést: a múzeum funkcionálisan semleges, de nagyvonalú térszervezéssel inspiratívvá alakítható tere ideális kibontakozási terep a design számára, hiszen egyre több olyan jelenség
születik (ha a tárgyalkotás mellett a médiadesignra is gondolunk), amelynek a kiállítási
értéke már eleve, az alkotó által megálmodott módon is jócskán felülmúlja a használati
értékét. Ezt a folyamatot bírálni is lehet, hiszen sok esetben ez a médiahatás öncélúsággal fenyegeti a designt, s ezért a múzeumra felelősség hárul, hogyan súlyoz a design eltérő
szerepei között. De annyi bizonyos, design és múzeum mai felfogása segíthetik egymást.
A milánói kiállítás is mutat erre példát, még ha az további kérdőjeleket vet is fel.
A patkó által körbeölelt belső térben található a kiállítás tizennégy kiemelt tétele. A központi elhelyezés, a kis tételszám (lám, itt tudtak önfegyelmet gyakorolni) és a húzónevek
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Ettore Sottsasstól Gaetano Pescéig világossá teszik, hogy fontos választásokról van szó.
Talán a Triennale épületének nagy belmagassága miatt is, számos vertikálisan nyújtott tétel áll itt: a Campari százötvenedik évfordulójára gyártott Gulliver Edition (2010), vagy
Michelangelo Dávidjának egy másfélszeres nagyságú gipszöntvénye (1995). Az évszámok
annyiból tanulságosak, hogy a szobornagyságú tételek között a tizennégyből csupán kettő régebbi húszévesnél; a jelek szerint ez a múzeum a designt valóban a jelen felől közelíti, múzeumi feladatai élére teszi a kortárs tervezés reprezentációját, s ezen belül a jelenre
jellemzőnek tartja a nagy léptékű munkákat, méghozzá úgy, hogy azok zömmel korábbi,
normál skálájú darabok mai felnagyításai. Túlnagyítás és remix. Túlzás és visszanyúlás a
klasszikus vagy a modern örökség motívumkincséhez: a posztmodern fordulat óta ismerős kategóriák.
Kiállításra került egy olyan riproduzione fuoriscala is, amely egy Judy Garland számára 1938-ban készült szandál embernagyságú mása 2010-ből. A világhírű tervező, Salvatore
Ferragamo neve alatt ma már céges múzeum működik Firenzében, onnan kölcsönözték ezt
a frissen készült (2010) alkotást. Adott egy színész, az akkori ﬁlmipar egyik sztárja, akinek egy neves tervező készít egy divatos lábbelit. Hetven évvel később a topánka már maga is régen, megérdemelten múzeumi darab, amikor kiöntik közel százszoros nagyításban,
s ez az új alkotás azonnal szintén múzeumi sikerdarab lesz. Új alkotásról van szó, hiszen
ez egy szobor, már eredeti funkcióját tekintve is: senki nem használna ekkora szandált,
eleve a kiállítási funkció motiválta a létrejöttét. Másrészt mégsem tisztán új alkotással állunk szemben. Ha csak egy túlméretezett cipő lenne idetéve, nem érdekelne senkit; kell
hozzá az 1938-as modell, tehát a remake, a retro, a már klasszikussá vált egykori modern
design sugallata, amint Judy Garland neve is, sőt Salvatore Ferragamóé is. Mert a mai, főleg a ﬁatal látogatók között Ferragamóé már többet mond, mint Garlandé. A mai designszobor – hogy ezzel a kényszer szülte kifejezéssel próbáljak utalni egyszerre a tervezői és
a képzőművészi alkotásra – egyaránt merít a tömegkultúra legendás alakjából, a formatervezés és a divatdiktálás egyik meghatározó ﬁgurájából, az egykori lábbeli kecsességéből és
mai ormótlan párja meghökkentő hatásából, valamikori használati és mai kiállítási értékből, sztárkultuszból és sznobizmusból.
Melyik a design: az 1938-as vagy a 2010-es? Mindkettő külön-külön annak tekinthető, vagy csak az eredeti az, míg a mai nem több gegnél? Esetleg a kettő együtt már újra, megint designként értelmezhető, amolyan médiadesignként, tudatosan a mai intézményrendszerre koreografált kiállítási gesztusként? Rosszalló felfogásban a múzeum
nem is más, mint egy tőkeerős, befolyásos mai divatház médiuma, helyszín a kreatív
imázsépítéshez. Pozitív interpretációban viszont ez a múzeum egy igazán kortárs szellemiségű generátor, amely az esztétikum dimenziójában nem riad vissza a kortárs tervezői
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trendek, fantáziák felkarolásától, az utólagos temető helyett a szinkrónidejű, együttműködő műhely modellje felé közelít, illetve a társadalmi-gazdasági vetületben nem riad vissza
a design óhatatlanul is üzleti, piaci kötődéseitől, s álságos szégyenkezés nélkül vállalja,
hogy a design támogatása elengedhetetlenül cégek, márkák, tehát a proﬁt segítése is.
Annál inkább teszi ezt, mert az egész kiállítás eddig nem említett közös vonása az
exkluzív fókusz az olasz designra. Csak itáliai design látható. Ez az intézmény alig leplezetten önérvényesítési felület a nemzeti kreatív ipar számára. Bizonyos értelemben megengedhető ez azért, mert az olasz design az egyetemes design egyik fő áramlata, amint a
Brerában is az itáliai reneszánsz egyben a kor közel univerzális erejű művészeti reprezentációja – de minkét helyszínen egyoldalú marad a merítés, s nyilvánvaló, hogy megfelelő
külföldi munkák akár csak kisszámú, utalásszerű beválogatása esetén számos itáliai már
nem érné el a mércét. Csalódást kelt a látogatóban a szembesülés, hogy a két intézmény
ennyire nemzeti (politikai) meghatározottságú, és sérül a két állandó kiállítás szakmai érvénye is, hiszen láthatóan nem művészeti alapon, hanem a kényelem, a jóval alacsonyabb
tőkeigény és az országimázs, idegenforgalom, kulturális hatalomvágy alapján, pozitív
diszkriminációval részesítik előnyben az egyetemessel szemben a sajátot.
Nem érdemes a Design Museummal szemben irreális elvárásokat támasztani, ám a
felelőssége tagadhatatlan. Milánó a tervezőházak, kis boltok, designgalériák és nagyáruházak révén maga egy open-air design show, kitüntetetten az olasz design egészéves vására, s természetesen e kis- és nagykereskedelmi egységekben üzleti érdekek, piaci forgalom
alapján kerül bemutatásra a design, illetve válik a design egyenlővé, azonossá a prezentációval. Különösen feltűnő ez a művészeti alapítványok kapcsán is ellentmondásos szerepben említett divatcégeknél: a városban megjelenő design több mint fele (női) divat, az öszszes többi tervezői terület együttesen nem hasít ki ekkora szeletet. A múzeum választása,
hogy kiállításain, gyűjteményében is ezeket az arányokat, a fogyasztási mintákat alakító
marketingtrendeket követi, a jelen és az utókor számára szociológiailag valósághű, dokumentumértékű pozícióra törekedve, illetve a design más, kevésbé üzleti, inkább társadalmi
vetületeire ﬁgyel, s ezzel vitafórumként határozza meg önmagát. Minden múzeum, különösen egy kortárs designmúzeum előtt nyitott a kérdés: kritikai intézmény kíván-e lenni.
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7. KAKUKKTOJÁS
A MÚZEUMBAN

Meglepetésszerű rendezések
állandó kiállításokon
N A stuttgarti Staatsgalerie negyedszázada egyik napról a másikra nemzetközi hírű lett.
Az 1843-ban U-alakú, háromszárnyú épületként elkészült baden-württembergi képtár közel százötven éves korában ﬁatalodott meg: 1984-ben fejezték be az alapterületét megkétszerező és jellegét radikálisan megváltoztató bővítését.1 A kis folyosóval összekötött Alte
és Neue Staatsgalerie üzenetében aligha különbözhetne egymástól jobban. Az új épület is
U-alakú, továbbá számos történeti építészeti motívumot alkalmaz, de ezek mennyire más
jelentést kapnak, mint az Alte esetében!
Az eredeti épület a jól nevelt klasszicista múzeumépítészet átlagos, megfelelő, de ennél nem is jobb, igazából unalmas, jellegtelen példája. Amikor James Stirling brit építész
(1926–1992) úgy döntött, hogy az új épület a huszadik századot addig uraló modernizmus jövőorientált és letisztult szemléletét meghaladva újra minél több antik és klasszikus utalást, ám az egykori stíluskorszakokhoz képest minél kevertebb, játékosan ironizáló
formában használjon fel, a posztmodern múzeumépítészet máig egyetemes referenciának
tartott iskolapéldáját hozta létre. A főútra néző kettős kialakítású homlokzat részei így
egymásnak feleselnek, és az épület belül is hasonló meglepetésekre készíti elő a látogatót.
A felzúdulás ugyan óriási volt a józan svábok körében már a tervek láttán, majd főként az átadáskor 1984-ben, de amikor látták, hogy a provokatív épület messze földről
vonzza a szakmai és turisztikai vendégeket, akkor fokozatosan felbátorodtak, s folytat1 Az eredetileg Museum der bildenden Künste elnevezésű intézmény – a tizenkilencedik században nem szokatlan módon – a helyi művészeti iskolának is otthont adott. E gyakorlatias szerep mellett a törzsgyűjtemény a klasszikus elvárásoknak felelt meg, zömét a württembergi hercegek anyaga
alkotta. A második világháborúban súlyosan megsérült épület rekonstrukciója 1958-ra fejeződött be, és már 1961-ben megfogalmazódott az igény a
bővítésre, amelyre végül bő két évtizedet (nemzetközi összehasonlításban nem hosszú időt) kellett várni.
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ták az újítást. Elfogadták, hogy a nemzetközi építészeti tervpályázaton nem véletlenül egy
külföldi mert ilyen ötletekkel előrukkolni – hiszen nem kötötte a helyi hagyományok szűken értelmezett tisztelete –, és azóta természetes, hogy a Staatsgalerie igazgatója is jöhet
külföldről, a kiállításoknak meglepően új arculatot adva.
Erre szükség is van. 2002-ben elkészült egy újabb bővítés, ezúttal a másik utcafront
felé, átlátható, fegyelmezett minimalizmussal.2 Nagy alapterületű, sokarcú épületkomplexumról van szó, a terek belső kialakítása is eltér, egységes kiállításrendezésről szó sem
lehet. Ezt támasztja alá az is, hogy a múzeum sok évszázadot átfogó anyaga bőséges, de
nem elsőrangú. Jó művészektől, de nem fő művek találhatóak itt. Ha ezt hagyományos
felfogásban tennék közszemlére, elkerülhetetlen lenne az elmarasztaló összehasonlítás a
nemzetközileg vezető gyűjteményekkel. Jobb a szükségből erényt kovácsolni, és az eklektikus épületben a hullámzó színvonalú anyagot szokatlanul tálalni.
Az állandó kiállítás első terme a De pictura elnevezést kapta: különböző korszakokból
emeltek ide be reﬂexiókat arra, mi a festészet. S bár ezt követően elindul a bevett kronológia az internacionális gótikával, a korai itáliai táblaképfestészettel, már az U-alak első
szárnyának végén, a fordulóteremben ott a meglepetés: Joseph Beuys. A látogató éppen a
reneszánszot csodálja, már felvette a didaktikus teremsor ritmusát, amikor ez a monograﬁkus terem hirtelen kizökkenti. Az a hagyományos európai műtárgyfogalom, amelynek a
kiállítás a kialakulását követi, Beuys ötszáz évvel későbbi művészetében kritikus meghaladást nyer. Innentől kezdve nincs olyan befogadó, aki reﬂexió nélkül vissza tudna süppedni
a következő termekben látszólag újra felvett történeti előrehaladó sorba.
Óhatatlanul, még a naiv látogatók is részben a jelen művészeti kategóriáinak tudatában folytatják a kronologikus sétát. Mire az U-alak három szárnyán végigérünk, hiába követtünk egy fejlődéstörténetet a rokokóig, további meglepetésekkel szembesültünk. A három szárny közötti második fordulóteremben Max Beckmann képeivel találkozunk. Nem
csupán arról van szó, hogy Beuys és Beckmann beékelődött a művészettörténet jóval korábbi időszakai közé, hanem ők kapták az egész klasszikus kiállítási egység két fő helyét.
Hiszen a két fordulóterem több egy-egy egyszerű teremnél: a kabineteken sorra haladva,
mindig valamelyik fordulótermet látjuk magunk előtt. Lépegetünk a reneszánsztól a manierizmuson át a barokk felé, de nem tudjuk nem észrevenni, hogy a teremsor végén valami egészen más vár minket. Nem kell Beuys vagy Beckmann kompozícióit messziről felismerni, elég csak érzékelni, hogy valami bizonyosan nem klasszikus felé orientálódunk.

2 Ennek fő vívmánya a négyszázezer tételes grafikai kabinet anyaga számára létrehozott méltó és megfelelő (fénytől védett) kiállítótér. Nem elhanyagolható a két nagy belmagasságú, nyújtott alaprajzú kortárs csarnok sem, ahol inkább post-war besorolású, a második világháború utáni nemzetközi folyamatokat bemutató állandó kiállítás látható (amerikai és nyugat-európai absztrakció, majd pop art, figuratív megújulás, zárókő Jeff Koons).
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A modern (Beckmann) és a kortárs (Beuys) művészet ezzel implicite azonnal a művészettörténet részévé válik ezen a kiállításon. Sőt, nemcsak megjelenik, hanem a klasszikus
stílustörténet csomópontjaként, fókuszaként konstituálják a rendezők. Ez komoly kiállás
a nehezen befogadható huszadik századi tendenciák mellett. Olyan közös nevezőt sugall
a látogató számára a művészet mégoly eltérő korszakai között, ami nyilvánvalóan nem az
egyszerű tetszés, valamiféle szépség. Másrészt azt is jelzi, hogy a klasszikusokat unalmasnak tartó kortársrajongók tegyék félre az előítéleteiket, s nézzék más szemmel a régi mestereket, keressenek kulcsokat a mai művészethez a korábbi századokból. Egymásrautaltságban, kölcsönösségben jelenik meg a művészet látszólag heterogén időszakokra szakadt
világa. Egyfajta ars una hitvallás ez, rokonszenves krédó egy múzeumtól. Oldottabbá is
teszi a sétát, nem válik monotonná a kronológia. A korszakolásból kiugró termek amolyan
elidegenítési hatásként (V-Eﬀekt) értelmezhetőek, mint Bertolt Brecht színházában.
Mire az állandó kiállítás számos egysége közül csupán ezzel az elsővel végzünk, máris
hányféle rendezési megoldással találkoztunk: allegorikus-ﬁlozoﬁkus nyitóterem, hagyományos kronológia, monograﬁkus különterem, s a még nem is említett egyéb csintalanságok. Több helyen a korszakokat és a műfajokat együtt keverik. Ónémet táblaképek mellett
avantgárd plasztika bukkan fel (például a német Wilhelm Lehmbruck, illetve az osztrák
Fritz Wotruba szobrai), s ez művészettörténeti módszertani leckeként is felfogható. Az
expresszív kifejezésmód nem korszakhoz kötött, hanem a művészet egy hol megerősödő,
hol elbúvó, de majd újra visszatérő nyelvi idiómája, amint ez a művészek eszköztárának
számtalan más eleméről is kimutatható. Ez a múzeum tehát úgy tartja magát a klasszikus
szakmai elvárásokhoz, hogy populizmus nélkül, de sokféle apró ötlettel élővé teszi, szemléletében jelenkorivá varázsolja a régi képtári anyagát is.
A másik épületrészben folytatódó kronológia további reﬂexív-elméleti termeket (például Pars pro toto elnevezéssel egy mikrokozmoszszerű válogatást a művészet szélesedő
horizontjáról, a művészek által tágított határokról), tematikus és egyéni műtárgycsoportokat tartalmaz, amint múzeum- és gyűjtéstörténeti kitekintést is. Kézenfekvő, hogy a
számos donátor közül legalább néhányat – kiemelten Hugo Borst mecénást – dokumentumokkal és a gyűjteményéből származó művekkel megidézzenek. Személyessé teszi ezt a
részt, erősíti az intézmény társadalomtörténeti tudatosságát, és újabb donációkra biztat.3
3 A képtár legkomolyabb támogatója Ottomar Domnick ideggyógyász volt. Már az ötvenes években jelezte adományozási szándékát, végül a második világháború utáni nemzetközi absztrakcióig nyúló gyűjteményét (Emilio Vedova, Piero Dorazio, Hans Hartung, Wolf Vostell és mások munkáival)
Baden-Württemberg tartománynak ajándékozta. Az alapítvány (1967) a közeli Nürtingenben működik, nagyvonalú kertépítészeti környezetben, s a
Staatsgalerie kezeli. Bár ma ezek a művészek már régen klasszikusnak számítanak, az akkori Németország viszonyai között nemcsak nagy teljesítmény,
hanem állampolgári, történelmi üzenet hordozója is volt a munkásságukból összeállított kollekció. Domnick és a hozzá hasonló német gyűjtők a hitleri
múlttal szemben kívántak kiállni a német és az egyetemes avantgárd, különösen az alkotói és befogadói szabadság mintájának tartott lírai, organikus
absztrakció felkarolásával.
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További csavar, hogy az Alte és a Neue Staatsgalerie egymás melletti, egyként U-alakú épületében a gótikától a rokokóig tartó, majd az azt követően a kortárs művészet
előszobájáig jutó kiállítási egység a belsőépítészettel is tudatos kontrasztban áll. A Régi
Képtár található a Stirling-féle új épületben, míg a modern anyag az Alte hagyományos
múzeumtemplomában. A rendezők ugyan bölcsen tompítják a szembeállítást például semleges fehér, illetve világosszürke falakkal, ügyesen váltott hagyományos faparketta és mai
padlószőnyeg kombinálásával, természetes és mesterséges fény mértéktartó játékával, de
az üzenet így is nyilvánvaló: a múzeumban a műalkotások környezete is jelentéssel bíró
tényező. A stuttgarti felfogásban ez a ﬁgyelemkeltés, a ﬁnom beleszólás, az intézményi
jelenlét állandó, de nem erőszakos hangsúlyozásának eszköze. Ez a múzeum vállalja azt,
hogy közvetítő ﬁlter legyen művek és befogadók között. A rendezők akaratlanul is befolyásolnák alkotó és közönség dialógusát; tegyék akkor ezt nyíltan, következetesen, egy
adott megközelítésmód jegyében.
A harmadik nagy egység a modern művészet második világháború utáni tendenciáitól vezet át a szorosan vett jelenkori anyaghoz. Már a felütés is izgalmas. A huszadik századnak szentelt nagyjából egy tucatnyi terem utolsójában két művész tölti meg a tágas és
nagy belmagasságú teret, Friedrich Schillertől vett mottók jegyében, a „fenséges” esztétikai
kategóriájának szemléltetésére. Az ónémet Jerg Ratgeb és az amerikai absztrakt színmező-festő, Barnett Newman párosa elsőrangú. Először is spirituális élmény, minden magyarázat nélkül, nem kis részben azon nagyvonalúságnak köszönhetően, hogy a termet nem
zsúfolták tele további történeti, stiláris vagy egyéb összefüggésekkel, hanem hagyják érvényesülni a képeket. Másodszor búcsúgesztus az állandó kiállítás eddigi, a kakukktojások
szokatlanságával operáló logikájától, mert – mint a látogató talán már meglepődve, az eddigi cseleket szinte hiányolva észreveszi majd – a kortárs prezentáció más logikára épül.
Szintet váltunk, az alagsor vadonatúj kialakítású teremsorába érkezünk le. Hófehér falak, nyersbeton burkolat, minimalista kiállítási design. A teremsor hagyományos
„enﬁlade” rendje itt is érvényesül, hiszen építészeti csodát nem lehet tenni, az U-alak
egyik szárnya alatti részt vájták ki. Ám kronológiának már nyoma sincs. A jelen egy állapotként, jó értelemben véve egységes halmazként tűnik elénk. Az utóbbi évtizedek fejleményeit nem történeti, didaktikus sorrendben, hanem egymás mellé rendelve, párhuzamos szálakként ábrázolják. Problémák, jellegzetességek köré csoportosítják a termek
anyagát: a reduktív szemléletre, absztrakció és ﬁgurativitás viszonyára, a táguló anyaghasználatra, a test központi szerepére s így tovább. A két záró terem némileg eltér ezektől,
ám egymással rokon. Az első Az absztrakció egyetemes nyelve elnevezéssel a második világháború utáni évtizedekből választ ki egy mai szemmel nézve konzervatív vörös fonalat, s
valójában a német informel művészet és nemzetközi párhuzamainak kapcsolatát mutatja

be. A második, szó szerinti utolsó terem a csend, a hallgatás meditatív helye, Yves Klein,
Lucio Fontana, Günther Uecker és mások egy-egy karakteres gesztusára, ﬁlozoﬁkus művészi döntésére építve.
Összességében a kortárs szekció inkább élő klasszikusokra, mintsem újító ﬁatalokra
koncentrál. Ez látszik a műfaji preferenciából, hiszen fotós, videós munka kevés van, a médiaművészet alig jelenik meg. A témák is inkább esztétikaiak, a művészet önreferenciális
ügyei, míg a társadalmi kérdésfelvetések hiányoznak. Képek, objektek, installációk töltik
meg a kortárs teremsort, s ez folytonosságot sugall a klasszikus anyaggal. Míg ott a falakon
volt a hangsúly, itt az alkotások egyre nagyobb része már a földön helyezhető el, térbeli, de
a két dimenzióból az elmozdulás a három felé nem jelent drámai váltást. Tágan értelmezve
szobrokról, kortárs plasztikai megoldásokról van itt szó, ami szervesen illeszthető a klasszikus művészettörténethez. Nagyobb szakadást jelentett volna, ha a konceptuális művészet
és a szubverzív, társadalomkritikus tematika mentén szervezik a jelenkori válogatást.
A viszonylag konzervatív döntés nem meglepő: múzeumban, nagy régi képtári anyaggal rendelkező, évszázados perspektívákban gondolkodó intézményben, s nem egy kortárs
kísérleti központban vagyunk. Már a klasszikus anyag bemutatása is sugallta a kontinuitást a történeti és a mai korszakok között, s erre rímel a jelenkori rendezés is. A múzeumban több időszaki kiállítási tér található, ezek is leveszik a felelősséget az állandó kiállítás
rendezőinek válláról, hogy a vitatottabb mai folyamatokkal foglalkozzanak.
Ugyanebbe az irányba hat a nagy vetélytárs, a Kunstmuseum Stuttgart kiállítási politikája is. Ez a városi fenntartású közgyűjtemény (a Staatsgalerie tartományi) egy 1924-es
magánadományból született, de igazi jelentőségre csak akkor tett szert, amikor 2005-ben
új, önálló, látványos épületbe költözött a város szívében. A sétálóutca és a kastélypark tőszomszédságában emelt üvegkubus nappal és éjszaka egyaránt vonzó. Belsőépítészete is
összefüggő nagy tereket, önmagában hatásos élményt kínál. Gyűjteménye modern és kortárs, ezen a téren az időszaki kiállításai is nehezen ellensúlyozható konkurenciát jelentenek
a Staatsgalerie számára. A tartományi múzeum ezért is azonosítja magát jobban a klasszikus anyagával: a két intézmény igyekszik külön arcélt mintázni, egymást kiegészíteni.4
A két nagy közgyűjtemény egyike sem tekinthető azonban igazán kortárs irányultságúnak. Még a városi Kunstmuseum is modern anyaga expresszionista csúcspontjait
(Otto Dix), illetve az utóbbi évtizedekből a bevált nagy neveket (Dieter Roth) hangsúlyozza. Nemzetközi rangú nagy múzeum nincs is több Stuttgartban; az egyetemes kitekintésű mai, újító kortárs művészetnek nincs itt nemzetközi jelentőségű otthona. Progresszí4 A verseny jótékony, élénkítő hatásai mellett sokan kritikusak a két „kulturális nagyvállalat” egymást felülkínáló kiállítási programjával, marketingjével szemben. A központi állami költségvetésből finanszírozott, alapvetően a kulturális diplomáciát, a nemzetközi kapcsolattartást építő Institut für
Auslandsbeziehungen (IfA) Stuttgartban is fenntart egy galériát, és itt kifejezetten nem az éppen sztárolt nemzetközi irányokat képviseli.
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vebb intézmények akadnak, például a szintén a belvárosban, prominens épületben működő
Württembergischer Kunstverein, de ezek kisugárzása érthetően nem vethető össze a két
múzeuméval. A vállalati gyűjtemények közül kiemelkedően a Daimler konszern anyaga a
legismertebb, de kiállítási munkája nem a városra fókuszál. A kisebb céges anyagok pedig
nem érik el a nemzetközi ingerküszöböt: a Kunstmuseum melletti épületben található a
tartományi BW Bank székháza; kollekciója igényes, s a kezdeti délnémet lehatároltságon
túllépve fokozatosan nemzetközi is, de nem hangsúlyos kiállás az experimentális irányban.5
A várost a magángalériái sem teszik fel az egyetemes kortársművészeti térképre. Szó
sincs olyan erőről az itteni modern vagy kortárs műkereskedelemben, mint Köln vagy
Düsseldorf esetében, nem beszélve Berlinről. Magyar vonatkozás viszont annál több található a város, s főleg a környék művészeti intézményeiben. A Bak Imrét és Nádler Istvánt
első nyugati tapasztalatszerzésükben négy évtizede segítő Galerie Müller ugyan már nem
működik, de Trombitás Tamás lánya révén a Dengler család galériája rendszeresen kiállít
magyar alkotókat.6 A Walz házaspár stuttgarti és budapesti galériája szintén ablak a német
művészeti világra néhány magyarországi alkotó számára Swierkiewicz Róberttől Szabados
Árpádig. Az Akademie Schloss Solitude ösztöndíjasai között rendszeresen akad magyar,
amint Esslingen, Fellbach, Göppingen, Bietigheim-Bissingen városi galériájában és további
helyszíneken is a nyolcvanas évek óta visszatérően, többször volt magyar kiállítás.7
A sok – tisztán számszerűen nézve a német művészeti életben valószínűleg a legsűrűbb, mennyiségileg akár a berlini magyar kiállítási jelenléttel is versengő – magyar vonatkozás Stuttgartban és környékén azonban alig jelent érdemi hatást. A magyar kiállítások „konzervek”, elzártan, önmagukban kerülnek bemutatásra, nem szólítják meg a valós
közönséget. Nem kerülnek helyi és nemzetközi kontextusba, egy-két kivételtől, például a
legnagyobb sikernek tekinthető Ritter Múzeum-beli jelenléttől eltekintve nem ízesülnek a
törzsgyűjteményekbe. Ez a kis magyar kitérő ezért nem is illene ide, ha hazai tanulságain
kívül nem árulna el még valamit a stuttgarti, a tágabb német és általában a nemzetközi múzeumi hálóról: a magyar és a kelet-európai modern és kortárs művészet jelenléte elenyésző a
közgyűjteményekben és különösen azok állandó kiállításain. Ebben hibás a régió, különösen
Magyarország nemzetközi művészeti érdekérvényesítése, de a fogadókészség sem túl nagy.
5 Az igazi meglepetés inkább az volt, hogy végre egy gazdag tartomány nyugatnémet pénzintézete, ahol a gyűjtemény kurátora egy volt keletnémet
művészettörténész. Amúgy a falak ezen a téren máig lassan omlanak.
6 A tágabb vonzáskörzetben az Erdélyből áttelepült Emilia Suciu ettlingeni galériája képviseli rendszeresen a modern és kortárs művészet bizonyos
közép-európai, s azon belül magyar alakjait.
7 A környék magángyűjtői közül Thomas Lützenburger sokáig a kortárs magyar művészet híve volt, bár az ezredfordulót követően eladásra bocsátotta anyagát. A négyzetes Ritter csokoládék jövedelméből Waldenbuchban múzeumot fenntartó Marli Hoppe-Ritter remélhetően nem int búcsút nemzetközi rangú konstruktív, minimalista gyűjteményében a gyarapodó magyar szekciónak (Maurer Dórától Haász Istvánig); magyar pozíciók az időről időre
átalakított állandó kiállítására is kikerülnek.

Az első- és másodvonalbeli nemzetközi intézmények állandó kiállításain egy meglehetősen szűk kánon ismétlődik. Ez is oka annak, hogy ambiciózus múzeumok módszertanilag igyekeznek színesebbé tenné ezeket a bemutatóikat, hiszen amúgy az unalmas névsorolvasás veszélye fenyeget. Stuttgartban, mint láttuk, a két nagy intézmény viszonya,
a Staatsgalerie törzsanyagának klasszikus történeti merítése, illetve fő műveket nélkülöző színvonala, régi épületének közömbössége, egyszersmind új tömbjének különlegessége, továbbá belsőépítészeti megoldásai vezettek ahhoz, hogy egy kortárs szempontból viszonylag konzervatív közegben újító, értékes állandó kiállítás szülessen.
A legközelebbi összehasonlítási pont München, amely egy magasabb kategória. A város Kunstarealnak keresztelt múzeumi negyede elsőrangú intézményekkel büszkélkedhet
a tizenkilencedik század óta, az egykori Kiállítási Csarnokban elhelyezett Ókori Gyűjteményektől (Antikensammlung) kezdve a nevét adó festő villájából és műterméből kialakított
Lenbachhausig. Állandó kiállítás terén az 1836-ban átadott Alte Pinakothek iskolapélda a
hagyományos rendezésre. Az elnyújtott szárú H alaprajzú épület a múzeumépítészet egyik
kulcsdarabja, a kollekció is egyetemes jelentőségű: e két tényező kikezdhetetlenné teszi a
festőiskolák szerinti rendezést. Középen teremsor, a szélen kabinetek. Fegyelmezett rendben haladunk Rogier van der Weydentől a tizennyolcadik század végéig. A legnagyobb
gesztus, ami itt tehető, hogy a Régi Képtár (ezt jelenti az Alte Pinakothek) a földszinten
egy részt időszaki kiállításoknak szentel, sőt itt kortársakat is bemutat.
Egy tizenkilencedik századi múzeumépületben ez nem magától értetődő: a budapesti
Szépművészeti Múzeumban vagy a bécsi Kunsthistorisches Museumban sem épült időszaki kiállítási tér, a hagyományos múzeum a kronologikus állandó tárlatról szólt. A Szépművészeti a többszöri bővítésével teremtett időszaki tereket, míg bécsi példaképe az állandó
kiállításból bontja le általában a középső, a lépcsőfeljárónál elkülöníthető traktust, hogy
időszaki tárlatoknak találjon helyet. Münchenben az emeleti rész szilárdan az állandó kiállításé, a földszint egyik fele lett időszaki tér.
Már az alapító Bajor (I.) Lajos érzékelte, hogy a történeti bemutató mellett a jelen
művészete is múzeumi helyet érdemel, nem utolsósorban azért, hogy a művészetpártoló
királyt éltesse. A hatalmi reprezentáció mindig teret adott a művészetnek, legfeljebb utólag az így létrejövő művek értékét kell korrigálnunk. Az 1853-ban a tizenkilencedik századi alkotások számára megnyitott Neue Pinakothek egykori kiállítási anyagát is ma csupán
az akadémikus festészet dokumentumaként tartjuk számon.8

8 Alte és Neue viszonylagosságát sokáig nyitottnak élték meg Münchenben. Még a huszadik század elejei katalógusokban is Koenigl. Aeltere [sic],
tehát Királyi Régebbi Pinakothékának nevezték az intézményt, utalva arra, hogy nincs külön régi és új művészet, hanem ez egy változó viszonyfogalom.
Régi, modern és kortárs művészet elválasztása azóta intézményesült, de a múzeumi gyakorlat ezt egyre többször kikezdi.
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Az épület pusztulását a második világháborúban viszont sajnálhatjuk, az utána felépített Új Képtár múzeumépítészeti jelentősége nem is mérhető Leo von Klenze Alte
Pinakothekével. Az 1981-ben megnyitott épület állandó kiállítása a klasszicizmustól a korai avantgárdig bő száz évet ölel fel: teremsor nincs, a séta lazán kanyarog, de kronologikusan halad. A művészet- és a kultúratörténeti rendezés keveredik. Ahol elsőrangúak a
művek (például a Hugo von Tschudi igazgatósága idején idekerült francia impresszionista
részben), ott az esztétikai szempont dominál; ahol Lajos egykori művészeti udvartartását, a tizenkilencedik század minőségileg sokrétű, de társadalmilag kétségkívül tanulságos
művészetét ﬁgyeljük, ott a művészetszociológiai, dokumentációs jelleget kell értékelni.
A párizsi Musée d’Orsay küldetéséhez hasonló ez a múzeum: a modern művészet felé mutató, utólag szűken szemezgetett kánon helyett a korszak rétegzett művészeti életét, akkor jól megﬁzetett, megrendelésekre dolgozó művészeit is mutassuk be. Jogos ez,
csak a Musée d’Orsay izgalmasabb rendezéséhez képest elkerülhetetlenül másodrangú,
míg a szomszéd Alte Pinakothek elitizmusához képest zavarba ejtően kompromisszumos.
Ha tartózkodni akarunk a normatív ítélettől, mondjuk úgy, a két képtár eltérő épülete és
gyűjteménye markánsan más állandó kiállítást indukált.
Ami Lajosnak kortárs volt, az ma klasszikus. Ezért már a második világháború óta
külön kezelik és átmeneti helyszíneken mutatták be a még újabb, huszadik századi anyagot. Az ezredfordulóra készült el erre a harmadik testvérintézmény, a Pinakothek der
Moderne, amely valójában négy közgyűjteményt, s ezzel négy kiállítási elvet képvisel.
A modern és kortársművészeti egység az emeleten, természetes fénynél látható. A klaszszikus modern termek állandóak, míg a hatvanas évektől kezdődő részt évente cserélik,
végül az utolsó nagytermet, a szó szerint vett jelen bemutatóját már negyedévente. Erre
az állandó kiállításra eminensen illik az, amit a világon egyre több helyen tapasztalunk: az
„állandó kiállítás” szó eredeti értelme megszűnik, a törzsgyűjtemény bemutatásának helyszínéről lehet inkább szó, ahol a közönség elé tárt anyag rendre változik. Rotációs alapon
cserélődnek a művek a kiállítótér és a raktár között, különösen a jelen bemutatása cseppfolyós.9
A kortárs szekció a kollekcióját rendelkezésre bocsátó magángyűjtőről elnevezett, vadonatúj Brandhorst Múzeumban folytatódik. Ez a negyedik szomszédos tömb a tágabb
Kunstareal összesen nyolc intézményt számoló együttesében. Kívülről igazi kortárs építészeti
remekmű a számtalan kerámiarudacska csillogása révén, de belül hófehér letisztultsággal fogad. A Cy Twombly és más élő klasszikusok köré szervezett anyaga is a múzeumi kánon része,
9 Ezenkívül van több időszaki kiállítótér, illetve három további gyűjteményi egység kap „állandó”, vagyis részben többéves (design), részben néhány
havonta cserélt (grafika és építészet) bemutatkozási lehetőséget.

nem kísérleti kortárs művészet; intézményileg az említetteken túl számos kisebb múzeumot
felölelő nagy tartományi (bajor állami) fedőszerv, a Bayerische Staatsgemäldesammlungen
része. Meglehet, egyszer majd ugyanolyan természetességgel tekint rá mindenki, mint a
korábban múzeummá transzformált műgyűjteményekre (például a Kunstareal tagjai közül
rendre kifelejtett Schack Képtárra), de egyelőre nehezen fogadja be a helyi és a német művészeti közösség, hogy egy gyűjtő még életében úgy kap államilag ﬁnanszírozott múzeumot, hogy ott a működésben is döntő szava legyen.10
Míg témánk, az állandó kiállítás szempontjából a Brandhorst Gyűjtemény kevés újdonságot hozott, összességében München jól szemléltette az egyszerű tézist, hogy minél
jelentősebb egy múzeum építészeti öröksége és gyűjteménye, annál jobban hajlik a hagyományos prezentáció felé. A kortárs művészet számára komoly gesztus bekerülni immáron
két helyszín révén ebbe az intézményi hálóba, de vitathatatlan, hogy ez a tradicionális múzeumfelfogás meg is szünteti a jelenkori művészet élő jellegét. Temetőként, illetve új értékeket felszabadítva, szekuláris művészettemplomként működik ez a hagyományos intézménytípus. Ilyen, jellegzetesen konzervatív múzeumok a müncheniek is.
A német nyelvi térségben akad ellenpélda is: Bécsben, ahol a kortárs művészet egyik
legizgalmasabb, különösen az állandó kiállítás fogalmát megújító otthona az Iparművészeti Múzeum. A még más néven 1864-ben létrehozott, 1871-ben megnyílt Museum für
Angewandte Kunst az 1980-as években szembesült végleg az iparművészet fogalmának
leértékelődésével, az ilyen szakmúzeumok problematikusságával. Ezért nemcsak a proﬁlját bővítette ki a tág kortárs művészet felé, hanem élő művészeket kért fel az épület
és az állandó bemutató felfrissítésére is. Mai formájában 1993-ban nyílt meg a kibővített
és átalakított múzeum, amelyben a designbolttól a kávézón át a korábbi két külön épületet összekötő folyosóig számos részt művészek terveztek – például a tetőteraszt Peter
Noever igazgató.11 Az állandó kiállítás itt is hagyományos felfogásban, kronologikus egységekből áll, ám az anyagrészért felelős kusztosz mellett egy-egy művész rendezte. Például
a romanikát a svájci festő, Günther Förg, a barokkot az amerikai szobrász, Donald Judd,
a Wiener Werkstättét az osztrák Heimo Zobernig helyezte a mai befogadó számára is élő,
izgalmas kontextusba.
10 Gond van azzal is, hogy a Brandhorst-anyag, mint láttuk, szorosan véve nem kortárs. A kritikusoknak azonban nincs válaszuk arra a dilemmára,
hogy ha nem magángyűjtemények múzeumba emelése révén, akkor hogyan szerezzenek – miből finanszírozzanak – egyetemes rangú élő klasszikus
és jelenkori gyűjteményt.
11 Noever különleges polihisztor. Alkotó művész, a szubverzív, társadalomkritikus művészet, a mindenkori avantgárd lánglelkű apostola, kezdeményező szervezője, egyúttal racionális intézményvezető. A „vezérigazgató” angol kifejezését alkalmazza pozíciójára (CEO, Chief Executive Officer), ezzel is
jelezve, hogy éppen a kísérleti program miatt elengedhetetlen a kőkemény érdekérvényesítés, a (szavaival) hasznukat figyelő finanszírozókkal és a konzumorientált médiával szembeni menedzserfellépés.
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Ez a múzeum laboratóriumnak, a művészet születési helyének tekinti magát. A legkonzervatívabb műfaj, az állandó kiállítás révén demonstrálja, hogy nem steril raktár vagy
tudományos elefántcsonttorony, hanem élő műhely, ahol történeti tárgyak, kurátorok,
mai alkotók, az épület és a befogadók közös párbeszédet folytatnak. Látványos a felkérésekben az ipar- és képzőművészet dichotómiájának feloldása. Az „alkalmazott” művészeti
tárgyakat „autonóm” művészek rendezik öntörvényűen, meglepően. Az állandó kiállítás
– mint installáció – maga egy kortárs alkotás. Barbara Bloom az art nouveau székek árnyjátékával operál, Jenny Holzer a feliratokat oldotta meg városi reklámjellegű elektronikus
kijelzőkön az empire teremben, ahová egy saját készítésű ál-biedermeier kanapét (tulajdonképpen egy kortárs plasztikai alkotást) is elhelyezett.12
Az „állandó kiállítás” kifejezést nem is használják, Schausammlung (gyűjteményi bemutató) néven szerepelnek e termek, csarnokok. Ugyanakkor nagyon is állandóak: még
a kortárs művészet is külön részt kapott, függetlenül az átalakítás során létrehozott igen
nagy méretű időszaki kiállítóterektől. Állandó a Studiensammlung is. Ez a tanulmányi raktár az alagsor frissen kialakított hét termében kapott helyet, s a textiltől az üvegig anyagok szerint, sűrűn egymás mellé helyezve mutatja be az egyes osztályoknak az állandó
kiállításra nem kifért, de a raktári porosodásnál értékesebb darabjait.13 Míg itt a szakmai
aprólékosság dominál, a látványos Schausammlung termekben olyannyira nem szeretnék
megzavarni a művészek által inszcenált színpadképet, a kiállítási tárgyak és befogadó találkozását, hogy a tételek mellé sehol nem is tettek feliratot, hanem azokat külön kis füzetben közlik.
A felkért művészek tehát a múzeum épületébe és törzsgyűjteményi kiállításába is beavatkoznak (azok társalkotói lesznek), ahogyan ez a konceptuális indíttatású kortárs művészetben évtizedek óta megszokott. Noever projektje nem is áll meg a múzeum kapuinál.
Bécs több helyszínére köztéri műveket rendelt nemzetközi rangú, konceptuális indíttatású, de az irónia és a mindennapi életből vett motívumok révén a széles közönséghez szóló
művészektől, például Franz Westtől vagy Michael Kienzertől, akik fogékonyak a tér és a
tárgyalkotás kérdéseire. Külsős helyszíneket von be a MAK működésébe: az Arensbergpark
nyomasztó betontornyából már a fényművészeti installációk is valami újat varázsoltak, de
12 Banális a kérdés, de ráülhetek? Holzer felirata szerint igen. Tehát egy kortárs műalkotás nem olyan védendő, a látogató által csak szemmel élvezhető esztétikai élményforrás, mint egy klasszikus kiállítási tétel? Csak staffázs, kiállítási eszköz? Ellenben ha Holzer kanapéját áthelyezem egy kortárs
múzeumba, ott szent, érinthetetlen lesz?
13 Az állandó kiállítás egyes, könnyen lebontható és visszaépíthető termeit időszaki célokra is használják, zömmel a törzsgyűjtemény monografikus
egységeinek bemutatására. Ezeket a kis egyéni kiállításokat ragadja meg a MAK alkalomként arra, hogy a művészek életművéből még hiányzó darabok
megvételéhez szponzort keressen. Hasonlít ez Kasper König legendás rendezéséhez a kölni Ludwig Múzeumban, ahol az állandó anyagba mintegy hetven további alkotást kért be műtermekből, galériákból: ezt Wunschmuseumnak, kívánságok múzeumának nevezte, s igyekezett (kevés sikerrel) potenciális donátorokat meggyőzni, hogy finanszírozzák a munkák megszerzését a múzeum számára, hiszen lám, milyen jól illenek az állandó kiállításba.

az igazi terv ott egy külön kortárs helyszín létrehozása lenne public private partnership
keretében, nagyjából hétmillió eurós költségvetéssel.
Amint a budapesti Iparművészeti Múzeumhoz is tartozik a klasszikus épített örökség néhány helyszíne (például a nagytétényi kastély), úgy a MAK kezelésében van Bécs
kertvárosában, Pötzleinsdorfban a Geymüller-kúria. A magyar gyakorlathoz képest talán
meglepő módon, a MAK programjához szokott bécsi közönség számára már evidensen
itt is számos kortárs intervenció, többek között a világhírű fényinstallatőr, James Turrell
kompozíciója bukkan fel. S ha a művésznevekből nem látszott volna Noever nyitási szándéka az ipar- és képzőművészet dimenzióján kívül a nemzeti-nemzetközi viszonylatban is,
akkor érdemes ezt azzal is hangsúlyozni, hogy a MAK 1994 óta Los Angelesben is fenntart
három kis lerakatot az emigráns osztrák építész, Rudolph Schindler által tervezett épületekben, ahová kutatókat és alkotókat hívnak meg ösztöndíjasként.14
Noever tehát nem kötelező penzumként, hanem kitörési esélyként fogja fel az állandó kiállítást. Magát a múzeumépületet, azután az egyes termeket, majd a legkülönbözőbb
külső helyszíneket használja fel állandó kiállításként, kezdeményezően, művészként, bizonyos értelemben a szovjet-orosz forradalom utáni első néhány, művészetileg rendkívül újító, szabad évben tapasztalt „művészek múzeuma”, a művészek által és a saját céljaik szerint vezetett múzeumi modell jegyében. Az ilyen intézmény felülírja a bevett elhatárolást
műterem (az egyelőre kétes értékű alkotás bölcsője) és múzeum (a kanonizált mű örök őrzőhelye) között, s művészet és közönség közvetlen kapcsolata ismert avantgárd programjából igyekszik minél többet átemelni a mai múzeumi viszonyok közé.
Mi ebben az újszerű, kérdezheti a nyitott szemléletű, kortárs ügyekben jártas olvasó.
Kísérleti intézményekben – az ismert amerikai kortársművészeti központoktól a londoni
Institute for Contemporary Art példája nyomán létrehozott dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetig – könnyű erre követőket találni. Még a nevükben sem szerepel a múzeum
szó, hanem tudatosan csak a „központ” és „intézet”, amint állandó kiállításban sem gondolkodnak. De egészen más a nagyobb múzeumok helyzete, ezért válogatom példáimat is
ebből a közegből, ahol esszenciális feladat az állandó kiállítás, méghozzá jókora történeti
műtárgyanyaggal. Itt jelent igazi kihívást egyrészt a módszertani megújítás, másrészt a
kortárs nyitás. A MAK jól mutatja, hogy a kettő erősítheti egymást: radikálisan más, igazán kortárs ez a felfogás, például a müncheni helyzethez képest.
Nehogy azonban ezt merő müncheni konzervativizmusnak tudjuk be! Bécs igazán
nem nyitottabb helyszín a jelenkori kísérleti folyamatokra. Ezért is reális az összehason14 A múzeum három vezető testületében is kiemelkedő a nemzetközi jelenlét. Az igazgatótanács, a művészeti elnökség és a tanácsadó testület
osztrák és külhoni szakembereket egyenlő számban tud soraiban: építészeket (Zaha Hadid), műkereskedőket (Iwan Wirth), művészeket (Vito Acconci),
támogatókat (Ronald Lauder).
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lítás a két város között. A magyarázat inkább az iparművészet problémájában rejlik: anynyira reménytelen volt a MAK helyzete, hogy innen csak nagy ugrással lehetett a ﬁgyelem középpontjába kerülni. S bár Noever tevékenysége – érhetően – alaposan megosztja a
szakmai és a tágabb, osztrák és nemzetközi közönséget, vizsgálódásunkban alkalmas példa
arra, hogy egy múzeum éppen azért vállal magára ilyen (az ő szavával élve) kockázatbarát
missziót, mert csak előre tud menekülni. Az állandó kiállítás megújítása és a kortárs nyitás e programban elválaszthatatlanok egymástól, egy válságstratégia részei, amellyel egy
zsákutcába került múzeum megpróbálja a klasszikus proﬁlját megszüntetve megőrizni.
Hasznos összehasonlítást kínál a bécsi modern művészeti múzeum. Míg a Belvedere (az Osztrák Nemzeti Galéria) állandó kiállítási egységei hagyományosak és anyagukat sem nagyon cserélik, vagyis a múzeum a helyszínéből adódó turizmus kényelmébe süpped, addig a MumoK kreatívan nyúl az állandó kiállításhoz. Az ezredforduló óta a
Museumsquartier központi helyszínén található, tehát korábbi megosztott és távolabb eső
otthonaihoz képest ma jól reklámozott belvárosi közgyűjteménynek számít, mégsem kíván a bécsi szuvenírek egyikévé válni. A nyolcszintes épület mindig más része az „állandó kiállítás”: mi sem mutatja jobban e szó értelmetlenségét; itt is inkább a törzsgyűjtemény változó bemutatásáról jogos beszélni. Az elmúlt években nem volt olyan év, hogy
legalább egyszer ne cserélődött volna viszonylag hagyományos stílustörténeti bemutató
(zömmel a belvárosra pazar kilátást biztosító, a nagy üvegfelület révén fényárban úszó legfelső szinten), a törzsgyűjtemény lényegét képező bécsi akcionizmus színpadszerű megidézése (általában a legalsó szinten, többek között a sok fényérzékeny dokumentum miatt
is) és egyéb rendezési mód.
Ilyen „egyéb” ötlet volt a Laboratorium Moderne elnevezésű rendezés, amely a második világháború előtti szakaszt nem a nagyművészeti nézőpontból, hanem a fotó, ﬁlm, minőségi tömegkultúra felől vette szemügyre. Ezt kényszer szülte: a múzeum anyaga egyetemes összevetésben nem elég erős ahhoz, hogy a legjobb közgyűjtemények klasszikus
modern szekciójával versenyezzen, míg a műfaji nyitás kultúratörténetivé tette a fókuszt,
egy másik narratívát mesélt el ezekről az évtizedekről. Ennek lebontása után, 2008-tól
újra nagyjából egy éven át egy másik ötlet regnált. A múzeum első, legendás igazgatója,
Werner Hofmann szerzeményei mentén rakták ki a gyűjteményi sort, reﬂektálva az intézmény történetére. 2009 nyarától egy újabb, sosemvolt verzió következett: nem volt törzsgyűjteményi „állandó” kiállítás, mert a múzeum teljes kiállítási felületét három tárlat foglalta el.15 Korábban, az új épület megnyitásakor a gyűjtemény máig legnagyobb válogatását
15 Két kis kiállítás mellett egy nagy, a Vasfüggöny leomlásának huszadik évfordulójára rendezett kelet-európai Gender Check szerepelt. Ezzel a
MumoK átmenetileg egy kiállítási csarnok (pl. a szomszédos Kunsthalle) szerepét vette át. Kritikusok szerint ez öngól: egy kis állandó anyag és egy befogadható Gender Check reálisabb lett volna.

mutatták be a teljes felületen: a MumoK állandó kiállítása ezen a nulla és a minden közötti
skálán mozog.
Tudatosan írtam ilyen terjengősen a MumoK sokféle állandó kiállítási felfogásáról.
Mennyiségileg ez valóban fantáziadús. De ennél nem több. Dicséretes a műfaj minél több
lehetőségének kiaknázása, mindez együtt mégsem ad egységes, új proﬁlt a múzeumnak.
A gyűjteményt valóban sok arca felől mutatja meg, számos tétel bukkan elő időről időre
a raktár homályából, ám az intézményről a mégoly dinamikus állandó kiállítás kevés újat
mond. A MAK stratégiája teljesen más! Ugyanannyit foglalkozik a törzsgyűjtemény prezentálásával mindkét intézmény, de a MAK koncepciózusan, míg a MumoK szétszórtan,
a változatokat nem egymásra építve. Ezzel a párossal azt hangsúlyoznám, hogy a feladat
nem az, hogy bizonyítási vagy menekülési kényszerből minél gyakrabban változzon az állandó kiállítás, hanem hogy annak legyen üzenete.
Számos további példát lehetne említeni – Magyarországról is. A MumoK magyar testvérintézménye, a Ludwig Múzeum is betöltötte már egyszer mindhárom szintjét a törzsgyűjteménnyel. A Magyar Nemzeti Galéria nehezen, csak nagy nyomásra szánta rá magát
jelenkori gyűjteménye állandó bemutatójára, s bár ebből immáron kettő (egy kronologikus
és egy tematikus) kiállítás is látható párhuzamosan, ezek kezelése, a nyilvánosság előtti pozicionálása a múzeum részéről igen problematikus. Annál ambiciózusabban újította
meg nemcsak az időszaki, hanem az állandó kiállítási gyakorlatát a Szépművészeti Múzeum, már a jelenlegi főigazgatót megelőző időszakban is, például az Antik Gyűjtemény
nemzetközileg is izgalmas felfogásában.
Nemzetközi és magyar példák; építészeti, gyűjteményi és más magyarázó tényezők;
eltérő következmények az egyes múzeumok megítélése, népszerűsége, szakmai pozíciója
terén. A sokak által a vélt unalmassága, monotonitása miatt már halálra ítélt állandó kiállítás, mint látható, a legkevésbé sem tűnt el, rövid áttekintésben is árnyalt tükörképet
mutatott számos múzeumról. Ehhez képest a témát a hazai szakmai közbeszédben két
túlzó álláspont uralja. A hagyományos felfogás szent tehénnek tekinti, s a primátusát „fenyegető” fejleményeket, különösen az időszaki bemutatók terjedését, nem kronologikus
logikájuk átvételét az állandó bemutatókon, elutasítja. A másik, főleg népszerűségre törő
elképzelés egyenlőségjelet tesz múzeum és kiállítótér, kultúripar és szakmai munka között, s az állandó kiállítást, általában a törzsgyűjtemény fogalmát és prezentációját feloldja egy vizuális eseménysorozatban. Az eddigi példák és szempontok azt voltak hivatottak
hangsúlyozni, hogy az ilyen polarizált megközelítésmód helyett az árnyaltabb, nyitottabb
gondolkodás a hasznos és valósághű.
Az állandó kiállításnak, a törzsgyűjtemény nyilvánosságának kulcsszerepe van egy
múzeum munkájában – de éppen e kiemelt felelősség miatt kell azt módszertanilag folya-
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matos megújítással életben tartani, a változó igényekhez igazítani. Egyaránt indokolatlan
a merev ragaszkodás és a hirtelen megszabadulás vágya e műfaj kapcsán. Annál fontosabb
viszont, hogy egy múzeumi kollektíva reﬂexíven viszonyuljon ehhez: fogalmazza meg, miért és milyen állandó kiállítás(oka)t akar, s ezt világosan kommunikálja közönségei felé, a
fenntartóitól a szakmai eliten át a látogatókig. A jól deﬁniált célhoz azután a megfelelő,
kreatívan, de józanul kiszemelt vizuális eszköztárat társítsák; s ne a kötelesség kedvéért
hozzanak létre valamilyen, bármilyen állandó kiállítást, amelynek nyilvánvaló koncepciónélkülisége inkább csak ront az intézmény és a törzsgyűjtemény megítélésén.*16

*

A Debreceni Disputa 2010. januári számában megjelent írás kibővített változata

8. A KÖZ ÉS A MAGÁN

Múzeumok és privát intézmények szerepe
a kortársművészeti kánon
nemzetközi alakításában

N Több mint húszéves a karlsruhei Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM). Az
1989-ben közjogi alapítványként létrehozott médiaművészeti központ egy folytonos múzeumi kísérlet. Az új médiát eszközként és témaként integráló művészeti folyamatok befogadására hozták létre, mivel ezek a művészeti kifejezésformák nehezen összeegyeztethetőnek
tűntek a hagyományos múzeumi modellel, még a modern vagy kortárs múzeumok bevett
gyakorlatával is. Nevébe tudatosan nem vették fel a „múzeum” szót. Inkább kutató- és alkotóközpontnak hoztak létre, amely projektjei révén nem az utólagos szűrés kényelmével,
hanem kezdeményező társként, egyidejű generátorként viszonyul az új művészethez. Ezzel
a huszadik század elejének kísérleti múzeumi modelljéhez nyúlt vissza, ahogyan ezt szovjet-orosz, lengyel, német intézmények főként a tízes–húszas években megtestesítették: temető helyett laboratórium, az élő alkotók otthona és munkahelye legyen a múzeum.
Az egykori avantgárd programhoz hasonlóan a ZKM modellje sem kerülte el idővel
a klasszicizálódást. A példákból tanulva, a karlsruhei központ készült is erre. Hiszen ha
jó katalizátor, akkor elkerülhetetlenül szükséges lesz a sikeres projektjeinek archiválása, a
létrejövő alkotások, legalább azok dokumentációjának gyűjtése, feldolgozása, immár múltként történő bemutatása – s máris a hagyományos múzeumi funkcióknál vagyunk. Az
intézmény törekedhet az újító proﬁl megtartására, miközben a történetivé váló anyagát
vagy maga kezeli, vagy átadja másnak; ennek ősmodellje is ismerős a klasszikus avantgárd
idejéből, Alfred H. Barr művészettörténész, a New York-i Modern Művészetek Múzeuma
alapító igazgatójának „evolving torpedo” elképzeléséből.
A ZKM a két proﬁl együttes vállalása mellett döntött. 1997 óta egy egykori lőszergyár ipari műemlék jellegű épületében található meg, amely helyet biztosít a változó ará-
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nyú állandó és időszaki kiállításoknak. Már két évvel később beköltözött a méretes komplexum két további egységébe is, s ezt az új társintézményt – amelynek 2009/2010-ben a
tízéves jubileumát számos rendezvénnyel ünneplik meg – immáron hivatalosabb módon,
Museum für Neue Kunst névre keresztelték. A tágabb, alternatívabb „központ” helyett belebújtak a „múzeum” kényszerzubbonyába. Másrészt a konkrét médiaművészeti megjelölés helyett itt már csak egy általánosabb viszonyfogalom, az „új művészet” szerepel. A múzeum mentorai – egytől egyig világhírű német kollégák, az időközben elhunyt Heinrich
Klotztól Peter Weibelig – tágabbra nyitották a kaput, s mindenféle „új” művészetet beengednek, nem kívánják a médiaművészetet egy szakintézmény falai között gettósítani.
Létrejött egy szorosan együttműködő két intézményből – az összesen húszéves központból, valamint múzeumból – álló egység, amely a mai progresszív, de felelős múzeumi
gondolkodást hivatott szemléltetni. Missziójában a passzív, utólagosan szemezgető múzeumhoz képest aktívabb központ, de egyben már múzeum is, annak minden tevékenységével, a múlt megőrzésének a jövő iránti elkötelezettségével. Merítésében a médiaművészetre fókuszál, tehát szakosodik, proﬁlt épít, méghozzá a technikai és gondolati értelemben
újító tendenciákat karolja fel, ám ezeket mégsem zárja össze csupán önmagukkal, hanem
igyekszik egy tágabb műfaji kontextusban bemutatni.
Nagy vonalakban kész is a világszerte ﬁgyelemmel követett múzeumi modell: experimentális, de elfogadja az intézményi keretek realitását; pozitív diszkriminációval segíti a
műtárgypiacon nehezebben érvényesülő, költséges, nagy helyigényű, vagy egyéb okokból
az alkotók számára nehezen létrehozható médiaművészetet, de azt integrálja egy tágabb,
toleránsabb művészetfogalomba; s mindezt tudományos és ismeretterjesztő programjai
révén hangsúlyosan diszkurzív, kutató, oktató, vitatkozó formában és kérdésfelvetésekkel teszi. A rövid küldetési vázlatból is kitűnhetnek az alapelvek: közgyűjteményi szerep a
non-proﬁt értékek szolgálatában (etikailag), jövőorientált kutatómunka az emberi ismeretek és kreatív képességek kibontakoztatása érdekében (tudományosan), s mindezt a minél
szélesebb nyilvánosság számára. A ZKM társintézményként kooperál a lőszergyárban elhelyezett designfőiskolával és városi képtárral is.
A sorokból remélhetőleg kiérezhető módon, sarkítottan, túl pozitívan bemutatott intézményben jókora meglepetés, hogy a kettős jubileum kiállítása száz év modern művészetét prezentálja baden-württembergi magángyűjteményekből. A kiállítás mindkét kulcseleme első pillantásra ellentétes az eddigi programpontokkal. A médiaművészeti központ
már ennyire konzervatív lett, hogy kortárs médiaművészet helyett nézőcsalogató modern
művészeti kasszasiker tárlatra hív? És hová tűnt a közgyűjteményi elkötelezettség: a kiemelt jubileumi nyilvánosságot arra használja fel a múzeum, hogy a tartomány privát kollekcióit reklámozza?

Kevésbé kiáltó az ellentmondás, ha az intézmény történetének egy újabb elemét hozzátesszük: a ZKM részeként már 1999 decemberében a Museum für Neue Kunst kifejezetten azzal a céllal nyílt meg, hogy Baden-Württemberg magángyűjteményeinek nyújtson
nyilvánosságot. A ZKM két intézménye között ez immár a harmadik eltérés – központ
helyett múzeum, szűken vett médiaművészet helyett tág „új művészet”, és szikár közintézményi proﬁl helyett a magán- és a közszféra együttműködése. Ha a jubileumi tárlat
huszadik századi fókuszát is idesoroljuk, akkor a jövőorientált kortárs helyett a történeti
modern program a negyedik különbség.
Bíráló olvasatban mindez igazi klasszicizálódás, egy újító küldetés konzervatív eróziója. Egy az elmúlt száz év megannyi esetéből, ahogy avantgárd irányzatok és intézmények
kifulladtak és a polgári világ provokátorából annak kiszolgálójává lettek. Ám kevésbé sematikus és prekoncepciózus nézőpontból árnyaltabb képet kaphatunk a karlsruhei folyamatról. A médiaművészet integrációját egy nagyvonalúbb művészetfogalomba már előnyként értelmeztük a túl szűk, elit szakosodás meghaladása révén; másrészt ez a múló idő
egyszerű velejárója, ahogyan a médiaművészet egy külön inkubátorban táplálandó kísérletből szélesen elfogadott kortárs trenddé vált. Ehhez kapcsolódott a múzeumi funkciók
beépítése, hiszen az intézmény önnön múltját, a felkarolt médiaművészet gyerekkorát tagadta volna meg, ha nem gondozza múzeumi keretben a korai médiaműveket.
Innen már csak egy lépés a harmadik kérdés, a hangsúlyok óvatos eltolása egy harsányan kortárs programtól a modern művészeti háttérig. Amint a médiaművészet maga
is történettel rendelkező fejezetté vált, elfogadható, sőt kívánatos lett, hogy ne a semmiből felbukkanó, hanem a modern előzményekhez szervesen illeszkedő anyagként szemléltessék. A kortárs művészet rendre átesik a váltáson a múlt meghaladásától nemsokára
ugyanebbe a múltba való beilleszkedési vágyig.
Marad a magángyűjtemények beemelésének dilemmája. A német tartományok gazdasági, kulturális ereje egy-egy európai országénak felel meg, s a föderatív szerkezetben a
kulturális önállóság révén a tartományok törekszenek is az önálló nemzetközi identitásra.
Baden-Württemberg az egyik leggazdagabb német terület, az itteni privát kollekciók tovább erősítik a hírét, turisztikai vonzerejét: banális érdekközösségről volt szó a Museum
für Neue Kunst létrehozatalakor, hogy a gyűjtők nyilvánosságot, a fenntartó közszféra pedig konvertibilis kulturális valutát kapjon.
Egy induló intézménynél közpénzből törzsgyűjteményt varázsolni megﬁzethetetlen lett volna, másutt is gyakran nyúlnak ezért a „gyűjtők múzeuma” megoldáshoz.
Karlsruhéban öt kollekcióval indult együttműködés. Idővel néhányan inkább önálló intézményeket hoztak létre, míg újabbak társultak; ma több olyan is akad, amelyik fenntart
egy részleges kooperációt a ZKM-mel, miközben saját múzeuma nyílt. E kettős modellre
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Christian Boros nagyrészt már Berlinben látható gyűjteménye a legismertebb példa. A letétek ilyen ﬂuktuációját lehet elhamarkodott házasságok és botrányos válások sorozataként beállítani, de reálisabban nézve egy kölcsönös tanulási folyamatról van szó.
A múzeum és a gyűjtők – közöttük egyre több eleve intézményi, céges, tehát nem
magánszemélyi egység – megismerik egymás elképzeléseit, s ezek változásával újabb és
újabb helyzeteket teremtenek. Mindaddig, amíg egy gyűjtő nem célzottan kihasználja a
múzeumi nyilvánosságot saját anyaga értékének növelésére, majd utóbb piaci értékesítésre, ezt a folyamatos iterációt nem is érdemes csupán a hangzatos kritika kedvéért támadni. A jubileumi kiállítás a ZKM saját gyűjteményét hat letéti anyaggal kombinálja, vagyis a
nagyjából féltucatnyi külsős résztvevő a tartomány gyűjtői közül állandó számnak tekinthető, csupán a nevek változtak. A modell működik, az egyes résztvevők mozgását természetesnek, akár pozitívnak is vélhetjük.
Ha egy kollekció először egy nagyobb, szakmailag vezetett közintézmény keretein belül szerepel, majd az itt szerzett tapasztalatai alapján lép tovább önálló magánintézményi
forma felé, azt kár cserbenhagyásként elítélni. A ZKM közfunkciót lát el azzal is, ha kiindulópontként szolgál az intézményi háló szélesedéhez. Baden-Württemberg jócskán proﬁtál abból, hogy egy magángyűjtemény egy múzeumi liaison után saját, nyilvános lábakra
áll. A múzeum ebben a szerepben iskola: ne csak a művészek érezhessék alkotóhelyüknek
és a látogatók a vizuális nevelés helyszínének, hanem a gyűjtők is tudatosodási gyakorlópályának. A Museum für Neue Kunst létrehozása önmagában elismerés volt a tartomány
gyűjtői felé, s az önállósuló kollekciók új példát mutatnak a többi gyűjtőnek, művészettámogató cégnek az amatőr státuszból történő elmozdulásra. Nem kell ebben a munkamegosztásban a múzeumot önzetlen, akár áldozati szerepben feltüntetni, hiszen tudjuk, az
adott közcélhoz (erősödjön Baden-Württemberg pozíciója a kortárs művészet nemzetközi
kánonképzésében) tudatosan ezt az eszközpárosítást rendelték hozzá: a köz adja az infrastruktúrát és a know-how-t a múzeum révén, míg a magánoldal adja a gyűjteményeket.
Egyik felet sem szabad piedesztálra állítani vagy álszent módon csupa magasztos indokkal fényezni, de vélt egyoldalú haszonszerzésért sem illő csepülni bármely résztvevőt.
A két oldal egymásra utalt, ezt felismerték, s együttműködnek. A Museum für Neue Kunst
létrejöttének egyik oka a tartomány gazdagsága magángyűjteményekben, egyszersmind
a múzeum működésének egyik következménye is az, hogy e kollekciók közül egyre több
– például a waldenbuchi Museum Ritter, a sindelﬁngeni Schauwerk, vagy az eberdingeni
Kunstwerk – már önálló intézményi keretet tart fenn.
E művészeti háló közgyűjteményei és magánintézményei a jövő közös kulturális örökségét gyarapítják. Áttételesen még az etikailag megkérdőjelezhető egyéni haszon is hozzájárulhat ehhez. Ha egy tulajdonos felmondja letétjét, s a többéves múzeumi szereplés

nyomán felértékelődött alkotásait proﬁttal értékesíti, a közszférát ért veszteség és arculcsapás hosszabb távon megtérülhet a műgyűjtés népszerűsítése révén. A médiavisszhang
és az anyagi haszon reménye új szereplőket vonz a művészeti arénába, s még ha közöttük
további szerencselovagok akadnak is, tevékenységük mobilizálni fogja a művészeti szcénát, illetve a nagy számok törvénye alapján igenis akad majd közöttük olyan, akiben kifejlődik egy valós együttműködési készség a közgyűjtemények felé.
Németországban igen elterjedt a múzeumok és a magángyűjtők itt vázolt vagy hasonló kooperációja, s ezt kétségtelenül számos csalódás, feszültség, komoly konﬂiktus, viszszaélés árnyalja. Aki azonban ezért a magán- és a közszféra különválasztását követeli, az
nemcsak kiöntené a fürdővízzel a gyereket, hanem az okokat sem elemezte körültekintően.
A kortárs német művészet mai nemzetközi sikere ugyanis nem kis részben éppen ennek a
– súrlódásokkal teli, de igen sokrétű – együttműködésnek köszönhető. Azért hajlik oly sok
gyűjtő az eladásra, mert ez a vegyesen köz- és magán intézményrendszer látványosan javította a német, sőt a német tulajdonban és kontextusban lévő nemzetközi művészet szakmai és anyagi értékét.
S e sikernek a múzeumok és a szakemberek is örülnek! Az ideális az lenne, ha az ilyen
szimbolikus és materiális értéknövekedés nem váltana ki piaci reakciókat, ám ezt önellentmondás elvárni, hiszen a siker egyik eleme éppen a magánérdek bevonása, mozgósítása
volt, és akkor a magánérdek negatívumaival is számolni kell.
Hasonló ez a korábban említett más dilemmákhoz is. Ha egy kísérleti intézmény tartós és pozitív visszhangot vált ki, akkor előbb-utóbb számolni kell a konzervatív rutinok
megjelenésével, hiszen a siker maga váltja ki az igényt a hagyományos, taxonómiai jellegű
működésre. Ugyanígy, ha a médiaművészet áttörését üdvözölte a szakma, akkor álszentség azon meglepődni, hogy intézménye fel akarja adni kizárólagos proﬁlját egy tágabb,
összművészeti irányért, hiszen már nincs bizonyítási, (anti)diszkriminációs kényszere.
A folyamat része a tanulás is. A magán- és a közfunkciók sokat kritizált, mégsem haszontalan kölcsönhatásának ismert német példája a Ludwig-gyűjteményé. A házaspár a
hatvanas években kezdett műalkotásokat vásárolni, sokféle kitérő mellett egyre inkább
kortársi merítéssel. A mindenféle szakmai skatulyán át, vadul növekvő kollekció nem követett semmiféle szisztematikus múzeumi szempontrendszert, utóbb mégis számos múzeum, egyenként is igen eltérő intézmények kiindulópontja lett. 1970-ben nyílt meg az
első kiállítótér, a Neue Galerie – Sammlung Ludwig Aachenben (ahol az időközben létrehozott alapítvány mindmáig működik).
Az első lépés még csak a nyilvánosság volt, a múzeumi forma adaptálása később következett Kölntől Bécsen át Budapestig, két kisebb tengerentúli lerakattal Havannában
és Pekingben. Az egyes múzeumokban közös, hogy törzsanyaguk magán viseli a Ludwig-
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gyűjtemény szubjektív arányait, túlsúlyait és hiányosságait, de kollekciójukat már mind
maguk bővítik egyéni felfogás szerint; működésük, kiállítási programjuk is eltérő, együttműködésük minimális. A név és a gyűjtemény bizonyos közös fókuszán túl igazából nincs
szó valós múzeumi hálózatról.
A Ludwig-történetet sokféle kritika érheti akár emiatt, akár a Peter Ludwig által öszszemosott politikai, gazdasági és művészeti ambíciók, akár önmagában a megalomán jelleg, a kortársművészeti szcénára történő túlzott rátelepedés miatt, de tény, hogy itt is egy
folyamatos kísérletnek lehetünk tanúi: az egyes városok, országok egyéni sajátosságaik
szerint kötöttek, kötnek intézményi kompromisszumokat Ludwigékkal, illetve ma már az
alapítványukkal.
A karlsruhei példában egy adott közintézményi keret keres változó magángyűjteményi tartalmakat, míg a Ludwig-gyűjtemény fordítva, maga osztódik, eltérő intézményi
feltételeket kényszerít partnereire, illetve fogad el különböző közintézményi együttműködésekben. Meg lehet róni a Ludwig-megállapodások aránytalanságait, hibáit, csak ne feledjük el, hogy a Ludwig-alapítások nélkül az érintett közel tucatnyi központ egyikében
sem lenne akár csak megközelítően jelentős nemzetközi modern és/vagy kortársművészeti múzeum. S e modellek különbözőek, önmagukhoz képest is változnak: fejlődnek, és más
intézményeknek is tanulságokat kínálnak.
A legnagyobb változáson az eredeti aacheni helyszín esett át. A galéria 1991-ben új
helyre, egy volt ernyőgyár felújított épületébe költözött, s felvette a ma is használatos
Ludwig Forum für Internationale Kunst nevet. „Galéria” helyett „fórum”, de nem „múzeum”! Peter Ludwig haláláig (1996) megmaradt a gyűjtés igen széles és állandóan változó
globális kitekintése, extenzív jellege, a kiállítások is a kortárs művészet rendre új jelenségeit igyekeztek reﬂektorfénybe helyezni. A „fórum” jelleg még az ezredfordulón is érzékelhető volt: a kiállítások új országokat és régiókat karoltak fel, egyfajta intézményesült privát kulturális politikát folytattak nemzetközi megfontolások mentén.
Ennek hátránya az esztétikumban vált lemérhetővé: Aachenben a művészeti érték
helyett a közéleti tudatformálás lett egyre markánsabb. Fórum volt ez, de inkább kulturális világpolitikai, mint művészeti. Mára ez jócskán megváltozott. 2003-ban elbúcsúzott
az alapító igazgató, s az új vezető a szakmai szempontokat igyekszik érvényesíteni. Át is
nevezhetnék az intézményt – immár joggal múzeumnak. A kiállítási program és a gyűjteményfejlesztés középpontjában a művészi teljesítmény áll, s erősítik a kapcsolódó múzeumi funkciókat is, a restaurálástól a múzeumpedagógiáig.
A múzeumot bemutató új kötet (2007) egyenlő teret szentel a törzsgyűjteménynek
(amelyen belül az eredeti Ludwig-adományok már csak igen kis százalékot képviselnek)
és a múzeum aktivitásainak, ezzel is hangsúlyozva az intézmény növekvő függetlensé-

gét az alapító gyűjtőtől, gyűjteményétől. A ma ötvenéves aacheni történet így a fokozatos
professzionalizálódás esete.
A hatvanas évek lelkesedést és hozzáértést, nagyipari vagyonosodást és művészettörténészi végzettséget ötvöző, öntörvényű gyűjtője előbb nyilvános kiállítóhelyet, majd
nemzetközi szerepet ambicionáló fórumot hoz létre; halála után ennek működése tovább
változik, de egy ideig még az eredeti, a művészettel a világ véleményét formálni kívánó
akarat határain belül, míg mostanra körvonalazódik egy minél inkább szakmai küldetés.
Az intézmény lassan levált alapítójáról. S ha a karlsruhei áttekintésben értéket tulajdonítottunk a ZKM közintézményi praxisából külön, önálló intézményi lendületet merítő magángyűjteményeknek, akkor a fordított aacheni Ludwig-történetben is fogadjuk el azt a
logikát, ahogyan egy individuális gyűjtő előbb intézményesült, majd fóruma fokozatosan
adoptálta a múzeumi normákat, s szakmai szervezetté vált.
E viszonyrendszer további pontjaira adott rálátást egy 2009-es ausztriai kiállítás.
A gyűjtés szempontjai – hirdette a cím Klosterneuburgban, s a ﬁlozófus Stephan SchmidtWulﬀen, a bécsi Képzőművészeti Akadémia rektora éppen a Ludwig-történet felelevenítésével indítja katalógusbeli írását. A kölni (a legjelentősebb) Ludwig Múzeum ma is regnáló
igazgatója, a széles befolyásáért félt és támadott Kasper König hivatalba lépése után azzal
fejezte ki elégedetlenségét a rendelkezésére álló Ludwig-gyűjtemény hiányosságai, egyenetlensége fölött, hogy az állandó kiállításba hatvanhét kölcsöntételt helyezett be (művészektől, galériáktól, egyéb kollekciókból), s ezek megvételére szponzort keresett. Hozzátehetjük, ilyesmi a budapesti Ludwig Múzeum esetében is előfordult: éppen a múzeumi
jelleg erősítésére, a Ludwig-adomány és letét nemzetközi anyagának kiegészítésére a múzeum és a magyar kulturális kormányzat hazai kortárs alkotásokból listát állított össze
1996-ban, s vállalatoktól igyekeztek pénzt szerezni a vásárlásokra. Egyik akciónak sem
lett átütő sikere, s a múzeumi gyűjtemények alighanem örökké foghíjasak is maradnak.
A két fő ok a forráshiány és a kortárs művészet fogalmának, műfaji és nemzetközi határainak kiszélesedése, egy szűk, egységes kánon kijelölésének lehetetlensége. Megdrágult és
rendkívül tággá vált az a kör, amit ma globálisan gyűjtésre méltónak tekintenek; s a kurátorok ízlése, véleménye is a modern művészet viszonylag szigorú, didaktikus, tudományos
kánonjához képest szubjektívebb, széttartóbb lett.
Műfaji, tartalmi, földrajzi és több más értelemben annyira kibővült a relevánsnak tekinthető kortárs művészet köre, hogy abból egy reprezentatív globális merítést egyetlen
intézmény sem célozhat már meg. Minden múzeum proﬁlt keres, így viszont elkerülhetetlen, hogy egy új igazgató, egy új szempont, a fenntartók, a szakma, a közönség új elvárásai
rendre hiányokra vetnek fényt. Az intézményrendszer eközben annyira erőssé vált, hogy a
szaporodó múzeumok és egyre tőkeerősebb magángyűjtők kereslete gyorsan felviszi a ga-
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lériák által már ﬁatalon menedzselni kezdett művészek árait, nem beszélve a befutottakéról. A hiányok pótlása ﬁnanszírozhatatlanul költséges.
A múzeumi kánonképzés e két, összefüggő mai jellegzetességén, a szubjektíven tág és
a drága mivoltán lehetett elgondolkodni az ausztriai tárlaton, ahol a házigazda Essl Múzeum egyenként kettőszázezer eurót biztosított tíz felkért múzeumnak kortárs művek vásárlására. Az eredetileg „Director’s Choice” (az igazgató választása) munkacímen folyó projektbe az Essl Múzeummal máskor is együttműködő intézmények közül igyekeztek arányosan
kiválasztani a résztvevőket. Elismert „nyugati” központok (mint a Tate Liverpool és a dániai Louisiana Modern Művészeti Múzeum) mellé indiai és japán új kortárs intézmények,
sőt két kiemelkedő kelet-európai szereplő, a łódzi Muzeum Sztuki és az éppen 2009-ben
hatalmas új épületbe költözött zágrábi Kortárs Művészeti Múzeum is meghívást kapott.
A vásárláshoz semmilyen megkötés nem társult – kivéve, hogy a vételek az Essl Múzeum
tulajdonába kerülnek. A múzeumok megkapják a műveket tartós letétként, tehát az állandó kiállításukra vásárolhattak, de tulajdoni és hosszú távú értelemben az osztrák félnek.
A házigazdával együtt összesen tizenegy múzeum vételeiből a kiállításon kitűnt, hogy
volt, aki kizárólag hazája alkotóitól vásárolt: a pénzkeret elköltésében kiemelt szempontja volt, hogy nemzeti kortárs művészete bekerüljön egy osztrák intézménybe; míg mások
erre egyáltalán nem ﬁgyeltek. Bizonyos vételek tekintettel voltak az Essl Múzeum hatezer
tételes törzsanyagának már meglévő karakterére, mondván, mégis az ő pénzüket költik, s
hosszabb távon nekik kell majd használni a műveket; míg más igazgatók fordítva spekuláltak, s olyan szerzeményeket lobbiztak be az Essl Gyűjteménybe, amelyek másként aligha bukkannának fel ott. Az írásos indoklásokból kivehető, hogy néha tényleg értékelték a
szponzori felajánlást és a saját állandó kiállításukra vágyott műveket vették meg, hiszen
ritka lehetőség, ha a tartós letétet maga választhatja meg a múzeum.
Mivel az Essl Múzeum magánintézmény, az akció úgy is interpretálható, hogy a közgyűjtemények éves akvizíciós költségvetésénél sokszorta vastagabb pénztárcával bíró
osztrák múzeum nagyvonalú igyekezett lenni, fel kívánta hívni a ﬁgyelmet a múzeumi és
a magánszféra együttműködésének fontosságára. A gyűjtés szempontjainak heterogenitása szemléletessé vált a válogatásban, amint az adott (jelentős, de a csúcsárakat el nem érő)
költségkeret viszonylagossága is: akadt igazgató, aki egyetlen műre fordította a kétszázezer eurót, mások felaprózták.
Lévén az Essl Múzeum maga is sokat támadott résztvevője a globális gyűjtési hajszának, keresletével befolyásolva az árakat, miközben az épületétől a működéséig elköltött
csinos vagyont egy külön intézmény fenntartása helyett fordíthatná a meglévő és állandóan forráshiányra panaszkodó (osztrák) múzeumok támogatására is, a projekt értékelhető
lelkiismeret-furdalásként is. Önzetlensége elegyedik a médiavisszhang vágyával, a partner

múzeumigazgatók kooptálásának rejtett szándékával, akár a tanácstalanság beismerésével
is: mit gyűjtsünk a kortárs művészetként ma világszerte megjelenő tengernyi produktumból, minek az árából lesz majd tartós szakmai érték?
Különösen kényes a kérdés azért, mert az Essl Múzeum nem csupán magán-, hanem egyszemélyi intézmény is egyben, amolyan intézményesült privát kollekció. Minden
múzeumi funkciót ellát, képzett szakembereket foglalkoztat, de a vezető, és különösen a
gyűjteményezés kizárólagos ura ma is Karlheinz Essl. A meghívott múzeumokat is ő választotta ki, a pénzkeretet is ő tartotta kézben. További csavart jelent, hogy a költségvetés
előteremtője a családi tulajdonban lévő, barkácsolási termékeket forgalmazó multinacionális vállalat. Individuális magángyűjtő, nagyvállalat és múzeum egybefonódik.
A múzeum és a mostani projekt ügye ezért egyszerre egy a köz- és magánintézmények viszonyát felvető kérdés, egy intézményesült műgyűjtő önmegvalósító hiúsága és nemes művészetpártolói tevékenysége, valamint ugyanilyen mértékben egy vállalat művészeti szerepvállalása, a társadalmi felelősség címkéje mögé rejtett céges imázsformálás, az
alapítványi konstrukcióval összekötött adózási csomag és hatékony marketinges lépéssor.
A szempontok, érdekek keveredése világszerte jellemző. Ám a csattanós válasz, miszerint lám, kibújt a szög a zsákból, az egyéni és céges motiváció lerántja a leplet a látszólag altruista művészeti programról, csak ritkán segít. Néha igaz, hogy a magángyűjtő vagy
a cég társadalmilag helyesebben tenné, ha támogatását, felajánlását feltételek és önnön
részvétele nélkül biztosítaná, rábízva azt a művészeti intézményekre, szakemberekre. Ám
elvárható-e széles körben, rendszeresen cégektől és a mögöttük álló tulajdonostól az olyan
művészeti szerepvállalás, amely a saját érdeket és részvételt háttérbe szorítja? Egyáltalán:
hasznos, előrevivő lenne ez? Szakmai részről folyamatosan megfogalmazódik az elvárás,
hogy az üzleti szféra támogassa a művészetet, amikor viszont erre példa adódik, akkor kifogásolják, hogy ezt a cég vagy a gyűjtő miért a saját szempontjai szerint teszi.
Hallgatólagosan az érződik, hogy a gazdasági társaságoknak önként vissza kellene
forgatniuk eredményük egy hányadát a művészetbe, morális büntetésként, a gazdaság
és a kultúra közötti igazságtalan viszonyok korrekciójára, egyszersmind ennek a formájába a donátor cég ne szóljon bele. Kettős társadalmi újraelosztási igényről van szó.
A művészeti intézmények implicit elvárása szerint a piacgazdaság egy magasabb rendű,
igazságos helyzethez képest aránytalanul nagy nyereséget juttat a cégeknek, amelyek
az állam és az önkormányzatok adózási újraelosztása mellett önként is kötelesek pénzt
visszaforgatni a művészetbe, de ennek elköltésében nincs kompetenciájuk, az a közalkalmazott kurátorok és múzeumi szakemberek dolga. A gazdaság ossza meg az indokolatlanul koncentrálódó forrásait, ám ezen túl maradjon passzív, ne szóljon bele a kulturális javak előállításába.
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Nem csoda, ha ez az elvárás nem így valósul meg. A gazdasági szféra vonakodva vesz
részt a következetes piaci logika szerint megszerzett anyagi javai átcsoportosításban, s különösen ritkán teszi ezt önzetlenül, tartalmi beleszólás nélkül. Az elvárt passzív hozzáállás ugyanis két negatív tényező elismerését jelentené: a jövedelemszerzés társadalmilag
igazságtalan, másrészt sem a vállalatnak mint gazdasági-közösségi formációnak, sem tulajdonosának, menedzsereinek mint diplomás szakembereknek, értelmiségieknek nincs
szuverenitásuk, kompetenciájuk a kultúra kérdéseiben, a legtöbb, amit tehetnek, hogy felvilágosult módon ezt belátják és néma fejőstehénként adakoznak.
Történelmileg olyan ez, mintha az arisztokráciától és az egyházaktól elvárták volna,
hogy társadalmi súlyuknak, gazdasági erejüknek megfelelően áldozzanak művészetre, de
a megvalósításba ne ártsák bele magukat. Bár számos nagyvonalú mecénást idézhetünk
fel, ez azért sem működött így, mert nem merült fel a művészeti szféra autonómiájának
modern igénye; a művészet szerves és szövevényes társadalmi hálóban született. A modern művészet autonómiatörekvéseitől távolodva ma hasonló helyzettel szembesülünk.
A művészet jelentős társadalmi szerephez jut, csak nem steril mezőben születik és jelenik
meg, hanem a közintézmények esetében az állami vagy önkormányzati fenntartó, a magánszférában a gyűjtők, galériások, szponzorok, céges marketingprogramok értékrendjével, manipulatív szándékaival, befolyásával küzdve, részben abból merítve is.
A cégek művészeti szerepvállalásában kipellengérezett mechanizmusok – a látványos
reprezentációs igénytől a rejtett társadalmi véleményformálásig – történetileg nem új elemek, csupán a vállalatok mint ezen igények hordozói újak. A művészet fenntartásában,
egyúttal alakításában a vállalati részvétel valóban új, történetileg nézve még rendkívül rövid fejlemény: a hatvanas évektől datálható, azóta folyamatosan terjeszkedik, s ma egyre szembeötlőbb. De lényegét, tartalmát tekintve aligha vélhető újnak, meglepőnek vagy
visszafordíthatónak. Nem is tűnik adekvátnak az elvárás, hogy ez a gazdasági részvétel
csak a ﬁnanszírozásra korlátozódjon. Inkább azt lenne kívánatos elősegíteni, hogy a művészet valóban társadalmi ügy legyen, s így az üzleti-magángyűjtői szféra is sokféle motivációból, nem csak bűnbocsátó cédulaként írjon alá csekkeket, és e források művészeti felhasználásában kreatívan, esztétikai érzéktől vezetve vegyen részt.
A szakmai berkekben világszerte gyakran megjelölt kettős diagnózis – a művészet
fenntartásában csökken a közszféra, s nő a gazdasági társaságok, vagyonos magánemberek, más privát konstrukciók (például alapítványok) súlya, és e privát ﬁnanszírozók,
gyűjtők, alapítók növekvő mértékben kívánják a saját elképzeléseiket érvényesíteni, önálló intézményi megoldásokkal előállni – helytálló, de ezt nem kell visszaszorítandó negatívumként feltüntetni. A művészetben az állami dominancia nem örök adottság, inkább
csak a nemzetállamok megszilárdulása óta kibomlott fejlemény, amelyről nincs elvi okunk

azt állítani, hogy esztétikailag tartósabb értéket, magasabb színvonalat garantálna, mint a
civil társadalomtól az üzleti világig tágan értelmezett magánszféra szerepvállalása. A köz
és a magánoldal egyaránt elvárásokkal együtt támogatja a művészetet; mindkét fenntartóval szemben inkább arra törekedhetnének a szakmai intézmények, hogy azok osztozzanak
a tartalmi értékekben és egyre szélesebb közös művészeti nevezőt találjanak.
A modern és a kortárs művészetben ez köztudottan nehéz. Éppen a közmegegyezés, a művészeti értékek mélyen gyökerezettsége hiányzik, ez az egyik alapvető eltérés a
modernitást megelőző korok művészettámogatási mechanizmusaihoz képest. Ám a kortárs művészet nehezen befogadható jellegéből adódó súrlódásokat a befogadók, ﬁnanszírozók és az intézmények között indokolatlan a magánszféra felelősségévé tenni. Ha a közszférában dolgozó kurátorok, művészeti szakemberek élvezik felkent hozzáértői státuszuk
előnyeit, akkor látniuk kell, hogy e külön pozíció jelentős részben modern fejlemény, az
alkotó és befogadó között szükségessé és sokrétűvé vált közvetítői tevékenység megtestesülése, amely felelősséggel, a vizuális nevelés feladatával is jár.
A modernitást megelőzően a művészet támogatói általában maguk is kompetensek
voltak esztétikai dilemmákban, míg manapság a művészet fenntartása – a közszféra részéről politikai, a gazdasági társaságoknál üzleti megfontolások alapján – gyakran elválik attól a jártasságtól, hogy ezt a támogatást milyen művészetre érdemes fordítani. Ezért
folyamatos alku zajlik a fenntartói oldal köz- vagy magánképviselői, illetve a művészeti
szakemberek között. Társadalmilag semmi nem indokolja, hogy egyik oldal monopolizálja
az egyeztetést. Hibás, ha a fenntartó a politikai vagy gazdasági erejével zsarolva aránytalan beleszólást követel, de ugyanennyire alaptalan a kurátorok, művészettörténészek szűk
szellemi elitjének kizárólagos tartalmi döntést vindikálni.
A két oldal egyaránt fontos aspektust érvényesít. A támogató fő célja a látogatottság, míg a szakember ambíciója a tudományos elfogadás. Önmagában egyik sem érték:
túlzott szerephez jutva az egyik populista, a másik elefántcsonttorony jellegű, belterjes művészeti teljesítményhez vezet. Ehelyett együttműködés indokolt. A szakmai oldal
vizuális nevelési küldetésének része a támogatók fogékonnyá tétele a kortárs művészet
nehezen befogadható értékei iránt, míg az üzleti oldal által kínált szervezeti, kommunikációs szempontoknak az önérdeken túl közösségi szintre kell emelkedni. Számos példa
sugallja, hogy ez nem lehetetlen. A művészeti közintézményeknek jót tehet, ha programjukat nem kizárólag szakmai prioritások, hanem a tágabb társadalmi elvárások mentén
alakítják; és e társadalmi elvárásokat ugyanolyan intelligensen közvetítheti a magángyűjtői-üzleti közeg, mint az állami vagy önkormányzati fenntartó. Amint az eddigi példák is
az ilyen kísérletekben élenjáró német nyelvterületről jöttek, érdemes ide kötődve továbbiakat keresni.
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2008-ban a lipcsei kortársművészeti múzeumban szerepelt Arend Oetker gyűjteménye. Az intézmény létrehozatalában, törzsanyaga megszerzésében döntő volt Oetker szerepe; ezzel arányos is lett a kritika a magánbefolyás, valamint a tudatosan a magán és a
köz viszonyát tematizáló, 2007-ben indított kétéves programsorozat ellenében. Az igazgató és az Oetker házaspár válasza egyrészt a válogatás politikai jellegében öltött testet: a
kiállított alkotások nemhogy nem egy tehetős üzletember esztétizáló vagy befektetési célú képi világát tükrözték, hanem kifejezetten reﬂexív, a művészet határaira és különösen
társadalmi szerepére rákérdező pozíciókat vezettek elő.
A magángyűjtő szelekciója tehát megfelelt egy közgyűjtemény szakmai preferenciáinak, s mivel az Oetker-kollekció különböző egységei az évtizedek folyamán rendre múzeumba kerültek, önző egyéni cél sem emelhető kifogásként. A rendezők másik válasza a
kritikákra a katalógus. Egy ilyen kiállítást kevesen látnak, míg a kiadvány tartós befolyást
gyakorolhat. A szövegek láthatóan erre törekednek, főként a hosszú gyűjtői interjú azon
részei, ahol Oetker megfogalmazza: ahogy a művészek, úgy a műgyűjtők – jelesül ő maga –
számára is elsődleges lehet a provokatív társadalmi szerepvállalás. Üzletemberi felelőssége a kálvinista hagyomány szellemében nem kompenzáló jellegű, nem holmi vélt „túlzott”
nyereségből ﬁzet önkéntes adót lelkiismerete tisztítása érdekében a kultúrának, hanem a
gazdasági és a művészeti értékteremtést egyazon folyamatban látja.
Az üzleti siker ugyanúgy társadalmi haszon, mint az ebből fakadó közéleti befolyás
és anyagi erő mozgósítása kulturális példaadásra. Oetker felfogásában a hatalom nem negatívum, amely érzéketlenné tesz a „más” értékek, például a kortárs művészet szubverzív
küldetése iránt, hanem ellenkezőleg, kötelez, jó értelemben véve „noblesse oblige”, egyúttal a szellemi gyarapodás és a társadalmi rálátás révén képessé, nyitottá is tesz. Ki másnak módja és feladata az izgalmas kortárs művészet felkarolása, ha nem az ilyen gazdasági-társadalmi elité? A civil szféra vezető rétegének adott ilyen program jól párhuzamba
állítható az angolszász hozzáállással is, amely kevéssé bízik az állam szerepében, s a kultúra terén a közszféra helyett tág teret enged ﬁnanszírozási és tartalmi döntésekben egyaránt a magánkezdeményezésnek. Míg a magyar múzeumi és kurátori közegben még mindig domináns a paternalista intézményrendszer iránti vágy, addig ez a modell bizalmatlan
a központi hatalom politikai elvárásaival szemben, és a magán-, illetve üzleti támogatók
szerepét a pénzek biztosításán túl abban is látja, hogy alulról építkezve a társadalmi igényeknek megfelelő, a feszültségeket közelebbről tükröző művészet fog a reprezentációs
pódiumra, a múzeumba kerülni.
Az angolszász és a német út sokban eltér, de közös vonásuk a művészet kanonizálásában és az ezt végző intézmények fenntartásában az etatizmus helyett a helyi, alulról
építkező folyamatok – az angolszász esetben a magán-, és üzleti szféra, a német közeg-

ben az önkormányzatok és polgári kezdeményezések – előnyben részesítése. Oetker példája szemlélteti a két út összekapcsolhatóságát is. Nemcsak évtizedek óta úgy gyűjt, hogy abból időről időre közintézmények jöjjenek létre, hanem más magánosok és cégek bevonására
is szervezett keretet hoz létre. Az általa alapított legismertebb baráti kör (1983) a százéves
Busch-Reisinger Múzeumé, amely a Harvard Egyetem három nagy múzeumának egyike.
Német, amerikai és más kötődésű vagyonosok és vállalatok sorát tudta meggyőzni, illetve
a ma mintegy háromszáz tagot számláló múzeumbaráti kör révén ezt a modellt személyétől függetlenítve is folytatásra biztatni, hogy különböző donációkkal gyarapítsák e német
fókuszú amerikai intézményt. A gyűjtemény bővítésétől a kurátorok bérét fedező örökalapítványok (endowment, amelynek a tőkéje nem, csak a hozadéka költhető el), katalógusok,
tanulmányutak és tucatnyi más forma révén járulhat hozzá egy ilyen baráti kör a közjóhoz.
Közjóról van szó: jogilag ugyan egy amerikai magánmúzeum és egy kölni magánegyesület kapcsolata ez, az eredmény azonban közintézményi működés, amennyiben nem a tulajdon és a fenntartás, hanem a társadalmi küldetés, a szakmai haszon oldaláról nézem.
A baráti kör által szervezett nemzetközi tanulmányutak egyike (2008) Budapestre vezetett, ahol a résztvevők csalódással tapasztalták, hogy az előzetes szervezés nyomán felkeresett magyar közgyűjtemények értetlenséggel és több prominens helyszínen szakmailag
inkompetensen fogadták a látogatást. Talán ha a magánkezdeményezések gyakran önelvű
bírálata helyett idehaza is ﬁgyelnénk a köz és a magán valós együttműködési modelljeire,
akkor az ilyen nemzetközi gyakorlat sem tűnne olyan idegennek.
Az amerikai–német kooperációban a kultúra diplomáciai szerepet is betölt; az
Oetker-féle baráti kör igyekszik a maga eszközeivel javítani a két országnak a huszadik
századi történelem által terhelt kapcsolatán. Hasonló gazdaságdiplomáciai megfontolások is szerepet kapnak egy angol–német projektben. A Deutsche Banké közismerten a világ egyik legnagyobb corporate collectionje: a hetvenes évek óta gyűjtött anyag több mint
ötvenezer tételt számlál. 1984-ban épült fel a frankfurti ikertornyos székház, amelynek
összesen közel hatvan emeletén zömmel német kortársak alkotásait helyezték el. A cég
számos külföldi leányvállalatához is jut az anyagból; a londoni központ idővel saját kuratóriumot hozott létre és ma egymagában több ezer darabos kollekciót mondhat magáénak
– angol és német alkotóktól. A fogadótérbe Anish Kapoor és Tony Cragg egy-egy szobrát
helyezték el, a festmények és fotók Markus Lüpertztől Thomas Struthig terjednek. Egyfajta céges múzeum jött létre, amely a két ország elképzelt kortárs nemzeti galériáját felelteti
meg egymásnak.
Banálisnak tűnhet ez a szimbiózis, ám azt, hogy mennyire nem magától értetődő, az
jelzi, hogy régiónkban rokon példát alig találni: örömteli kivétel a Bécsben dolgozó Hunya
Gábor magyar–román „kétnemzetiségű” kortárs gyűjteménye. Sok más kelet-európai
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párhuzam csupán eseti. 2007-ben például a budapesti Ludwig Múzeum adott rajtkőként
otthont a frankfurti DZ Bank kortárs képzőművészeti fotógyűjteményéből nemzetközi körútra indult válogatásnak. A szakszervezeti óriásbank a kilencvenes évek óta vásárol
egyetemes autonóm fotóművészetet, ma több mint ötszáz művésztől közel hatezer munkát őriz. A minőségileg is színvonalas anyagot azzal a feltétellel fogadta Budapest, hogy
kerüljön kiállításra – és lehetőleg megvételre – magyar kompozíció is, jelesül egy klasszikustól (Hajas Tibor) és két középgenerációs kortárstól (Gerhes Gábor és Németh Hajnal).
A könyvméretű katalógus magyar fejezetei is alig leplezetten e számunkra oly fontos ambíció – a magyar művészet nemzetközi integrációja – szolgálatába álltak, de ettől a német
fél nem érezte magát mélyebben meggyőzve. Ugyanilyen értékes lehetett volna a fordított
hatás is, ha a német bank példája hazai pénzintézeteket fotógyűjtésre ösztönöz, ám ez is
álom maradt.
Idehaza kevés céges gyűjtemény található, azok is a bevett műfajok és nevek irodadekorációs célú válogatásai. A festészeten belül jelentős volt a Strabag díja, de még ez is
tizenkét éven át a legkisebb kölcsönhatás nélkül futott párhuzamosan az osztrák anyacég
bécsi díjával. 2009-ben túlléptek a nemzeti elzártságon, és regionális díjat hoztak létre, ám
a bécsi és a budapesti székház között nem cseréltek ki akár csak egyetlen osztrák képet se
magyarra és viszont. Ugyancsak a sokat emlegetett osztrák–magyar partnerség intézményi szinten művészetileg felettébb nehézkes voltát bizonyítja az Unicredit Bank kollekciója. Az eredetileg a Hypobank nevén létrejött kortárs gyűjtemény a rendszerváltás után az
első szakmailag ígéretes céges anyag volt Magyarországon, utóbb bővülése megállt, mindmáig sem kiállításon, sem kiadványban nem került a nyilvánosság elé – amint a bécsi partnerbank híres, sok ezer tételes gyűjteményével sem lépett keveredésbe, miközben a vállalati kommunikáció a globalizálódást hirdeti.
Az Unicredit által a bécsi Freyungon fenntartott Kunstforum az Európa számos országában aktív, és összesen hatvanezer tételes gyűjteményt kezelő cégen belül a volt keleti
blokk mai viszontagságainak is tükre. A Kunstforum amúgy klasszikus modern kasszasikerekre alapozott programjában rendszeresen szerepel a gyűjtemény így-úgy válogatott
kiállítása, legutóbb (2009) meggyőző módon, elsőrangú műveket egyéni, okos csoportosításban tálalva. Húsz évvel a rendszerváltás után kelet-európai munkák azonban váltig
nem kapnak helyet e szelekciókban, holott a bank kiemelt gazdasági törekvése évek óta a
terjeszkedés a régióban, és a leányvállalatai között nem csak Budapesten akadnak gyűjtemények, ahonnan szemezgethetne.
A kelet-európai művészetnek nincs olyan erejű üzenete, vélik ezek szerint Bécsben,
nem is szólva a tőlünk távolabbi központokról, amely felvenné a versenyt a közönség és
a szakma számára az osztrák, vagy ha már külföldi, akkor jobban pozicionált egyetemes

kortárs trendekkel. A magyar vagy más kelet-európai művekkel van baj? Aligha, legfeljebb
csak kis részben. Inkább a státuszukkal, a nekik tulajdonított jelentésmezővel, referenciaértékkel. S ez intézményi kérdés. Múzeumok, magán- és céges gyűjtemények, galériák,
vásárok, más reprezentációs mechanizmusok tudnak ezen javítani, függetlenül attól, hogy
ezt köz- vagy magánkeretben teszik. Az összehangolt erőfeszítés a hiteles, ahogyan például Ausztria az elmúlt két-három évtized szisztematikus köz- és magánintézményi erőfeszítéseivel elérte, hogy kortárs művészetére kevésbé periferiálisként nézzen a világ, mint
azelőtt. Talán ez is egy indok lehet a magyarországi vitában arra, hogy a köz- vagy magánintézményi jelleg nem önérték, hanem olyan eszköz, amelynek mindkét változata értékes lehet, sőt leginkább kölcsönös megbecsülés és egyeztetés esetén mozdítanak elő közös
művészeti célokat.*

* Előadás a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészet-elmélet alapképzésén 2010 áprilisában; szerkesztve megjelent a Magyar Lettre
Internationale 2010/2. számában.
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9. AZ IDŐ JELEI

Közép-európai minták
a jelenkori művészet állami
és magántámogatására

N Csörgő Attila egy művével gyarapodott a białystoki Galeria Arsenał gyűjteménye 2007ben. A Varsótól kétszáz kilométerre fekvő város múzeuma látványosan fejlődő kortárs intézmény Lengyelországban. 1965-ben, az úgynevezett nagy kiállítóterek hivatalos lengyel
programjának részeként hozták létre, az első húsz évben a törzsgyűjteménye is csak a korszak politikailag elfogadott határai között bővülhetett. A rendszerváltás után a máig hivatalban lévő Monika Szewczyk lett az igazgató, aki az újrakezdés jegyében lezártnak nyilvánította ezt a Kolekcja I-t, és a ﬁatal kortárs művészetből egy önállóan kezelt Kolekcja II-t
indított útnak.
A törekvést másfél évtizeddel később koronázta siker. 2004-ben Waldemar Dąbrowski leköszönő kulturális miniszter megelégelte a kormányzatot a jelenkori művészet elhanyagolása miatt ért kritikát, és Znaki czasu (Az idő jelei) elnevezéssel tízéves programot
indított. A cél decentralizált kortárs közgyűjtemények létrehozása, valamint a vizuális
nevelés, a civil társadalom és a művészeti szféra kapcsolatának felélénkítése lett. Egyesületi vagy alapítványi formában kezelik a létrejövő kollekciókat, amelyek keretfeltételeit
az önkormányzatok biztosítják. A minisztérium a gyűjteményfejlesztési költségek ötven
százalékát vállalja. Központi szándékból és költségvetésből, de helyi szinten zajlik tehát a
gyarapítás. A hivatalosan 2005 januárjában meghirdetett program már az első éven belül
tizenhat új helyi gyűjteményi egyesület létrejöttéhez vezetett. Nyolc vidéki központban új
múzeumépület tervezésébe is fogtak. A kezdeményezések jó értelemben véve regionálisak,
alulról jövők: a minisztérium csak a kezdőlökést adta meg, azon túl a konkrét lépések a helyi önkormányzatokra, civil szervezetekre, szakemberekre vannak bízva – majd végül újra
a központi kormányzat jut szerephez, amikor a műtárgyvásárlások felét ﬁnanszírozza.
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A Galeria Arsenał a modell egyik zászlóshajója. Mint Szewczyk elismeri, eleinte
szkeptikus volt: megint egy felülről jövő, hangzatos direktíva. Miért kell új szervezeteket
létrehozni a már meglévők támogatása helyett, hol landolnak majd a művek, egyáltalán ki
választja ki az alkotásokat? A decentralizáció révén azonban az önkormányzatok, a létrejövő helyi egyesületek magukénak érzik a programot, megoldották a valós szakmai ellenőrzést, és kifejezetten érdekeltek a minél nagyobb saját anyagi erő felmutatásában. Hiszen
egy zloty saját forrás mellé az állam még egyet ad! A jól kézben tartott koncepció érdekében, igazgatói posztja mellett Szewczyk az elnöke a białystoki múzeumtámogató társaságnak is. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a civil társadalomtól az üzleti szférán át az államig ívelő külső források bevonására egy külön társaság működik a múzeum mellett.
Hívhatjuk ezt magyarosan baráti körnek, asszociálhatunk a Board of Trustees amerikai szokására, a 19. századi múzeumalapító egyletek is hasonló szerepet játszottak.
A polgári hagyomány mellett a mai lengyel program racionális hatása a kortárs művészet
piacának megerősítése. Mint Szewczyk pontosít, „szinte inkább azt mondanám, ezzel jött
létre a kortárs művészet lengyel piaca, a korábbi, zömmel véletlenszerű, sporadikus vételek nyomán”. A vonzó ﬁnanszírozási konstrukcióban az intézmények már több mint félmilliárd forint értékben vásároltak műveket; és a 2013-ig futó programnak még csak alig
harmada telt el!
Magyar összevetésben az összeg óriásinak tűnhet, hiszen a hazai közgyűjtemények
éves szinten összesen is csupán néhány tízmillió forintot fordíthatnak kollekcióbővítésre.
Ne érveljünk azzal, hogy Lengyelország nagyobb, sokszorta népesebb. A váltás nagyságrendjét lássuk: egy-két varsói múzeumtól eltekintve korábban Lengyelországban sem karolták fel a jelenkori közgyűjteményeket, s tudták, hogy az érdemi váltáshoz nagyot kell
merni.1
A Galeria Arsenał mindenesetre mohón építi gyűjteményét – immáron nem is csupán
lengyel művekkel, hanem (egyelőre szerény értékű és zömmel kelet-európai) nemzetközi
darabokkal is. A nálunk is alkalmazott módszert követve, gyakran vásárolnak olyan alkotótól, akit meghívnak kiállításra. Csörgő Attila 2007 őszén szerepelt a múzeumban, ezt
követően szerezték meg egy kinetikus kompozícióját. Az új akvizíciókat a lengyel múzeumok rendszeresen bemutatják egymás helyszínein: egyrészt az ország elég nagy, így nem
várható el egymás anyagának nyomon követése, másrészt a „Znaki czasu” program egyik
hangsúlyozott célja a kortárs művészet nyilvánosságának, nem (csak) szakmai hatósugarának növelése.
1 Eltekintve a Kogart és az OKM közötti megállapodás problémáitól, valójában a magyar vízió is hasonló összegeket céloz meg. Évente százmillió forint vállalati felajánláshoz ötvenmilliót adna a minisztérium, öt éven át; ez egészében hétszázötvenmillió forint, vagyis arányosítva pontosan a lengyel
modell költségvetése. Bár a magyar verzió is kiforrná magát, és az eddigi feszültségek helyett valós szakmai eredményeket is hozna!

Miközben a program támogatói között vállalatok is akadnak, az önálló céges gyűjtés
is megjelent. Az ING lengyel pénzintézete 2000-ben kisebb alapítványt hozott létre, amely
ﬁlmet és fotózást is támogat, és hetven kortárs képzőművészeti alkotással rendelkezik.
A művek az ezredfordulón készültek, jegyzett ﬁatal lengyel művészeket reprezentálnak.
Nagyobb, szélesebb közönség előtt szereplő céges gyűjtemény nem ismert Lengyelországban. E téren a mégoly szerény magyar vállalati kezdeményezések is jelentősebbek.
Térségi összehasonlításban három lépcsőfok különíthető el. Számos kelet-európai országban éppen csak megjelent a céges gyűjtés, ez a lengyel eset. Egy második szinten: néhány helyszínen – például Magyarországon – már az üzleti szféra szélesebb körében ismerték fel ennek marketingértékét, ám a céges gyűjtemények nem lépnek túl a nemzeti
művészet alapvetően irodadekorációs célú vásárlásán. A harmadik stáció példája, ahogy a
mecenatúra nyugati modelljét korábban inkább csak távolról szemlélő Ausztria az utóbbi
öt-hat évben egyértelműen elszakadt a közép-európai belterjességtől, topogástól, és közel
egy tucatnyi céges gyűjteménye (például az EVN, Verbund, Generali) mind sikeresen betagozódik a globális kortársművészeti intézményrendszerbe.
A magyar bizonyítvány tehát, ha akarjuk, kielégítő, sőt jó. Prágában a legjelentősebb céges anyag, a Kooperativa Biztosító tavaly először külföldön is, Bécsben bemutatott
gyűjteménye; vagy Pozsonyban az Első Szlovák Befektetési Társaság – három éve az Ernst
Múzeumban is kiállított – kollekciója a három-négy vezető hazai céges képzőművészeti
program (Strabag, Raiﬀeisen, MKB, Unicredit) szintjén áll. Ez a szint meghaladja a lengyel
vállalati szerepvállalást, de meg sem közelíti a bécsi ambíciókat. Pozitív a magyar céges
mérleg, ha azt vesszük ﬁgyelembe, hogy Prágában és Pozsonyban is két nagy vállalati művészeti program (a már említett Kooperativa, illetve a Slovenska sporítelna gyűjteménye,
galériája) olyan cégnél jött létre, amely az ösztönzést a bécsi anyavállalattól kapta.2
Hasonló eredményekre jutunk, ha magánemberek kortárs gyűjteményeit vizsgáljuk. A jelenleg legismertebb lengyel eset Krzysztof Musiał kollekciója, amely 2007 ősze
óta vándorkiállításon járja az országot. A mérnök végzettségű gyűjtő igazán nem szokványos pályát futott be. 1978-ban már Párizsban tanulhatott tovább, majd amerikai, japán
cégeknél dolgozott, húsz éve saját vállalata van, amelynek irányításából 2001-ben vissza
is vonult, hogy szenvedélyeinek élhessen. A nyolcvanas években vette első műveit – még
bármilyen lengyel vonatkozás nélkül (David Hockney, Andy Warhol). Megragadta a rock
és a komolyzene is: dolgozott a Rolling Stones egyik turnéján, illetve máig a New York-i

2 Idehaza a Raiffeisen programja független a külföldi tulajdonostól, az eredetileg bécsi indíttatású magyar Strabag-díj idővel osztrák művészettörténészek szerint is egyenrangú lett a bécsi céges díjjal (és 2009-től regionálissá vált, megszüntetve az addig párhuzamosan futó osztrák, illetve magyar
Strabag-díj különállását).
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Metropolitan Opera anyagi támogatója. Lengyel kulturális érdeklődése spontán alakult,
ﬁatalkorából legjobban Jerzy Grotowski alternatív színháza maradt meg emlékezetében.
A rendszerváltást követően üzleti vállalkozásaiból egyre többet telepített haza, különböző ösztöndíjakat alapított ﬁatal lengyel tehetségek számára, végül két, már régóta
barátként számon tartott művészettörténész segítségével szisztematikus képgyűjtésbe
kezdett. Az anyag ma a XIX. század utolsó harmadától húzódik a jelenig; mint Musiał hozzáteszi, tudatosan a lengyel „nemzeti” festészet történeti teljességű bemutatásának szándékával. Ismerős történet Kelet-Európában, ugye? Külhonban vagyont szerzett, felvilágosult üzletember hazatér, tapasztalja nemzeti kultúrájának alulreprezentáltságát külföldön
és hazájában egyaránt. Szeretne valamit visszaforgatni jövedelméből, de a meglévő kulturális közintézményekben nem bízik, valamint a saját alapításnak a kommunikációs értéke
is nagyobb, ezért gyűjteni kezd, amelyről utóbb vaskos könyvet ad ki (2008).
A múzeumigazgatók felﬁgyelnek; talán fanyalognak a háta mögött, mondván inkább
az ő vásárlásaikat támogatná ennyi ráfordítással, míg így csak a műtárgypiaci árakat veri
fel még jobban, de végül büszkén bemutatják a gyűjteményt. Az anyagban akadnak erős
művek (Henryk Stażewski, Wojciech Fangor), de összességében számos lengyel múzeum
sokkal rangosabb válogatásban tudná prezentálni a lengyel festészetet. A kortárs rész legjobb pozíciói (Leon Tarasewicz) is csupán szépek, jók, de jellegükben eléggé konzervatívak, jócskán elmaradnak a múzeumokban szokásos kísérleti, diszkurzív irányultságtól.
Mégis szövetségre lépnek a múzeumok a gyűjtővel, hiszen pozitív példa, hogy a sikeres üzletember képzőművészetre, és legalább részben kortársra is költ. Hangoztatható,
milyen sok lengyel mű került haza a gyűjtés révén külhoni árverésekről – amint a magyar gyűjtők is nemes cselekedetnek tekintik a kulturális örökség repatriálását. A kortárs
alkotók esetében a fordított irányú folyamatot lehet kiemelni: Musiał Andalúziában és
Toszkánában is egyfajta művésztelepet tart fenn – amint egyre több magyar gyűjtő vagy
cég is támogatja a hazai művészek külföldi megjelenését. A lengyel példában fontos a valójában csak gyéren meglévő kontinuitás sugalmazása is. Musiał Gdańsktól Krakkóig utazó kiállításának szervezője, a wrocławi múzeum igazgatója kiemeli, hogy az ő intézménye
már a hetvenes, majd a nyolcvanas években is bemutatott privát kollekciókat – bár összesen csak egy-egy alkalommal. A rendszerváltás után sem javult gyorsan a mérleg: az azóta
eltelt húsz évben is éppen csak kétszer szerepelt magángyűjtemény ebben a múzeumban.
Ehhez képest a magyarországi magángyűjteményi kiállítások sora nem is olyan ritkás a
hetvenes évek óta!
Vagyis a dinamikát tekintve Magyarország ezen a téren sem áll rosszul, csupán az itthoni gyűjteményi kiállításoknak, kiadványoknak semmilyen regionális, nemzetközi visszhangja nem lesz addig, amíg a magyar művészeti bezártságból ki nem lépünk. Minden-

esetre Musiał jó példa, sok követőt találhat: nyitott, kommunikatív személyiség, tag lett a
Krakkói Nemzeti Múzeum baráti körében, a ﬁatal művészek felkarolására galériát nyitott
2007-ben Varsóban aTak néven, és az ízlése is elég nyitott ahhoz, hogy az igényes, befogadható kortárs szegmensben új művészetbarátokat vonzzon.
Rövid regionális összehasonlítás erejéig gondoljunk a Pozsony melletti Danubiana
magánmúzeumra, amelynek kiállításai között szintén található rokonszenves példa (osztrák, magyar és orosz vendégkiállítások), amint dekoratív helyi művész is. A tulajdonos
2005 óta fél- és egymillió forint között dotált kortársművészeti díjat is kiad, látványos
épületet ﬁnanszírozott: minden ellentmondása mellett is egy pozitív hatású folyamatot
görget előre.
A közszereplésre vállalkozó magyar gyűjtőkkel, „mecénásokkal” hasonló a helyzet.
Nem gond önmagában, ha gyakran követik a hiúságukat, vagy feláldozzák a szakmai értéket a remélt jó befektetés oltárán, hanem minél több ilyen – mégoly kompromisszumos
– projektre lenne szükség, minél inkább helyi szinten, a nagy nemzeti szereplés mákonyától távol, és akkor lassan tisztázódnak majd a tartós értékek. A lengyel viszonyítás is jelzi,
hogy a magán művészeti programok, gyűjtemények számát, anyagi és médiaerejét tekintve az egykori keleti blokkban Magyarország egyáltalán nincs lemaradva, sőt, viszonylag
élenjárónak minősül.
Ha felbukkant a konzervatív ízlés problémája, tegyük hozzá, hogy progresszív gyűjtemények is nyilvánosságot kapnak Lengyelországban. A Bieńkowski ﬁvérek kollekciója
Orońsko és Poznań után a nemzetközi hírű łódźi Muzeum Sztukiban mutatkozott be, komoly katalógussal (2006). A klasszikus Karol Hillertől a kortárs Zygmunt Rytkáig remek
ez az experimentális fotógyűjtemény. A tulajdonos testvérpár Józef Robakowski szakmai
tanácsára hallgatva választotta öt éve e szakosodást. Robakowski mint művész is szerepel
az anyagban: a hetvenes évek progresszív szcénájának kulcsalakja volt, máig aktív szervezőként, kurátorként is. Saját gyűjteménye is jelentős; tíz évvel ezelőtt Łódźban volt kiállítva; a katalógus (1998) címlapján Moholy-Nagy László kompozíciójával.
Robakowski ﬁlmfőiskolát végzett, 1973-ban a łódźi múzeum akkori neves igazgatója, Ryszard Stanisławski már multimédia performanszra kérte fel. Egy évvel később meglátogatta Günther Uecker, majd Essenbe hívta Dieter Honisch múzeumigazgató. (Ő is egy
magyar párhuzam: a néhány éve elhunyt kitűnő német művészettörténész ugyanebben
az időszakban hívta meg Nádler Istvánt és másokat Essenbe, és tartósan is a magyar művészet támogatója maradt; vagyis nagyon hasonló, gyakran ugyanazon csatornák segítették nyugat felé a keletieket.) Robakowski széles körű nemzetközi ismeretségekre tett szert
– Nam June Paiktól a régiónkon belül Jiři Kolářig. Maurer Dóra és Bódy Gábor is közeli
együttműködésre léptek vele; a kezdettől fogva gyarapodó képzőművészeti és dokumen-
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tumgyűjteményében számos magyar mű található (Hajas Tibor, Pinczehelyi Sándor, Vető
János, Várnagy Tibor).
Robakowski „galériája”, non-proﬁt projektközpontja a ﬂuxus-jellegű lemezkiadástól a
televíziós adásokig széles skálán maradt aktív, több kiállítást rendezett Budapesten is. Ez
a modell elterjedt Kelet-Európában: az alternatív kultúra megszervezte önmagát, felismerte dokumentumainak fontosságát, és idővel azt nyilvánossá tette, ma már fel is dolgozza.3
Łódź esetében a többletet a múzeum nyújtja, amelynek nemzetközi híre a klaszszikus avantgárd idejére nyúlik vissza. Tanácsadó testületében ma is kitűnő művészek
(Daniel Buren, Emilio Vedova), építészek (Frank O. Gehry, Arata Isozaki), művészettörténészek (Krzysztof Pomian, Yve-Alain Bois) és egyéb művészeti személyiségek (Denise
René, Thomas Messer) biztosítják az egyetemes kapcsolódást. Nem véletlen, hogy a múzeum már 1977-ben önálló osztályt nyitott a fotó és az új média számára, és 2006-ban,
a „Znaki czasu” elnevezésű program keretében addig szerzeményezett mintegy ötven alkotásuk bemutatóján is az ismert alternatív csoport, a Łódź Kaliska fotóinstallációját állították a középpontba. Érdemes hangsúlyozni, hogy ez a kiállítás már alig másfél évvel a
program megindítása után létrejött, illetve a program keretében megalakított múzeumtámogató (tulajdonképpen vásárlási) bizottság mind a hat tagja művészettörténész, tehát
sem a források felét biztosító állam, sem az önkormányzat vagy más szponzorok nem vindikáltak maguknak zsűripozíciót.
Ugyanígy egyetemes kitekintés és experimentális felfogás jellemzi a legizgalmasabb
lengyel privát kortársművészeti projektet. Grażyna Kulczyk üzletasszony a férjével már a
nyolcvanas években gyűjtött művészetet, majd a közelmúltban saját programot indított.
2003-ban Poznańban szolgáltató és kulturális központtá alakította át a Régi Sörfőzdét, itt
mutatja be magángyűjteményét is (2007-ben megjelent részletes katalógussal). Az ipari
műemlék művészeti-üzleti konverziója világszerte ismert. Szintén nem újdonság a pláza
jelleg: a boltok túl kommerszek magukban, a művészet egyedül nem tartja el önmagát, vegyítsük tehát őket.
Mobilszobor az átriumban, helyspeciﬁkus alkotások a homlokzatokon, klasszikus
művek a gyűjteményi törzsanyagban (Władysław Strzemiński, Tadeusz Kantor, Roman
Opałka), foszforeszkáló női szempár a minden nemzetközi igénynek megfelelő, az eddig
említett, pénzes katalógusokhoz képest izgalmas tervezést, a meghökkentő, kortárs művészet iránti elkötelezettséget tanúsító, súlyos kiadvány borítóján: jó belépő. Bátrak az új
szerzemények is. Erős a konceptuális szellem, a rákérdezés a gyűjtésre, kánonra (Candida
Höfer könyvtári tér-, illetve Thomas Demand íróasztal-fotója). A katolikus lengyel kö3

Ilyen a budapesti Artpool, amint Perneczky Géza kölni–budapesti adat-, dokumentum- és műtárgybázisa is.

zegben különösen markáns választás a testiség témája (Katarzyna Kozyra – ő egyébként
az összes említett lengyel gyűjteményben szerepelt), a divat, erotika, nemiség (Andy
Warholtól Vanessa Beecroftig), a hit és a vallás tematizálása számos ﬁatal lengyel alkotó,
vagy éppen Bettina Rheims munkáin.
A névsor is mutatja: itt tényleg magától értetődően egyetemes kontextusban jelennek
meg a lengyel munkák. Hasonlóval idehaza talán a Somlói–Spengler-Gyűjtemény szolgálhat, illetve a Visegrádi Négyek országaiból a prágai Mladek-gyűjtemény; ez utóbbi egészen
más, hagyományosabb festészeti szelekcióban. Kulczyk gyűjteményének számomra két legerősebb darabja (Magdalena Abakanowicz megrázó zsákvászon-torzója és Thomas Ruﬀ zseniális ex-keletnémet épület-fotó-montázsa, mindkettő 1999) úgy nemzetközi, hogy nem
egyszerűen a globális trendeket követik, hanem egyedi anyaghasználatuk, kritikai élük,
történelmi utalásaik révén gyakorolnak hatást.4
Bizonyára folytatható lenne még a sor más típusú gyűjteményekkel, üzleties vagy önzetlenebb kortársművészeti szerepvállalással. Magyarországon például kifejezetten gyakori a gyűjtés és a galériás tevékenység kombinálása; egy ilyen lengyel modell a Fibak házaspáré, akik gyűjteményüket kiállították már Krakkóban, majd Varsóban nyitottak galériát.
Pozsonyban a (2007-ben a Budapest Art Fairen is szerepelt) Komart galéria és a tulajdonosa által a belvárosi utca túloldalán fenntartott Milan Dobeš Múzeum, valamint a háttérben meghúzódó – számos magyar művet (Fajó János) felölelő – magánkollekció tekinthető
hasonlónak. Minden önsajnálatunk ellenére a magyar résztvevők e téren is kelet-európai
éllovasnak mondhatóak.
Moszkva különleges helyzetétől eltekintve nincs a volt keleti blokk nagyvárosai között Budapesthez mérhetően élénk kortárs galériahálózat, még ha ennek minősége kritizálható is. Hiába az örök hazai panasz a források hiányára is: egyelőre más keleti fővárosokban sem folyik több pénz a jelenkori műtárgypiacra.
Ahol a lengyelek előnye kitapintható, az a „Znaki czasu” által tető alá hozott együttműködés az állam, az önkormányzatok, a civil és üzleti szféra és a szakma között; valamint a łódźi múzeum és a Kulczyk Alapítvány példáján felvillantott nemzetközi integráció. Egyik elv sem nélkülözhető: igazi áttörés idehaza sem lesz kortárs fronton mindaddig,
amíg nincs közös szemléleti és pénzügyi platform a különböző érintettek között, és amíg
autoktón történetként kezeljük a magyar művészetet. A Visegrádi Négyek országai közötti áttekintést eddig a lengyel mintára fűztem fel, ám a röviden említett szlovákiai párhuzamok közül több nyilvánosan is megtekinthető. A magyar határtól kis távolságra két olyan
4 Kulczykra a nemzetközi szaksajtó is felfigyelt. Az említett lengyel példák közül az ő gyűjteményéről jelent meg eddig a legfontosabb külföldi publikáció, a Spike privátkollekciókat ismertető rovatában, a 2007. nyári számban; a 2006. őszi számban a magyarok közül Somlói–Spengler-Gyűjtemény
szerepelt.
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magánmúzeum nyílt az ezredforduló óta, amely hazai összevetésben is tanulságokkal szolgál privát kollekciók, mecénási ambíciók és a közgyűjteményi szerep viszonyáról.
Dunacsúnyról eddig csak a sok vihart kavart vízlépcső duzzasztógátja jutott eszünkbe. A Pozsonytól tizenöt kilométerre délre eső falu 2000 szeptembere óta más látványossággal is bír. A tó nagyságúra kiterjesztett folyó mentén, a gátról nyíló mesterséges szigetecskén álomszerű épületet vehetünk észre. A Danubiana Művészeti Múzeum egy hajó
formáját idézi. Szerkezete mentes minden túlzástól, a természeti elemek – a nagy vízfelület és a tágas látóhatár – erejét hagyja érvényesülni. Fala minden oldal felé üvegelemeket
tartalmaz, hogy a környezet élő kölcsönhatásban legyen az épülettel. Belülről ugyanakkor a falak egységesen fehérre lettek festve, ez ideális háttér a műalkotásoknak. Az épület műszaki megoldásai igényesek, aminek üzenete: ha kvalitást várunk el a művészettől,
akkor azt nem is szabad ütött-kopott térben elhelyezni. A múzeum maradandó építészeti
élmény; kissé előreugorva azt mondhatjuk, az épület jobb, mint az intézmény kiállítási
programja, gyűjteménye.
Az alapterület emberi léptékű, kényelmesen bejárható. Az alsó szint egy nagy és két
kisebb tárlatnak biztosít helyet. A nyitott belső térben a kisebb felső szinten mozgatható paravánokkal sokféle kiállítás megrendezhető. Az ügyes belsőépítészet még egy kis
előadó- illetve vetítőtermet, egy nemzetközi kiadványokkal feltöltött museum shopot, s
egy terasszal a folyóra néző kávézót is rejt. A Peter Pollag szlovák festőművész és Vincent
Polakovič galériás – a múzeum mai igazgatója – ötlete nyomán kivitelezett épület a világ
számos újonnan épült kis magánmúzeumával felveszi a versenyt. Valójában az ötlet is innen származik: az óriási közgyűjtemények nyomasztóak, s ezért a nyugati világban egymás után épültek az elmúlt két évtizedben a személyes, otthonos magánmúzeumok.
A pozsonyi építkezést Gerard Meulensteen holland üzletember ﬁnanszírozta. Elektronikai cégének központjában, Eindhovenben már alapított egy művészeti centrumot,
szlovákiai barátai rábeszélésére 1994-ben Poprádon támogatott egy művészeti beruházást, az úgynevezett Van Gogh Házat.
A Pozsony melletti új múzeum lett ezek után kedvenc projektje. A hatvanéves üzletember huszonöt éve építi magángyűjteményét. Kollekciójában neves alkotók művei is
megtalálhatóak, mint például Karel Appel, Pierre Alechinsky, vagy éppen Sam Francis, akinek munkáiból 2005-ben nyílt kiállítás a Danubianában. Meulensteen ugyanakkor nem
erőlteti saját ízlését a múzeumra: eddig kevés holland alkotó művei voltak láthatóak.
A bemutatott nemzetközi tárlatok közül kiemelkedett 2002 januárjában tizennyolc spanyol és dél-amerikai művész harminchat műve, valamint a Magdalena Abakanowiczkiállítás. A Danubiana igyekszik kihasználni Ausztria közelségét, előbb egyéni (Markus
Reiter), majd nagy csoportos osztrák kiállítás is volt itt.

Néhány éve magyar és más közép-európai alkotók is helyet kapnak, holott eleinte a
szlovák művészek voltak túlsúlyban. Az első években gyakran mindhárom kiállítási egységben szlovák alkotó volt látható – ráadásul az említett nemzetközi nevekénél sajnálatosan szerényebb színvonalú munkákkal. A múzeumot körülvevő nyolcezer négyzetméteres kis park állandó szoborkiállításán is zömmel szlovák mesterek művei láthatóak (Milan
Lukač, Jozef Jankovič). Ez a szoborválogatás jó ötlet, bár a színvonalnak itt is jobbat tenne némi nemzetközi verseny az alkotók között.
A múzeum kiállításai közül néhány értékesítéssel egybekötött. Itt olyan, reális árú
festmények és graﬁkák láthatóak, amelyeket a látogató megvásárolhat, s poszterek helyett
otthonában kifüggeszthet. Jóindulatú felfogásban ez nem sérti az intézmény non-proﬁt
jellegét, s támogatást nyújt egy-egy élő művésznek. Éppen ezért csalódás viszont a kávézó
falán régi mesterek műveinek másolatait látni.5 A Danubiana szakmai színvonalát, jövőjét
az fogja meghatározni, milyen mértékben képes túllépni a nemzeti művészet és a „befogadható” művészet korlátjain, s integrálni a nagyvilág alkotóit, szakembereit és látogatóit.
Ugyanez a kihívás áll a Pozsonyban megnyílt másik, építészetileg és művészetileg izgalmas magánmúzeum, a Milan Dobeš Múzeum előtt. Az óvárosban, a ferencesek templomától egy sarokra található a négyszintes épület, amely gótikus alapokat rejt, homlokzata
barokk. E klasszikus örökséget hűen renoválták, s az emeletek elosztását belül is megőrizték. A világos, egyszerű szerkezet és a hófehérre festett falak jó otthont nyújtanak az
avantgárd gyűjteménynek. A European Cultural Society alapítvány segítségével létrehozott múzeum nagy része az 1929-ben született Milan Dobeš műveinek állandó kiállítását
fogadja be. Dobeš a hatvanas évek óta az újkonstruktivizmus kinetikus ágának kísérletező
alakja. Foglalkoztatta a fény és a mozgás kapcsolata, számos op art műve tükrözi Vasarely
hatását. Objektjei és mobiljai jól kiegészítik a korszakai szerint rendezett műveket.
A múzeum legfelső szintje időszaki kiállításoknak ad helyet. A nyitó tárlat 2001
őszén Sonja Delaunay munkásságából válogatott, azóta bemutatták többek között Michel
Seuphor, Max Bill és Josef Albers műveit. Minden tárlatot kis katalógus kísér. A 2004.
évi nyári kiállítás több szempontból különleges volt. Az addigi egy-egy alkotónak szentelt tárlatok helyett egy gyűjteményt mutattak be, a jeles olasz művész, Getulio Alviani
magánkollekcióját. Alviani kezdettől fogva a múzeum tanácsadója, a tárlatok kurátora, a
katalógusok szerkesztője. A történelmi avantgárd harminchárom vezéregyénisége címet viselő kiállítás lenyűgöző névsort vonultatott fel. Hans Arp és Giacomo Balla tízes években
készült munkáitól kezdve Władysław Strzemiński 1947-es kompozíciójáig (ez volt a tárlat
egyik legszebb műve) tényleg az izmusok fő alakjai képviseltették magukat.
5

Szerencsésebb, hogy a múzeum által kiadott éves határidőnaplót szlovák művészek alkotásaival illusztrálták, s megjelentetnek egy negyedéves Art Revue-t is.

9. A Z IDŐ JELEI Közép-európai minták a jelenkori művészet állami és magántámogatására

....................................................................................... 135

9. A Z IDŐ JELEI Közép-európai minták a jelenkori művészet állami és magántámogatására

136 .......................................................................................
Számos kevésbé ismert művésztől is kitettek művet, méghozzá gyakran jobbat, mint
a nagy nevektől. André Herteux 1937-es, nagy színfelületekkel dolgozó gouache technikájú munkája és az örmény Léon Tutundjian 1928-as dinamikus víziója mellett remek volt a
belga Marcel-Louis Baugniet három műve. Régiónkat lengyel és szlovák alkotók reprezentálták: Henryk Stażewski és Henryk Berlewi, illetve L’udovít Fulla geometrikus és Mikuláš
Galanda organikus absztrakt műve. Beöthy István párizsi munkái mellett Kassák Lajostól
egy 1926-os Képarchitektúra szerepelt. Számos Nyugat-Európában befutott keleti emigráns
műve említhető még, például František Kupka akvarell tanulmánya és Vaszilij Kandinszkij
szürreálisba hajló nyomata. Jó volt az orosz anyag: Ljubov Popova-, Pavel Manszurov-,
valamint egy szerényebb Natalja Goncsarova-mű. A nyugati válogatásból a francia anyag
(Auguste Herbin, Jean Gorin, Marcelle Cahn) erősebb volt a hollandnál, ahol pozitív meglepetést egyedül César Domela egy 1923-as kompozíciója szerzett.6
A nagy ívű kiállítás szépséghibája viszont a dokumentáció hiányossága volt. Csupán
név és műcím, illetve a katalógusban évszám szerepelt, a műfaji meghatározás hiányzott.
Fel lehetett ezt fogni kihívásnak: a falra tett műveket ki milyen médiumnak határozza
meg. A szerigráﬁáknál ez még így-úgy nyilvánvaló volt, de a példányszám itt is hiányzott.
Kassák két késői nyomatánál jól láthatóan a szignó az egyik esetben a dúcon volt, a másik esetben a lapra került rá, s eközben a fent említett eredeti graﬁkájával együtt, egymás
mellett, minden megjegyzés nélkül függött e három mű. A Wacław Szpakowskitól kitett
munka könnyen felismerhetően sima fénymásolat volt. Szakemberektől sem várható el,
hogy kiállításra azért jöjjenek, hogy azonosítási gyakorlatot tartsanak; laikus látogatók
pedig alapvetően tévesen foghatják fel egy ilyen tárlat vagy egyes művek jelentőségét elemi információk híján. Olajképek esetén ez jobban megbocsátható, itt nem.7
A technikai adatok pótlása a múzeum harmadik egységében is elengedhetetlen.
Dobeš állandó tárlata és az időszaki válogatások mellett látható a múzeum saját nemzetközi anyaga is. A mintegy félszáz mű örvendetesen sok közép-európai alkotást ölel
fel. Szlovák (Milos Urbásek, Jozef Jankovič), cseh (Stanislav Kolíbal, Václav Boštík), horvát (Julije Knifer) és szlovén (Rudolf Sikora) művészek munkái függnek egymás mellett.
A magyar anyagot Fajó János műve képviseli, akinek önálló kiállítása is volt itt, Bajkay Éva
által írt vezetővel.8 Jó művel szerepel Jiří Valoch, a hetvenes évek legendás neo-avantgárd
6 A formatervezést Gerrit Rietveld, Ludwig Mies van der Rohe és Breuer Marcell egy-egy széke idézte fel. Akadt kisplasztika, sőt kárpit is; a fotóra
éppen csak utalt Man Ray egy 1926-os műve.
7 E kiállításon a grafikák túlsúlya mind a konstruktivizmus, mind a magángyűjtemény jellegéből adódóan természetes és érthető volt, ám dokumentálásuk annál sürgetőbb.
8 A nemzetköziség egyik legjobb példája Gyula Kosice egy objektje. A szlovákként számon tartott művész a második világháború végén Buenos
Airesben a MADI egyik alapító tagja volt.

alkotója is, aki a 2004-ben Plzeňben számos magyar művész részvételével megrendezett
tárlat kezdeményezője is volt. Nem kisebb a nyugat-európai merítés sem. Richard Paul
Lohse svájci, Thomas Lenk német, Josef Linschinger osztrák, Denny Robyn angol művészek és mások művein nemegyszer feltűnik a dedikálás Milan Dobešnek: az alkotók ajándékozták, cserélték műveiket.9
E törzsgyűjteményi egység dokumentálása azért is szükséges, mert ennek fejlesztése
fogja meghatározni a múzeum jövőjét. Világossá kellene tenni a látogatók előtt a múzeum
hármas tagolását; sokáig egyetlen felirat sem igazította el a látogatót, hogy melyik szinten
mit lát, milyen sorrendben érdemes haladnia. Egy Dobeš-könyvön kívül az állandó anyagról kiadvány sincs. A kollekció lényegesen erősebb a bemutatása színvonalánál. A hiányok
elvileg könnyen pótolhatóak – csak ez egyelőre várat magára, hiszen legutóbbi látogatásom
(2009) sem mutatott előrelépést. A Dobeš Múzeum jelentős részben Szlovákia egyik közismert nagyvállalkozója, Peter Sokol kezdeményezésére és anyagi támogatásával működik.
A vegyészmérnök végzettségű üzletember Alviani és Dobeš hatására lett a konkrét művészet
híve, Komart néven galériát is működtet a múzeum mellett. Elsősorban a régió művészeinek
nemzetközi elfogadtatásán dolgozik. Kiadói munkája keretében készített Dobeš szerigráﬁamappát, s egy Európa-mappát lengyel, szlovák, cseh és magyar (Bak Imre, Konok Tamás és
Fajó János) részvevőkkel; 2005 tavaszán egy svájci galériában mutatta be művészeit.
Ugyanebben az évben, 2005-ben egy harmadik szlovák kollekció megtekintéséért még
a szomszédba sem kellett utazni. Az Ernst Múzeumban volt látható az Első Szlovák Befektetési Társaság gyűjteményének egy szelete. A rendszerváltás után megalakult cég 1992-től
gyűjt, az ismert művészettörténész, Zuzana Bartošová koncepciója szerint; ő rendezte a budapesti kiállítást is. Az alapgondolat a korábbi rendszer által el nem ismert művészek fontos munkáinak összegyűjtése. Ezért vont a kollekció szigorú időhatárt: 1960–1990 között.
Valójában tehát nem kortársak gyűjtéséről van szó, ám a művészek többsége élő, a jelenben
is alkot, s gyűjtésük abban az értelemben mégis úttörő jellegű, hogy korábban múzeumba
vagy magángyűjteményekbe nem rendszeresen, inkább csak elszórtan kerültek fontos műveik. A több mint háromszáz tétel zöme festmény, a graﬁka és kisplasztika – a sajnálatosan
megszokott módon – háttérbe szorul, mindazonáltal néhány akcióművészeti dokumentum
(fénykép), konceptuális objekt és installáció is bejutott az anyagba.
A kollekció először a cég tizedik évfordulóján kapott nyilvánosságot Pozsonyban,
majd ugyanabban az évben Passauban szerepelt kiállításon, párhuzamosan a Szlovák
Nemzeti Galériának a vonatkozó évekből válogatott munkáival. Azóta Bécsben és Krak9 A legerősebb húzónév Bridget Riley, egy színvonalas próbanyomattal 1972-ből. Európán kívülről egyelőre egyetlen mű látható, a venezuelai Carlos
Cruz-Díeztől, aki Párizsban él, s Denise René galériájához tartozik. A legtöbb művel reprezentált nemzet az olasz. Bizonnyal Alviani közvetítésével, Paolo
Minolitól Marcello Morandiniig számos itáliai neo-konstruktív művész alkotása jutott ide.
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kóban, továbbá Kassától Eperjesig több szlovákiai városban debütált a gyűjtemény, míg
„a prágai Vencel téren található attraktív Gallery Art Factory az Első Szlovák Befektetési
Társaság gyűjteményéből készített válogatás bemutatásával kezdte meg működését 2002
végén” – írja alig rejtett büszkeséggel a budapesti tárlat katalógusának előszavában a cég
igazgatója, Peter Vajda. Ha a büszkeség csupán a sikeres marketingnek szólna, nem érne
több szót a kezdeményezés, ám szerencsére a vállalat kollekciója színvonalas. Magyar cégek számára is példaértékű volt a kiállítás az Ernst Múzeumban. Az anyagban nemzetközileg jegyzett alkotók is helyet kaptak, például Juraj Meliš, Miloš Urbásek, Július Koller és
Jozef Jankovič. Szlovákiában élő magyar művészek sem hiányoznak, mint Németh Ilona
vagy Rónai Péter. Bizonyos művek történelmi, politikai üzenete mellett (Ľubomír Ďurček)
más alkotások a líraiságukkal tűntek ki (Marián Cunderlík). Nagy súlyt kapott a geometrikus tradíció folytatása is posztmodern olvasatban (Mária Balázová, Danuta Binderová).10
E kis merítés is tanúsítja, milyen széles körű a gyűjtemény. A budapesti vállalati kollekciók közül a Raiﬀeisen Banké mérhető hozzá. A lényeg azonban nem is a szlovák, a magyar, vagy más közép-európai cégek gyűjteményei közötti verseny, hanem inkább a határok átlépése lenne. Legalább a régión belül. Micsoda lehetőséget kínálna, ha egy-egy ilyen
gyűjtemény a már említett, csupán négy év alatt bonyolított több mint tíz kiállításán nem
egy zárt, nemzeti anyagot mutatna be, hanem vegyes szegmenst a régió kortárs művészetéből!
Hasonló érzés fogott el a pozsonyi Duna-parton található Szlovák Nemzeti Galériában számos kiállításon, legutóbb a nyolcvanas évek művészetéről egy újonnan restaurált
épületszárnyban rendezett tárlaton. A posztmodern a szlovák képzőművészetben, 1985–1992
című tárlat az egyik egykori Esterházy-palotában kapott helyet: az épületszárny múzeumi
átalakítása viszonylag jól sikerült – szemben a 2009-ben hatvanadik évfordulóját ünneplő
múzeum néhány korábbi építészeti megoldásával, főként a máig elriasztó homlokzati beépítéssel. Az új épületszárnyban az időszaki kiállítást a szintek automatikusan tagolják: a
nyolcvanas években jelentkező új-expresszív festészet, a beállított képzőművészeti fotográﬁa és más súlypontok egy-egy emeletet kaptak. Még az alagsort is hitelesen sikerült
bevonni, egy 1989-es pincekiállítást rekonstruálva. Professzionálisak a feliratok, láthatóan az angolszász terminológiában jártas szakemberek gondoskodtak arról, hogy a művek
megfelelő pozíciót kapjanak a verbális diskurzusban is. A baj csak az, hogy a nyolcvanas
évek jelenségét aligha lehet elintézni egy olyan rövid mellékmondattal, amely szerint a be10 Milan Dobeš kötelezően az optikai-kinetikus kísérleteivel van jelen a kollekcióban, míg Rudolf Uher farönkjeinek tömörsége egy hagyományos
anyag mai lehetőségeit kutatja. Számos esetben nyilvánvaló magyarországi párhuzam található bizonyos szlovák alkotók műveinél (Milan Pastéka, Laco
Teren, Anastázia Miertusová), míg egy-egy fiatalabb művész esetében egyértelmű az igény a kapcsolódásra a kilencvenes években indult nemzetközi
festészeti folyamatokhoz (Martin Knut, Simona Bubánová-Tauchmannová).

mutatott szlovák alkotások „művészeti stílusa hasonló az olasz transz-avantgárd és a német Neue Wilde felfogásához”.
A hasonlóság ugyanis nyilvánvaló, a kérdés ennek értelmezése. El lehet utasítani a
sokak által hagyományosnak, a nyugati előítéleten alapulónak tartott centrum-periféria
modellt és az epigonizmus ehhez kapcsolódó vádját, ám kínálni kell helyette más, árnyaltabb összefüggéseket. Lehet beszélni sokrétű kulturális transzferről, ahol bizonyos jelenségek Kelet-Európában előbb vagy egyidejűen bukkanhattak fel nemzetközi összevetésben; vagy ha utóbb kerültek is átvételre, akkor meghonosításuk saját, egyéni ízzel történt,
a helyi változatot esztétikailag magas szintre emelve. További hipotézisek is felállíthatóak;
az egyetlen megoldás, ami szerintem nem elfogadható, az a kérdés átlépése, a létének el
nem ismerése.
Ez a dilemma a korszak magyar művészetében is éles, s a Magyar Nemzeti Galéria
sem tekinti feladatának a hazai-nemzetközi probléma körüljárását, érzékeltetését a látogató számára; miért várnám akkor ezt el a szlovák intézménytől? Talán mert így, magukra
hagyva a művek engem nem győztek meg. A művek nem voltak elég erősek, a virtuálisan
megvont nemzetközi összevetésben sem esztétikai minőség, sem valamilyen nemzeti vagy
egyéb sajátosság tekintetében nem gyakoroltak elegendő hatást – részben a kellő járulékos információ vagy kontextus híján. A kiállítás helyesen dokumentálta, hogy az időszak
bizonyos nemzetközi jelenségei azonosíthatóak a szlovák (vagy helyettesítsük be: magyar,
egyéb) művészetben is, de nem hozott felszínre, nem segített megtalálni olyan erényeket,
amelyekkel az anyag túlléphetne a „mi művészetünkben is van ilyen” érzet nyugtázásán.
Pedig még a merítésre sem lehetett panasz: a művek többsége műteremből került kölcsönzésre (ami mutatja, hogy sem a múzeumi, sem a magángyűjtés nem túl erős, ha ennek a
lassan már történeti korszaknak az anyaga még zömmel a művészeknél lelhető fel), s bevontak egyéb intézményi kollekciókat is, például a már említett Első Szlovák Befektetési
Társaságét.
A korábbi időszak művészetéből 2007-ben a városi képtár (Galéria Mesta Bratislavy)
rendezett az egykori Mirbach-palotában kiállítást, az 1957–1970 közötti anyagot kifejezetten magángyűjteményekből válogatva, amelyek közül fő hely jutott az egyik legjelentősebb szlovák privát kollekciónak, Ivan Melicherčik gyűjteményének. Bármily érdekes
volt is a szelekció, az előzőhöz hasonló problémát a katalógus már szimbolikus módon is
közvetíti: egynyelvű. A szlovák szövegnek, képfeliratoknak még csak rövidített fordítása
sincs. Ez a bezártság a magyar látogatónak azért ennyire feltűnő, mert a magyarországi
helyzet kínosan hasonló: nem szlovák vagy magyar gondról van itt szó, hanem egy egész
térséget érintő lemaradásról, amellyel akkor szembesül az ember, ha külföldi látogatóként
tapasztalja ezt a szomszédban. Fordítás, szöveges kontextus, nemzetközi művek bemuta-
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tása, értelmezése a hazai anyag mellett (ha más nem, legalább a térség országaiból, például közgyűjtemények egymás közötti tartós letétcseréje révén): végeredményben ez az
igény mind ugyanoda fut ki. Csak a nemzetközi integráció segítheti a helyi művészet reális
értékét megtalálni.
Nézőpont kérdése, sikeresebbnek tekintjük-e a kontextualizálást Prágában. Az alaphang itt is hasonló; ötórás vonatozás után ugyanaz a panasz fogad a szakmai vendéglátóktól, amit Pozsonyban (vagy Budapesten, s így tovább) hallunk: általában kicsi a képzőművészeti intézmények súlya a kulturális életben, azon belül gyenge, hátrányos a modern,
különösen a kortárs művészet helyzete, s a nemzetközi alkotások jelenléte végképp hiányzik. Elég kemény ítélet ahhoz képest, hogy a jellegében a Szépművészeti Múzeumhoz hasonlítható Národní Galerie négy palotában (Schwarzenberg, Kinski, Zbroslav, Sternberg),
két egykori egyházi épületben és további helyszíneken fogad látogatókat egyetemes régi képtári anyagtól a kortársakig terjedő kiállításokkal. Az iparművészeti múzeum szomszédságában áll a Rudolﬁnum, amelynek programjában Neo Rauchtól Louise Bourgeois-ig
sorjáznak a nemzetközi sztárok (az általam látott Damien Hirst-tárlat is tartalmas volt), s
folytatni lehetne még az intézmények sorát a városi képtártól a Futura kortárs központig.
Történetileg nézve az intézményi hálóban a dátumokon sincs szégyellnivaló. A prágai
Nemzeti Galéria kezdeményezését tekintve egyidős a pesti Nemzeti Múzeummal. Csupán
a fő vizsgálati területünkre koncentrálva, a modern és kortárs művészetben európai viszonylatban elég korán, 1919-től élte virágkorát, amikor a legendás Vincenc Kramař lett
az igazgató, aki Picassóra is kiterjedő ﬁgyelme révén nemzetközi jelentőségű munkát folytatott.11 Számos átszervezést követően a múzeum modern és kortárs anyaga ma az egykori funkcionalista Vásárcsarnok (Veletržni palác, 1925–1929) egy tűzvész után, 1995-ben
rekonstruált épületében látogatható. A jókora alapterület széles válogatást tesz lehetővé,
egyes korszakoknál még a tárgykultúra (iparművészet, design) is megjelenik, hasonlóan a
Musée d’Orsay vagy a bécsi Leopold Museum összművészeti szemléletéhez.
Üdítő észrevenni a nemzetközi műveket az állandó kiállításon. Már amelyik részben
vannak. Sétálunk például a XIX–XX. századi teremsorokon, az igazgatóhelyettes mutatja az
új rendezést, benne az egykori avantgárd művész, ma botrányokat keltő múzeumigazgató
11 Kramař magángyűjtőként is jelentős volt. Kollekciójának java a hivatalos verzió szerint közgyűjteménybe került, valójában kényszerajándék formájában lemondott róla annak fejében, hogy egy része a családjáé maradjon. Az egyik örökös hamar megvált a művektől, míg a másik megvárta a
rendszerváltást – s ez az anyag ma állandó kiállításon tekinthető meg. Kereskedelmi galériában nem szokás különtermet berendezni sem gyűjtőnek,
sem egykori múzeumigazgatónak, ám a nemzetközileg talán legismertebb (sokáig nyugatnémet emigrációban élt) Jiři Svestka galériájában a megmaradt Kramař-gyűjtemény látható – és megvehető. A legszebb Emil Filla kubista csendélet előtt állva Svestka megkérdezi, milyen összegre tippelek;
jócskán alábecsülöm a festmény értékét, mire Svestka hozzáteszi: tudja, hogy a műnek a nemzetközi piacon nem lenne ilyen értéke, de a csehek így
felhajtották a saját klasszikus modernizmusuk belső árszintjét. Ismerős helyzet Magyarországról? Ez is hozzátartozik úgy a nemzeti–külföldi, mint a
klasszikus–kortárs művészet súlyának kérdéséhez.

Milan Knižák megoldásait, például a színes posztamenseket. Ám kiderül, ez az anyagrész
tisztán cseh, ami például František Kupka esetében automatikusan nemzetközi színvonalat jelent, de másutt megint keveredik, hogy egy ilyen bemutató a mindenkori nemzeti
galéria reprezentációs, egy országot dokumentáló feladatának felel-e meg, avagy komplex,
nemzetközi művészet(történet)i kérdésfeltevéseknek is elébe áll. A honi–külföldi dilemma
mellett kétségtelenül felemás a kortárs anyag helyzete is. Rendezése nem hangsúlyos, üzenetében nem érezhető a jelenkoriság – ami egy sok évszázadot felölelő múzeum esetében
talán érthető is, ám egyúttal átélhetővé teszi a helyi kortárs szcéna panaszát.
Alkalmasint ezért szakosodik a már említett Rudolﬁnum az élő művészetre, azon belül is a nemzetközi trendekre, részben provokatív kérdésekre. Holott az 1894-ben átadott
neoreneszánsz épülete viszonylag kevéssé alkalmas erre, sőt intézményi kerete sem erre predesztinálja, hiszen a Rudolﬁnum a nemzeti ﬁlharmonikusoké, s a kiállítási program
szervezetileg ide tartozik. Már az is bátor lépés volt, amikor 1994-ben megkezdték itt a
kortárs tárlatok sorát. Az időközben létrejött közel hatvan kiállítás a historizáló enteriőr
kávébarnára festett falai között egyfajta hiánypótlás a prágai intézményrendszerben nem
elég markánsan jelen lévő jelenkori nemzetközi programért.
Mit tesz a privát intézményrendszer a helyzet javításáért? 2007 telén már külföldön
is bemutatkozott a feltehetően legismertebb cseh vállalati gyűjtemény. A Kooperativa biztosító kollekciója a Leopold Múzeumban debütált – nem kis bécsi céges segítséggel, hiszen
a vállalat a Wiener Städtische biztosítási csoport része. Az előszót is a bécsi vezérigazgató
(aki maga is ismert gyűjtő, továbbá a bécsi cégnek is mennyiségre nagy, nyilvánosan mindmáig nem prezentált gyűjteménye van) jegyzi a katalógusban, ám inkább egy valódi nemzetközi koncepcióra és szintre lett volna szükség. A magyar viszonylatban Kovács Gábor
kollekciójához, illetve az MKB Bank anyagához hasonlítható Kooperativa-gyűjtemény létezésének ténye ugyan valóban dicséretes, de ezen túl jellegzetes kelet-európai gyengeségeket mutat. Táblaképekre koncentrál, a befogadható tematikát és stiláris megoldásokat részesíti előnyben, a kortárs felé alig tekint, igazából a modern szekciójában is konzervatív,
a „nemzeti művészet” fejlődését igyekszik rekonstruálni, s végül inkább neveket produkál,
mintsem erős műveket. Hiába egy-egy Alfons Mucha- vagy Antonín Procházka-alkotás,
ez az anyag egyelőre nem európai rangú céges válogatás. Pedig már az is milyen sokat lendítene az ügyön, ha a bécsi tulajdonú cégcsoport (amelynek magyar leányvállalata élén is
egy budapesti műgyűjtő igazgató áll, és a cég mérlegeli is a művészeti szerepvállalást) az
egyes vállalatoknál található kollekciókat közösen kezelve, közép-európai regionális szelekcióban mutatná be. Hasonló ötlet ez ahhoz, ahogyan a közép-európai múzeumok egymás között letét formájában mozgathatnák a nemzeti karámba zárt anyagokat – és a jelek
szerint hasonlóan nem működik egyik sem.
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Utolsó prágai példaként lássunk egy olyan félig köz-, félig magánintézményt, ahol
felﬁgyeltek e szempontok jogosságára. A ma már idős hölgy, Meda Mladek még a házassága előtt, önállóan kezdett műgyűjtésbe. 1948-ban, a kommunista hatalomátvétel miatt
döntött úgy, hogy tartósan külföldön él; František Kupka művészetét Párizsban fedezte fel
és kezdte vásárolni. Később férje, a washingtoni Valutaalap befolyásos vezetőjeként dolgozó Jan Mladek anyagi támogatója és szellemi társa lett a gyűjtésben. A kollekció másik
klasszikus avantgárd alapköve Otto Gutfreund plasztikáiból állt össze. A hatvanas évektől
kezdve újra lehetségessé vált a házaspár hazalátogatása, és elkezdték vásárlásokkal támogatni az akkori haladó kortárs művészeket is (és főleg külföldi kiállításokhoz segítették a
csehszlovák alkotókat). Legszorosabban Jiři Kolářhoz kötődtek; e három alkotótól gyűjteményükből egy-egy válogatás Budapesten is látható volt 1998-ban és 2001-ben.
A gyűjtemény más kelet-európai országok neo-avantgárd anyagából is merít (főleg
lengyel és jugoszláv munkákat), és nagy része a házaspár által létrehozott prágai Kampa
Múzeumban található. A kollekcióba öt magyar művésztől kerültek munkák (Korniss
Dezső, Jovánovics György, Baranyay András, Halász András és Birkás Ákos), részben a
Mladekékkal szoros kapcsolatban lévő Soros György korábbi vételeiből. Ma ez a kelet-európai válogatás állandó kiállításon szerepel a 2001-ben egy egykori malomban, városi költségvetésből megnyitott múzeumban. A Prága szívében, látványos helyszínen álló hófehér
múzeum Kupka és Gutfreund műveiből is állandó kiállítást tart fenn, továbbá két-három
kisebb időszaki tárlatot tud párhuzamosan elhelyezni. Kritikusok szerint viszont a gyűjteményből hiányoznak az igazán jó művek, s bár az intézmény két további gyűjteményt is
megkapott elhelyezésre, a múzeum összességében nem elég erős.
Vajon miért jut rendre ilyen csalódott nyugvópontra az érvelés, ha régiónk művészeti
intézményeiről szakmai véleményeket olvasunk, hallgatunk? A nemzetközi kitekintés és
az érdemben kortárs (nem csupán élő, hanem szellemiségében jelenkori) szemlélet tűnik a
legtöbbek által sürgetett pótlási feladatnak. Mennyiben reális várakozás ez Közép-Európában két évtizeddel a Vasfüggöny leomlása után, ez nyitott kérdés. De feltehetően számos
apró előrelépést lehetne tenni nagyobb anyagi áldozat nélkül is, csupán egymás között, a
szomszédos országok viszonylatában az elzárkózásból adódó lemaradással őszintén szembesülve és az együttműködés kézenfekvő lépéseit kezdeményezve.*12

*

A fejezetben felhasználtam a témáról a Kalligram 2005/3–4., illetve az Új Művészet 2008/5–6. számában megjelent írásaimat.

10. LESZ-E A BALKÁNON
ÚJ KÖZPONT?
Kortárs művészet délkelet-európai
múzeumokban

N Amikor Budapest elszalasztotta a Manifesta 3 nemzetközi kiállítás megrendezésének
lehetőségét, és az Ljubljanában kapott helyet 2000-ben, a szlovének kihasználták a külföldi érdeklődést, és bemutatták nemzetközi kortárs gyűjteményüket is. Az artist (művész)
szóra rímelő, ArtEast Collection 2000+ anyag egy kelet-európai neo-avantgárd, konceptuális művészeti válogatás, amelyet Ljubljana a függetlenség kivívása nyomán kezdett összeállítani.
A volt keleti blokk szinte minden országából vásároltak műveket: román (Dan
Perjovschi, Greta Brătescu) alkotóktól a lengyelekig (Mirosław Bałka, Józef Robakowski),
még néhány (kelet)német pozíciót is integrálva (Carlfriedrich Claus). A kiállításon öt magyar szerepelt – hárman már klasszikusnak tekinthető munkával (Erdély Miklós, Hajas
Tibor és Tót Endre), míg El-Hassan Róza és Jovánovics György friss, 1999-es művel, az
R. a túlnépesedésről gondolkozik, illetve a Belgrádi várostérkép című kompozícióval.1
Az akkor még nem egészen egy évtizednyi szerzeményezés eredményeit felölelő múzeumi gyűjteményben a nagy nevek domináltak, Stano Filkótól Sanja Ivekovićon át Ilja
Kabakovig vagy Jiři Valochig. A kollekcióról megjelent két katalógus, egy áttekintés elérhető web-oldalon is (www.2000p.org); az egyes műveken lehet esetleg vitatkozni, de azon
aligha, hogy az összességében Marina Abramovićtól Krzysztof Wodiczkóig ívelő anyag kanonikus értékű. A régió múltjából azt a szeletet igyekszik rekonstruálni, amely társadalmi mondanivalója, műfaji komplexitása, ﬁlozóﬁai töltete révén feltehetően a legnagyobb
eséllyel bír a szélesebb, legalább utólagos nemzetközi elfogadtatáshoz. Az anyagnak ele1 2008-ban, az eddigi egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ljubljanai múzeumi kiállítás, a Múzeum az utcán projekt keretében – ahol a főváros harminc köztéri helyszínén jelent meg kelet-európai művészet – egyedüli magyar alkotóként Tót Endre szerepelt.
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gendően erős a kelet-európai speciﬁkuma ahhoz, hogy a globális gyűjteményezésben gondolkodó külföldi múzeumok, alapítványok, magánosok számára is karakteres legyen, de
mindez nem egy belterjes regionalizmus, helyi érdekű művészeti dialektus, hanem a nemzetközivel kompatibilis mondanivaló és eszköztár révén egy tágabban integrálható jelenségcsoport.
A szlovének mint az egykori keleti blokk legnyugatibb része, politikai és nemzeti függetlenségük (1991) biztosítása után rögtön a képzőművészeti reprezentációnak egy olyan
formáját tartották közpénzből ﬁnanszírozandónak, amely 1. vállalja a kelet-európai múltat, 2. abból a kuriozitáson túlmutatóan az egyetemesen, tartósan érvényeset szemezi ki
egy világos művészettörténeti fókusz révén, és 3. mindezt eleve a nemzetin túlnyúló, regionális, nemzetközi kitekintéssel teszi. Hiánypótlásba fogtak. Amit a mégoly szabadelvű
titoista Jugoszlávia nem tett lehetővé, azt próbálták meg: egy ilyen gyűjtemény létrehozásába, vagyis művészeti (és) történeti időátmentésbe kezdtek. Az új, mai projektek terén
is igyekeznek a nemzeti látást elkerülni, gyakran dolgoznak a nemzetközi művészeti élet
alakjaival mint művészekkel (Aernout Mik) vagy vendég-kurátorokkal (Nicolas Bourriaud,
Adel Abdessemed). Az ArtEast négy külföldi tanácsadója (Viktor Misiano, Piotr Piotrowski,
Harald Szeemann, Igor Zabel) is jelzi a regionális, nemzetközi nyitást.2
Az ArtEast Gyűjtemény még két további szeletet ölel fel már kezdettől fogva. Az
egyik a többi volt jugoszláv köztársaság művészeitől egy hasonló szemléletű anyag válogatása, Braco Dimitrijevićtől Slaven Toljig. Ilyen művek már a rendszerváltást megelőzően
is kerültek szlovén (akkor még tagköztársasági) múzeumokhoz, elsősorban ajándékként
a művészektől, egy-egy ljubljanai kiállítás nyomán; s most folytatták a sort. Érdemes-e
azonban ezeket az alkotásokat külön kategóriába sorolni? Hadd ugorjak előre, délkeleteurópai szakmai körutunk következő állomásáig, ahol kis csoportunkat a zágrábi kortárs
múzeumnál azzal fogadta az igazgatónő, kezében a gyűjtemény lexikonvastagságú új kiadványával, hogy anyaguk több mint fele külföldi mű! Némi hatásszünet után nyilvánvaló
iróniával hozzátette, hogy ez akkor igaz, ha külföldinek számítják a volt Jugoszlávia nem
horvát alkotóit… Innen nézve tényleg reálisabb a ljubljanai gyűjteményben is inkább egy
külön ex-jugoszláv szeletről beszélni, és a kollekciót körkörösen bemutatni, a helyi/nemzeti alkotóktól az egykori jugoszláv kollégákon át a többi volt kelet-európai ország művészeiig.

2 A három, nemzetközileg ismert kelet-európai szakember mellett a néhai Szeemann a Balkán iránti nyugati érdeklődés vezéralakja; a magyar közönség számára legkönnyebben elérhető bemutatkozása a Vér és méz: a jövő a Balkánon van című tárlata volt. Tegyük hozzá, a négy kurátor közül Igor
Zabel sem él már. A szlovén művészettörténész fiatalon, 2005-ben hunyt el, emlékére az osztrák Erste Bank kortársművészeti alapítványa 2008-ban a
délkelet-európai régióra összpontosító díjat hozott létre negyvenezer euró értékben, három, egyenként tizenkétezer eurós különdíjjal.

És tovább. Mert a szlovén kortárs gyűjtemény negyedik egysége egy földrajzi szempontoktól mentes, egyetemes válogatás Joseph Beuystól Anish Kapooron át Jean-Marc
Bustamante-ig. Még ha csupán szimbolikus erejű is ez a néhány „nyugati” munka, jelenlétük elengedhetetlen ahhoz, hogy a „keleti” anyag ne zárt blokk maradjon, hanem a valós
cél, az egyetemes integráció felé hasson. Ezt szolgálta az is, hogy az ArtEast egy-egy szelekciója a 2000-es tárlat nyomán Skopjéban, Karlsruhéban és Innsbruckban is bemutatásra került, illetve Ljubljanában az épület rekonstrukciója nyomán állandó kiállításon lesz
majd látható.
Ez az épület egy, az óvárostól nem túl messze fekvő egykori laktanya; mint ilyen,
történetileg hiteles, jellegét tekintve pedig a kortárs művészethez illő helyszín. Egyedül a
tempó az, ami nem érdemel dicséretet: már a 2000-es kiállítás is itt kapott helyet, vagyis a
rekonstrukció az azóta eltelt években sem fejeződött be. Mint azonban látjuk majd, a zágrábi kortárs múzeum története hasonlóan, 1998 óta húzódik, nem is beszélve a számos
magyar példáról a kulturális intézmények lomha és problémás elhelyezésére.
Ljubljana mentségére szolgálhat, hogy ez nem a múzeum főépülete. Az eddigiekben
tudatosan hagytam nyitva az ArtEast Gyűjtemény pontos intézményi jellegét. Nem mintha valami trükk lenne a háttérben: a kollekció a Moderna Galerija, a szlovén állami modern és kortársművészeti múzeumé. Ám elkülönül a múzeum törzsgyűjteményétől; nem
véletlen, hogy önálló helyszíne lesz. A Moderna gyűjteménye a huszadik század elejével
indul, a graﬁkákkal együtt összesen több mint tízezer tételes anyagban a domináns klaszszikus műfajok mellett 1991 óta önálló rész képviseli a fotót, sőt újabban a médiaművészetet is, ám a fő feladat itt a modern és kortárs szlovén trendek bemutatása. Az 1992 óta
igazgatóként dolgozó, nemzetközileg ismert művészettörténész, Zdenka Badovinac alighanem más, magasabb státuszt (is) kívánt biztosítani a saját ötlete és kurátori döntései
szerint létrehozott ArtEast Gyűjteménynek azzal, hogy ugyanazon intézmény keretein belül, de külön kezeli.3
Szerepet játszhat ebben az is, hogy a Moderna székhelye előkelő, letisztult modern
épület. Megnyitásának éve (1948) megtévesztő: nincs köze a második világháború utáni
Jugoszláviához, hanem 1936–1939 között tervezték, csupán a kivitelezés a háború miatt
1941-ben leállt. Bár az épület mentes az avantgárd invenciótól, formái és arányai inkább
az érett, letisztult modernizmushoz sorolhatóak, de (vagy éppen ezért) külseje és belseje
egyaránt szemrevaló. Pont annyira ﬁgyelemkeltő, amennyire egy villanegyedben, a belvárostól nem messze, de már a parkos kerületben elhelyezett középület esetében indokolt,
3 Közben igyekeznek a Moderna Galerija intézményét is egyre jobban a nemzetközi vérkeringésbe kapcsolni: az idei Velencei Biennálén jelentkezik
először közös projekttel egy tartós együttműködés nyitányaként a szlovén múzeum, a barcelonai kortárs múzeum, az eindhoveni Van Abbemuseum és
a pozsonyi Július Koller Társaság.
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majd belül a téglalap alaprajzú, fehér termek szimmetrikus felépítésben, következetes ritmusban görgetik előre a látogatót. Ez valóban inkább modern, mintsem kortárs műveknek szánt helyszín.
Bár ha belegondolunk, hogy a modern művek a maguk egykori kortárs helyzetében legalább annyira provokatívnak tűnhettek, mint a most külön épületbe delegált konceptuális alkotások a hatvanas évektől kezdődően, akkor a „kortárs” megjelölés viszonylagossága is szembetűnő. Talán ezért is rendelkezik a Moderna egy harmadik, kísérleti
helyszínnel. Az egyik forgalmas főúton található, kirakatszerű üvegportáljával áruházra
emlékeztető kis „project space” annyiban kötődik a múzeum gyűjteményeihez, hogy itt
mutatják be kétévente az új szerzeményeket, például nemrégiben az Irwin csoport, vagy
Mladen Stilinović munkáit.
A főépületen túli két helyszín, valamint a külön kezelt nemzetközi kortárs gyűjtemény meghatározóak a Moderna identitásában – amint ezt egy csupán rövid összehasonlítás is jelzi néhány más ljubljanai múzeum kapcsán. A Moderna szomszédságában ugyanis
nemcsak egy Városliget jellegű hatalmas park, illetve a monarchiabeli hangulatot árasztó
villákba beköltözött, s ma e hangulatot a sokszoros biztonsági őrség révén csúfan eltorzító amerikai, orosz és egyéb nagykövetségek találhatóak, hanem több más múzeum is.
Például a görögös portikuszáról felismerhető Szlovén Nemzeti Múzeum, illetve a három
épületrészből – két historizáló palotából és a köztük lévő, egykori szabad tér helyén a legújabb átépítés (2001) nyomán született üvegfalú átriumból – álló Szlovén Nemzeti Galéria.
A berlini Múzeumsziget példája követésre talált, a szlovének is különböző szakmúzeumok
egymás mellé helyezésével, egyúttal zöldövezeti háttér biztosításával kívánták hangsúlyozni, hogy ők is a felvilágosodás szakgyűjteményekbe oldódó, de még univerzálmúzeumi
küldetésének követői.
A Narodna Galerijának az épületébe lépve ékes angol fordításban olvasható bemutatkozó szövege nem is mulasztja el kiemelni, hogy már a tizenkilencedik századtól megfogalmazódott az igény a szlovén kultúra eme központi intézményének létrehozására, s
hogy a gótikától induló, európai anyagot is felölelő, a huszadik század elején záruló gyűjtemény az 1920-as években kapott először rendszeres, majd már állandó kiállítási lehetőséget. Az intézményt nevezték szlovén Akropolisznak, sőt belelátták egy szlovén Louvre
feladatait is, és így tovább. Igazi üdvtörténet, amely a jelenben, az önálló szlovén állam
nemzeti képtárában nyeri el csúcsát. Remélem, a dagályosságot mérséklő szabad fordításom is tükrözi megrökönyödésemet: a tizenkilencedik században lehetett így fogalmazni,
de ma? A nemzeti ébredés, a kulturális emancipáció történetét el lehet beszélni, utalva a
szomszédos osztrák és olasz hatalmakra és már tényezőkre, de ma egy Nemzeti Galériától
joggal vár el a látogató kritikusabb önképet, reﬂexív viszonyt saját történetéhez.

Ezek után nem csoda, ha a főlépcsőn felérve, a bizonyára leglátványosabbnak szánt
„szlovén impresszionizmus” csarnokban a szerencsétlen külhoni vendég alig tudja udvariaskodva leplezni zavarát: mindez bizonyára szép és derék föstészet, de mintha nem
ugyanaz az impresszionizmus, nem egyazon művészeti minőség lenne, mint azt a példát
nyújtó franciák produkálták. Egy így konstruált nemzeti kánon nem a legreálisabb értékelést nyújtja a helyi, „nemzeti” vizuális örökségről.
Innen nézve mekkora a szellemi távolság az ArtEast Gyűjteményhez! Most nyer igazán jelentést, hogy a Moderna Galerija (amelyet, további tipikus ex-szovjet vonásként, az
ötvenes években egy időre alárendeltek a Narodna Galerijának) szerkezetileg és helyileg is
kvázi-önállóan kezeli az újonnan indított kortárs anyagát, s hogy azt ﬁzikai és szimbolikus
értelemben is minél távolabb kívánja tudni a mégoly jó szándékúan létrehozott, de a tiszteletet parancsoló nemzeti kulturális önreprezentációt a provincializmussal veszélyesen
összemosó szlovén múzeumszigettől.
Amennyiben ez a múzeumtörténeti utalásokat és a kortárs művészet gyűjteményi
helyzetét elegyítő szubjektív beszámoló módszertanilag elfogadható, akkor hadd tálaljam
következő állomásunk, a zágrábi kortárs szcéna helyzetét is hasonlóan. A horvát fővárosban mindenki megfordul a Josip Jelačić bánról elnevezett főtéren, amely szűk, kanyargós
utcáival a dombra felkúszó, mediterrán jellegű óvárost köti össze a tizenkilencedik századtól kezdve kiépült polgári városrésszel. A főtéren a bán kivont kardos lovas szobrát művészetileg nem sok ﬁgyelemre méltatnánk, ha ki nem derül, hogy az egykor nemzeti függetlenséget ígérő hadvezér emlékműve egyszer megfordult. Eredetileg észak, az óváros felé
nézett, ám a második világháborút követően a hős nem illett az új állam ideológiájához, a
teret átnevezték, a szobrot elszállították, s midőn nemrégiben a végre valóban önálló horvát állam visszaállította a tábornoki plasztikát, a város szerkezete annyira megváltozott,
hogy már délnek, a modern városrész felé fordították.
Ez a szimbolikus fordulat a kulturális intézmények térképén is nyomon követhető.
Aki a barokk Zágráb hangulatát keresi, az óvárosban találja meg a katedrálist vagy éppen
a céhes emlékű utcácskákat, ám aki a modern város, illetve állam tudatos önreprezentációjának helyszíneit kutatja, az a színházak és más kulturális szentélyek mellett a polgári
városrészben fedezheti fel a múzeumok egész sorát. Ennek szíve a (nem alaptalanul) horvát főnemesként számon tartott Nikola Zrinskiről elnevezett óriási park. Közepén áll az
úgynevezett Kiállítási Pavilon, amelyet a budapesti Millenniumi ünnepségeken lezajlott
horvát bemutatkozás után szállítottak vissza Zágrábba, s ott 1898 óta egyfajta műcsarnokként működik. A park egy másik sétányán található a Horvát Tudományos Akadémia
1880-ban emelt épülete, s benne az egykori boszniai püspökről elnevezett Strossmayerféle Régi Képtár. Ez a modell is ismerős a magyar fővárosból: a Magyar Tudományos Aka-

10. LESZ-E A BALKÁNON ÚJ KÖZPONT? Kortárs művészet délkelet-európai múzeumokban

....................................................................................... 147

10. LESZ-E A BALKÁNON ÚJ KÖZPONT? Kortárs művészet délkelet-európai múzeumokban

148 .......................................................................................
démia kicsivel korábban épült főépülete fogadta be eredetileg az Esterházy Képtár állandó
bemutatóját, s a harmadik emeleten ma is az MTA Művészeti Gyűjteménye működik.4
A park egyik sarkában áll a Moderna Galerija elnevezésű huszadik századi gyűjtemény, anyagában színvonalas, még ha rendezésében nem is előnyös állandó kiállítással,
továbbá különböző időszaki bemutatókkal – ottjártamkor éppen Alfréd Brogyáni (így, magyar ékezetekkel) magángyűjteménye volt látható, igényes katalógussal és folyékonyan
angolul beszélő pénztárossal. Egy sarokra innen az Archeológiai Múzeum ablakai nyílnak
a park platánfáira; s tekintettel a horvát területek római múltjára, nem meglepő, hogy az
intézmény egy teljes volt palotát elfoglal. Ugyanekkora elhelyezés dukál a szintén sétatávolságon belül található Néprajzi Múzeumnak; míg kicsivel messzebb egymás mellett magasodik a magánalapítású Mimara Múzeum, univerzális igényű művészettörténeti gyűjteménnyel (amelynek némely attribúciója ugyanakkor nemigen állná ki a próbát), illetve az
1888-ban eleve múzeumi célokra épített Iparművészeti Múzeum.
Ami ebből a nem teljes felsorolásból is kitetszik: Zágráb ugyanolyan ambícióval gyarapította közgyűjteményeit, mint Budapest vagy más központok a régióban. A tudományos taxonómia, a nemzeti emlékezet konstruálása, a polgári rétegek nevelése és szabadidejének méltó urbánus kitöltése, és a további ismert múzeumi funkciók meghonosításával
bizonyítani kívánták, hogy ez a város is a közös európai kulturális modellt követi. A városközépi park mint földrajzi szervezőelv emlékeztet a Ljubljanában is megﬁgyelt berlini párhuzamra, vagy éppen a budapesti Városligetben a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok párosára. Számos további példát lehetne hozni (egészen a washingtoni Mallig vagy a
tokiói Ueno Parkig), ahol a múzeumok egymást kiegészítve – mintegy az ismeretek egymást követő fejezetei – helyezkednek el, másrészt a rendezett parkhoz mint nyilvános természettudományi múzeumhoz is közel találhatóak.
Ugyanez a tizenkilencedik századi európai elkötelezettség ragadható meg a zágrábi
múzeumok építészeti megoldásaiban is. Historista, néhol már eklektikus stílusuk létrejöttük korszellemét idézi, utal az általuk kínált tartalmi időutazásra, nem idegen ezen intézmények megmosolyogtató pátoszától sem, amint az autoritás igényét is jelzi, ugyanakkor
csak annyira ugrik ki e polgári belső kerület monarchiabeli városképéből, hogy ne nyomja
el a nagyjából akkoriban épült bérházakat sem. A múzeumok szerves részei ennek a városnak, a magától értetődően a felvilágosodás és a romantika európai előképeihez asszimilálódó délkelet-európai polgári és nemzeti fejlődés alapkövei.
4 A horvát akadémiának másutt is látogatható művészeti anyaga: a valaha Zágráb legnagyobb üzemeként működő, 1864-ben emelt bőrgyár a második világháború óta az akadémia kezelésében állandó és időszaki kiállításoknak ad otthont, amelyek közül történetileg a Gypsotheque-nek nevezett,
1937-ben létrehozott gipszmásolat-kollekció a legérdekesebb (vö. gliptotéka = szobortár), míg a nyolcvanas évek vége óta kortárs kiállítások is rendre
helyet kapnak, illetve nemrég egy szoborkert is létesült.

Ha azonban őszinték vagyunk, az elismerésbe némi csalódás is vegyül. Egyetlen zágrábi múzeumépület sem jelentős. Nem a Vasfüggöny miatt nem kerültek be a meghatározó
nyugati múzeumtörténeti könyvekbe, hanem mert a nemzetközi minták (görögös oszlopsor, timpanon, vagy a legjobban sikerült Kiállítási Pavilon londoni, párizsi ihletésű vasszerkezete) átvételén túl semmi egyedit nem mutatnak fel. Nagyon érezhető rajtuk a bizonyítási vágy, amint számos korabeli budapesti kulturális épületen (például a Szépművészeti
Múzeumon) is; megmutatni a nagyvilágnak, hogy Európának ezen a felén is ugyanazt az
építészeti, civilizációs kódot beszéljük.5 Be lehet ezt tudni a Monarchián belüli versengésnek is: Budapest Bécs mögött nem akart lemaradni, Zágráb pedig – joggal – bizonyítani kívánta, hogy a kétpólusú kiegyezés igazságtalan, s a horvát főváros is ugyanolyan erős.
Az államhatalmi reprezentáció az esztétikai érték rovására ment ugyanúgy, ahogyan
a ljubljanai Nemzeti Galériában a „szlovén impresszionizmus” bizonygatásának a kisebbrendűségi érzést kompenzáló jellege van. Mindez nem tartozna ide ilyen hosszan, ha nem
valami hasonló benyomásom támadt volna az épülő zágrábi Kortárs Művészeti Múzeum
megtekintésekor. A Száva-hídon átjutva, a legújabb, már a második világháború után kiépített városnegyedben (Novi Zagreb) a kelet-európai látogató saját közelmúltjával szembesül: panelházak pusztasága, aszfaltrengeteg, illetve a széleken már ugyanennek a mai
sivár folytatása a korszerűbbnek tűnő, de aligha barátságosabb lakóparkok formájában.
Ezen alvóváros közepén terpeszkedik a 2003 óta épülő új múzeum.
Monumentálisabbat nehéz elképzelni. Egy óriási kultúrházra emlékeztet, illően belesüppedve a környék szürkeségébe. Zöldfelület sehol, holott a telek méretes – de jobbnak
láttak mindent burkolni. A lépcsők tetejére érve beton oszlopsor között lépkedünk át, úgy
látszik, a görögös utalás itt sem volt kihagyható; szerencsére a falfelületek jelentős része
már üveg. Nincs itt ugyanakkor sehol giccs: az oszlopsor díszítés nélküli, a nyersbeton az
érett modernizmus minimalista szemléletét idézi, az üveg transzparenciát teremt, az épület tömegei világos, következetes geometrikus elemekből tevődnek össze, a szerkezet átlátható. Szó sincs a mi Nemzeti Színházunk problémájáról – ebben a zágrábi épületben
nem zavarja a látogatót semmi, csak éppen nem is vonzza ide semmi.
Átadás reálisan a közeljövőben (azt követően legalább ennyi idő lesz még a beköltözés, a művek elhelyezése a megnyitásig); kis csoportunkat informális bejárásra kíséri
az építész. Ismerteti az alapelveit rokonszenvesen szerény, praktikus fellépéssel, semmi
öntetszelgés. Pont olyan, mint a múzeum; gyakorlatias, funkcionális. Mi a bajom mégis?
Hiszen folyamatosan arról megy a vita, hogy a nemzetközi sztárépítészek egyénieskedő
5 Ilyen összevetésben szerencsésebbnek tűnik a budapesti Iparművészeti Múzeum épülete, amely úgy felelt meg a kor nemzetközi elvárásainak,
hogy némi lokális íz révén előnyösen különbözött is a centrum mintáitól.
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turisztikai látványossággá alakítják az épülő új múzeumokat, elnyomva a művek érvényesülését. Végre itt egy józan, alkalmazkodó ellenpélda!
De ez nem ilyen egyszerű. Az építészet, különösen egy múzeum esetében, maga is
kortárs állásfoglalás. A kortárs művészet pedig ne legyen ennyire jól nevelt, jellegtelen.
Rendben van, hogy belül is minden fehér, intelligens a múzeumi könyvesbolt és kávézó elhelyezése a fogadótérben úgy, hogy azok zárás után is működhessenek még, ügyes a szintek megosztása az összesen 15 000 m² alapterület tagolása érdekében, ám valami kreativitás mégis hiányzik. A közönség számára maga az épület az első – és bizonyos értelemben
legerősebb – üzenet a kortárs művészetről. Valamivel fel kell csigázni az érdeklődésüket,
valami különbséget kell lássanak a bevásárlóközpontok és egy művészeti helyszín között!
Bármelyik oldala mentén sétálunk végig, erről az épületről az egyetlen és meghatározó benyomásunk az, hogy nagy; nagyon nyilvánvaló szeretne lenni, hogy itt van.
Monumentális jellege csak azért nem kirívó, mert az egész környező Novi Zagreb az
– de kérdés, hogy jó volt-e alkalmazkodni ehhez az urbanisztikai léptékhez. Az új múzeum
hasonlóan hű társa a környék épületeinek, mint a modern városrész múzeumai a polgári lakóházaknak; egyúttal korrekt szinten megfelel a mai nemzetközi múzeumépítészeti
alapelvárásoknak (ahogyan a korábbi zágrábi múzeumépületek a száz évvel ezelőtti korszellemben fogantak), de sem városrendezésileg, sem építészetileg nem tesz hozzá semmit
a kortárs múzeumokról alkotott univerzális tudásunkhoz. Megfelel a globális elvárásoknak; de ez a technicista hozzáállás, az igazodás a politikai reprezentáció, illetve a plázák
mai nyilvánosságszervező logikájához kevés. Lokális jelentőségű marad az épület, bármekkora is. Sőt részben pontosan a mérete miatt.
Meglehet, a budapesti Ludwig Múzeum munkatársai irigyelnék ezt a helyzetet, hiszen lássuk még néhány pozitívumát. A múzeumot nem rejtették el holmi művészeti palotában, hanem kiemelkedő szimbolikus jelentőséget ruháztak rá azzal, hogy ekkora önálló
helyszínt kapott. Ugyanakkor integrálták az összművészeti programok lehetőségét, van
multimédia-színházterem belül, míg a tetőteraszon 700 m²-es kültéri installációs felület;
valamint a belvárosból közvetlen turistabusz ingázik majd ide, ezzel Novi Zagrebet is felrakva az idegenforgalmi térképre. Emberekkel telve barátságosabb is lesz majd a most még
a gipszkarton válaszfalakat unottan igazító melósok által uralt tér, ahol végeredményben
3500 m² állandó, illetve 1500 m² időszaki kiállítási felület lesz.
S a gyűjtemény nem is jelentéktelen! Az 1954-ben Zágráb városa által létrehozott
Kortárs Művészeti Múzeum anyaga ugyan főleg horvát és más ex-jugoszláv alkotókat képvisel (közte nemzetközileg is jegyzett ﬁgurákkal Dusan Dzamonjától Damir Sokićig), de az
egyetemes kollekcióban erős a konstruktív-kinetikus válogatás (Julio Le Parc, Adolf Luther,
Otto Piene), amint a konceptuális rész is (John Baldessari, Daniel Buren, On Kawara).

A Tito-féle Jugoszlávia el nem kötelezett státuszát kihasználva számos olyan külhoni művészt hívtak meg kiállítani a múzeum korábbi, átmeneti épületeibe, akik a keleti
blokkban másutt aligha szerepeltek (Daniel Buren 1974, Ulrike Rosenbach 1981, Barry
Flanagan 1987), s a gyűjtemény ezen kapcsolatok révén is gyarapodott. Nem hiányzik a
külön fotó- és médiaművészeti tár sem (Andres Serrano és mások munkáival). Jól látszik,
hogy az egykori Jugoszlávia egy szerbhorvát (akkor még egybeírták) dominanciájú állam
volt, és Tito maga is horvát volt: ez a zágrábi gyűjtemény a szövetségi állam széteséséig
összehasonlíthatatlanul erősebb volt a ljubljanai Moderna Galerija anyagánál.6
Magyar összehasonlításban is ide jutunk: Budapesten a Ludwig-megállapodás előtt
közgyűjteményekben érdemben nem volt nemzetközi kortárs művészet; húsz-harminc
évvel ezelőtt Zágráb sokkal nemzetközibb kortárs múzeumi eredményeket tudott felmutatni. Ma a három főváros között kiegyenlítettebb a helyzet, illetve a három intézmény a
konceptuális művészeti fókusz révén új típusú versenyben van egymással.7 Nézhetjük ezt
onnan is, hogy míg a tágabb intézményrendszert vizsgálva Budapest vezető pozíciója vitathatatlan (Ljubljanában vagy Zágrábban, de még a két erősebb volt kelet-európai fővárosban, Prágában és Varsóban sincs akár csak megközelítően olyan sűrű galériás háló, élénk
non-proﬁt kiállítási élet, s rámenős kortárs műgyűjtés, mint nálunk), addig Budapest előnye a kortárs művészet múzeumi pozíciója terén nagyon sovány. Két déli szomszédunkkal
összevetve úgy tűnik, Magyarországon a művészeti szcéna megújulása eredményesebben
ment végbe a civil társadalom és a műtárgypiac által mozgatott szegmensekben, mint a
közintézményi szférában.
A volt Jugoszlávia területén a legkomolyabb további összehasonlítási alap az 1958ban alapított belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum lehet. Épülete 1965-ben készült el,
gyűjteménye visszanyúlik a klasszikus avantgárdig (Zenit), és meghatározó alkotásokat
ölel fel a második világháború utáni évtizedekből, különösen a már kiemelt konceptuális szegmensből (Raša Todosijevićtől Milica Tomićig). Működése a kilencvenes években
ellehetetlenült, 2001-ben nyitott újra. Máris látszik, hogy nemhogy Kelet-Európa vagy
6 A zágrábi múzeumban az állandó kiállításon ez a törzsgyűjtemény öt tematikus blokkban lesz bemutatva „Változó gyűjtemények” címmel. A jelző
arra utal, hogy az állandó gyűjtemény statikus jellegét szeretnék elkerülni, s azt inkább időről időre átrendezve, élően mutatják be, míg a főnév végén
a többes szám az egyértékű kanonikus gyűjtemény helyett olyan hálót sugall, amelyet a kurátorok különböző, vállaltan eltérő olvasatai szőnek össze a
kollekcióról.
7 Nyugati múzeumok – egyedi művek megszerzésétől eltekintve – szisztematikusan nem gyűjtik a kelet-európai konceptuális művészetet;
ám a három intézménynek van egy bécsi riválisa, az Erste Bank szakmai kuratórium által épített, ebbe az irányba szakosodott kollekciója, amelyből
2005 óta Bécsben, Belgrádban és Dunaújvárosban is látható volt válogatás. Mielőtt azonban hősi erénynek tűnne ezen intézmények figyelme a régió neo-avantgárdja iránt, tegyük hozzá, hogy reálisan nincs más alternatívájuk Kelet-Európa elmúlt évtizedeinek művészetéből, mint a társadalmilag
szubverzív, illetve műfajilag a tárgyiasult alkotást kikezdő tendenciák megmaradt darabjainak összeszedése, ha kicsit is különbözni akarnak a műtárgypiaci divatoktól.
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a Balkán, de még ex-Jugoszlávia sem kezelhető egységesen egy ilyen elemzésben, hiszen
a ljubljanai, a zágrábi és a belgrádi kortárs közgyűjtemények helyzete milyen eltérően alakult az elmúlt évtizedekben. Sokáig a belgrádi és a zágrábi volt privilegizált helyzetben, s
hozzájuk képest a ljubljanai lokális jelentőségre volt ítélve. A szövetségi állam szétesése
után a helyzet megfordult, a két háborúba sodródó új állam múzeuma maradt le az újonnan független és kozmopolita szellemiségű szlovénhez képest. Néhány éve egy harmadik
szakasz kezdődött, amelyben a zágrábi intézmény felzárkózása a leglátványosabb; Horvátország gazdasági ereje és nemzetközi imázsformáló szándéka – még ha számos feszültség árán és kompromisszumos formában is – létrehozott egy olyan új kortárs intézményt,
amely feltehetően az egyik meghatározó pont lesz a délkelet-európai övezetben.8
Ha azonban történelem és a kortárs művészeti intézmények egymásra hatásának legélesebb példáját keressük, az Bukarestben található meg. Mióta a Muzeul Naţional de Artă
Contemporană – hivatalos verzió szerint Adrian Nastase miniszterelnök javaslatára – az
egykori Ceauşescu-palota egyik szárnyában kapott helyet, e történelmi-politikai kontextusnak két, merőben ellentétes felfogása hallható. Ruxandra Balaci tudományos igazgatóhelyettes, nemzetközileg is ismert kurátor szerint ez ﬁgyelemfelkeltő, izgalmas helyzet
és ráadásul Kelet-Európa „legnagyobb” kortárs művészeti múzeumát jelenti. Ha Mihai
Oroveanu igazgatót hallgatom, ő a palota belső, lepusztult udvarára néző szobájában kevésbé lelkes: a diktatúra bukása után másfél évtizeden át csak átmeneti helyszíneket kapott az intézmény, s a jelen elhelyezés szintén egy rossz, bár megjelenést biztosító kompromisszum.9
A gond szerintem már a palota megközelítésénél kezdődik. Bár a város központi negyedében fekszik, a hatalmas telek soksávos utakkal, fallal, őrséggel védett kapukkal van
elzárva a potenciális látogatóktól. Tömegközlekedéssel nem könnyű idejutni, illetve önmagában a gyalogtávolság a megállótól a múzeumként használt szárny bejáratáig elriasztó. Talán megnyitóra, más alkalmakra eljön egy elit és a szakmai érdeklődők egy csoportja, de egyszeri látogatóként ez inkább egy non-lieu. Szimbolikus értelemben még inkább.
A megalomán palotában a jellegtelenség a legmeglepőbb. Nemcsak egy autoriter rezsimhez és gyűlölt személyhez kötődik, de az idő révén fokozatosan megszülető történelmi távolság ellenére sem vonzó akár belföldi, akár külhoni látogatók számára. A méreteket, az
idetelepített szállítási, védelmi és egyéb infrastruktúrát, a föld alatti szinteken kiépített
8 Egy alaposabb vizsgálat nem hagyhatná figyelmen kívül a többi önállóvá vált ország kortárs múzeumait sem (jelesül a szarajevói jelenkori gyűjtemény nemzetközi része is értékes, hiszen a háborút követően vezető külföldi alkotók sora adományozott műveket az egyelőre helyszín nélküli intézménynek), illetve a fővárosokon túl számos helyszínen működik fontos kortárs művészeti múzeum; két ismert példát említve, Rijekában és Splitben.
9 Nem is biztos, hogy tartós, hiszen a palotába beköltözött közintézmények (parlament, szenátus, alkotmánybíróság) szeretnék kitúrni a múzeumot,
holott az csupán az összterület három százalékát foglalja el.

mini-várost és bunkert lehet hihetetlennek tartani, de igazából nincs itt semmi érdekes.
Akár az épület értékelhetetlen stiláris megoldásait nézem kívülről, akár a kiábrándítóan
rossz kivitelezést belülről, a diktatúra üressége mered rám. Miért jöjjön ide bárki? Egy
kortárs művészeti múzeum el van itt rejtve, semmint azért lelkesedhetnénk, hogy milyen
prominens és tágas otthont kapott. Száműzetés ez, előkelő formában, katonai és politikai
felvigyázókkal.
Ehhez képest magát az épületszárnyat ügyesen alakították át, látványos a homlokzatra kívülről szerelt két üvegfalú lift. A közömbös belső terek is, fehérre festve, igazából
alkalmas kiállítási szintek. A múzeumnak külső, együttműködésben fenntartott helyszínei is vannak (Kalinderu MediaLab, továbbá a Nemzeti Színház egyik kiállítótere, illetve a
szintén központi fekvésű Dalles Galéria); csak jönnének a kiállításokra a látogatók!
Mielőtt bárki az előítéletes vélemény felé hajlana, hogy itt úgysem lehet nagy hagyománya a kiállítások látogatásának, érdemes felidézni, milyen komoly múzeumi és más kiállítási intézményrendszer volt valaha Bukarestben. Sajnos ezt ma már szó szerint felidézni kell, a Ceauşescu-féle rombolás olyan nagy részét eltüntette. Mivel a diktátor önmagát
egy új időszámítás kezdeteként szemlélte, minden megelőző érték gyanús, eltüntetendő
volt számára. Különösen az épített örökség szenvedte ezt meg: amint a falusi létformát
(függetlenül annak nemzetiségi vetületeitől), úgy a fővárosban a polgári fejlődés építészeti
emlékeit is el kívánta törölni a föld színéről. Az MNAC óriási fotógyűjteményében bőséges
dokumentációs anyag található mindazon múzeumokról, nyilvános magánképtárakról, a
Nemzeti Szalonról és egyéb intézményekről, amelyek ma már a bukaresti művészeti élet
örökre eltűnt helyszínei.
Az anyagból kiállítás is látható volt, csoportunk kedvéért Ovoreanu elővesz tucatnyi
szépen nagyított, keretezett felvételt cilinderes kiállításnéző urakkal a második világháború előtti időkből. Ugyanezt a történelmi tablót erősíti, amikor a helyi kollégák a város
olyan részeibe is elvisznek minket, ahol megmaradt még a szecessziós villanegyed vagy a
Párizzsal versengeni kívánó középületek némelyike.
Egykori térképekkel összevetve látható, hogy ezek nem szigetek, hanem meghatározó városképi elemek voltak. Az 1859-től egyesülő román fejedelemségek fővárosa nagyon
gazdag, közel egy évszázadon át prosperáló központ volt, hiszen Románia számára egyik
világháború sem jelentett kataklizmát, sőt az ország a két világháború között ereje teljében volt. Ahogyan a modern kulturális intézményrendszer (és sok más társadalmi komponens) kiépítésével a közép- és kelet-európai országok a tizenkilencedik században gyorsított polgári igazodást kíséreltek meg a nyugat-európai modellekhez, úgy ez Romániában
nemcsak párhuzamosan megindult, hanem utána hosszabban folytatódott is, egészen az
1950-es évekig.
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Amilyen nagy ívű volt ez a fejlődés, olyan drámai lett a rombolás ﬁzikailag a kiállítási
épületek és szerkezetileg, gondolkodásilag a művészeti intézményrendszer tekintetében
Ceauşescu alatt, s az újrakezdés még várat magára. Régiónk fővárosai közül ma Bukarestben rejtőzik el legjobban a művészet.10 A múzeumok elvesznek a városban, a galériákba
még a 2 META alapítvány (egy művészházaspár, akik szerepelnek Hunya Gábor románmagyar kortárs gyűjteményében, továbbá ők szervezik a bukaresti ﬁatal művészeti biennálét, amelyre 2010 őszén a negyedik alkalommal kerül sor) által kiadott havi kiállítási kalauzzal is nehezen jutottunk volna el segítség nélkül. Holott kitapintható a művészeti háló
jelenléte. A kortárs múzeumtól nem messze áll a Muzeul National de Artă al Romaniei,
amely az egykori királyi palotában 1950 óta működik, s a lapidáriumától az egyetemes régi képtári anyagán át a modern román művészetig évszázadokat fog át, még ha jelenkori
kapcsolódást nem kínál is. Kortárs magyar válogatás is volt már az egyébként történeti
közgyűjteményként és műemlék épületként kezelt, szintén egy egykori palotába telepített, távolabbi Cotroceni Múzeumban. De ez a művészeti jelenlét akár Ljubljana, Zágráb
vagy Budapest mai ritmusához, akár a rekonstruálható egykori Bukaresthez képest erőtlen, véletlenszerű.
Pedig a Kortárs Művészeti Múzeum megnyitásakor jócskán volt még optimizmus,
hogy az új intézmény erőteret szervez majd maga köré. A múzeumot bemutató, akkor kiadott könyv büszkén feltünteti a nemzetközi tanácsadó testület tagjait is, mai „sztárkurátoroktól” kezdve (Ami Barak, Nicolas Bourriaud) holland, svéd és más szakemberekig.
Csoportunkban van René Block, aki maga is a testület tagja, alkalmasint a legismertebb,
szenior alakja.11 Kérdésemre azonban rezignáltan válaszolja, hogy a grémium csak papíron
létezik, egyetlen közös tettük sem volt. Ugyancsak ő meséli el, hogy a múzeum elhelyezése
a palotában nem csupán szimbolikus problémákat vet fel, hanem valós feszültségekhez vezetett olyanokkal is, különösen számos vezető művésszel, akikkel amúgy az intézmény szívesen dolgozna együtt. Például Dan Perjovschi komoly konﬂiktust vállalt a múzeummal annak megnyitásakor – s részben éppen ezért, a művész melletti kiállás gesztusaként döntött
úgy Block, hogy az 1992 óta négyévente kiadott német elismerést, a George Maciunas-díjat
2004-ben, röviddel a bukaresti MNAC megnyitása után Perjovschinak ítéli.12

10 Románia számos más városában – Kolozsvártól Galaţiig – a lélekszámhoz és a gazdasági erőhöz képest jóval intenzívebb kortárs művészeti élet
zajlik, mint Bukarestben.
11 A német kurátor berlini galériásként kezdte pályáját (többek között Joseph Beuys egyik korai felfedezője volt), majd a DAAD berlini művészeti
programja révén számos magyar művésszel is kapcsolatba került, utóbb az isztambuli biennále igazgatója lett, végül a kasseli Fridericianum igazgatói
székéből ment nyugdíjba. Azóta is aktív, a berlini–isztambuli Tanas török művészeti alapítvány vezetője.
12 A wiesbadeni, magánfinanszírozású díjat egyfős kuratórium ítéli oda, a megbízatást az első öt alkalommal Block töltötte be.

Biztató lehet, hogy a kortárs múzeum kiállítási programjában nemzetközi alkotók szerepelnek, Alvaro Sizától Olafur Eliassonig. Akadt közös, utazó kiállítás a budapesti Ludwig
Múzeummal, számos egyéb külföldi csoportkiállítás is eljött Bukarestbe. Múzeumról lévén
szó, hol van azonban az állandó kiállítás? Nincs, eddig nem volt, s egyelőre nem is tervezik.
Miért, mekkora és milyen a gyűjtemény? Ovoreanu kitérően válaszol, hogy van több mint
kétezer portréjuk a Conducatorról, s más, hasonló dicsőségek, de így jobb nem is gondolni
a saját anyag bemutatására. Hiába kérdezek két másik kollégát is, ez láthatóan érzékeny és
zavaros pont, a jelek szerint az sem egyértelmű, mekkora műtárgyanyag a múzeumé. Pedig
törzsgyűjtemény és új szerzemények nélkül nehéz egy múzeum esztétikai értékkiválasztó
feladatát ellátni, még egy lazán strukturált kortárs intézményben is.
Kényszer alatt meg lehet próbálni ebből előnyt kovácsolni, és a múzeum tevékenységét laboratóriumszerűen a mindenkori újításra összpontosítani, kihasználva, hogy a kiállítások, programok, együttműködések tervezésénél nem kell a kollekció nehézkességével,
az állandó jellegéből adódó gravitációjával számolni – ám ehhez egy aktív, az alkotókkal és
a befogadókkal találékonyan, sokszínűen kooperáló intézményre lenne szükség.
A kortárs múzeum a jelen formájában nem ilyen, holott politikailag és művészetileg
provokatív, újító alkotó bőven akad Romániában is. Többségük külföldön ismertebb, mint
odahaza, hiszen az elmúlt néhány évben (az ország NATO- és EU-csatlakozása, illetve a balkáni nemzetiségi, háborús konﬂiktusokból a régióra kiterjedő nyugati ﬁgyelem nyomán) a
délkelet-európai országok, így Románia művészete is vonzóbbá vált nemzetközileg, mint a
globalizálódó világba kevesebb fordulattal betagozódó közép-európai országoké.
Ehhez képest meglepő Bukarestben, hogy a román politikai és gazdasági elit kevéssé ismerte fel a kortárs művészet nemzetközi kommunikációs potenciálját: józan érdekük
lenne, hogy akár cinikusan, értetlenül, azonosulás nélkül támogassák a művészeti intézményrendszer kiépülését, hogy az országban lévő művészeti energiák kifejeződést nyerhessenek.
Azért tartottam viszont tanulságosnak leírni, hogy milyen roppant anyagi erő és magas szintű elszánás állhatott a bukaresti múzeumi és művészeti intézmények kiépülése
mögött a második világháborút megelőző évtizedekben, mert ennek alapján megjósolható előbb-utóbb újra egy hasonló szakasz. Mivel Kelet-Európa ráadásul soha nem állt ennyi
kisméretű önálló államból, Románia gazdasági, demográﬁai ereje regionális összehasonlításban nagyobb, mint valaha (egyedül Lengyelországé hasonló), s ez nagy valószínűséggel
újra az egyik vezető (kortárs) művészeti hatalommá is fogja tenni az országot. A kérdés
csak az, mikor.*13
*

A Balkon 2009/7–8. számában megjelent tanulmány szerkesztett változata.
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11. A MÚZEUMTÓL
A MŰTÁRGYPIAC
FELÉ – ÉS VISSZA?

Kortársművészeti gyűjteményezés
az ezredforduló Magyarországán
N Az 1988–2008 közötti két évtized a műgyűjtés látványos, egyúttal sok feszültségtől kísért kibontakozásának időszaka Magyarországon. A folyamat nem is tekinthető lezártnak.
Bár a 2008 közepétől idehaza is elismerten jelen lévő gazdasági válság jócskán megtörte,
mégsem szakította meg teljesen a műgyűjtés felfutását. A válság elmúltával várhatóan a
közelmúlt túlzott várakozásainál szerényebb, de a jelennél optimistább, reális középszinten folytatódik majd a kollekciók bővülése. Történeti léptékben a rendszerváltástól datált
műgyűjtői aktivitás hosszú távú, a két évtizednél tartósabb folyamat maradhat, amelyben
a válság a kiigazítás átmeneti periódusaként könyvelhető el.
Az 1988-as kezdődátum is árnyalható. A nyolcvanas években már évről évre megﬁgyelhető a magyar művészet nemzetközi integrációjának erősödése, a hazai intézményrendszer függetlenedése az ideológiai elvárásoktól, a nem állami kezdeményezések megjelenése, s ennek részeként a gyűjtők fokozódó szerepvállalása. A kulturális rendszerváltás
megelőzte a politikait. A műgyűjtés markánssá válása ezért inkább három, mintsem szigorúan véve két évtizedes lépéssor eredménye.
A gyökerek még korábbra visszavezethetőek. Az ötvenhatos forradalom után konszolidálódó rezsim két szempontból is toleránsabban viseltetett vizsgált területünkkel szemben, mint tette azt a korai ötvenes évek szélsőséges felfogása. Az „aki nincs ellenünk, az
velünk van” szlogen jegyében a Kádár János vezette puha diktatúra a modern és a kortárs
művészetben igyekezett kerülni a konﬂiktusokat, egyre szabadabb teret engedett az egyéni, akár progresszív ízlésnek, feltéve, hogy annak nem volt politikai vetülete. A magántulajdont sem támadta olyan hevesen; így a műgyűjtés a korszak „három T” elnevezésű
kulturális politikájában a „tűrt” (nem támogatott, de nem is tiltott) kategóriába került.
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Az 1949–1956 között betiltott árverések 1957-től újraindultak. Ha monopolizált formában is, de szélesedett a gyűjtést kiszolgáló műtárgypiac. A hetvenes évektől számos privát
kollekció került kiállításra, sőt szakosodott folyóirat is indult az érdeklődők számára. Ezt a
lépéssort a nyolcvanas években még inkább csak latensen, majd a fordulat után nyilvánosan is terjeszkedő magángyűjtés előkészületi szakaszának tekinthetjük.
Az eredetileg két, majd három évtizedesnek bemutatott felívelés szélesebb értelemben fél évszázadosnak minősíthető. Ennek első felében – az ötvenes évek végétől a nyolcvanas évek közepéig – egy korábban ellenséges rendszer által elnyomott pozícióból fokozatosan az elfogadott, félig legális szintig emancipálódott a műgyűjtés. A második szakaszt a
gyűjtés és kapcsolódó moduljainak legális, nyilvános, volumenében sokszorosára növekvő,
egyszersmind egyre tagoltabb, felfogásbeli, minőségi és egyéb szempontok szerint heterogénebb közege jellemzi.
A rendszerváltást követően eleinte a gyűjtés célpontja – a tárgykultúra számos fejezete mellett – a klasszikus modern művészet. Ahogy azonban az izmosodó kereslet hatására az árak emelkednek, illetve széles körűvé válik a hamisítás, sokan fordulnak a második világháború utáni, majd az ezredfordulótól kezdve már a kortárs művészet felé. E két
„menekülési” eﬀektuson túl számos pozitív motiváció is segíti a kortárs ügyét. Lezajlott a
modern magyar művészet kánonának átértelmezése, bővítése, míg a jelenkori anyag ma is
szabad teret kínál a felfedezésre, a gyűjtő által a jövő favoritjának remélt alkotók felkarolására. Szellemi izgalom kapcsolódik a kortársgyűjtéshez.
Ez a kockázatkeresés is lépésenként alakult ki. Amint a moderntől a kortárs felé végbement egy váltás, úgy a kortárs tág fogalmán belül is eleinte az élő klasszikusnak keresztelt művészgeneráció elérhető műveinek megszerzése dominált, s csak ez után fordult a ﬁgyelem a szigorúan véve mai alkotók felé. A „mai” is rétegzett fogalom. Hosszú
ideig meghatározó volt a festészet iránti preferencia a gyűjtők körében; ám ahogy telítődött a gyűjtői mezőny, az új kihívást keresők a kísérleti műfajok, illetve a társadalomkritikus tematika felé mozdultak. A kétezres évek közepén jól kitapintható a médiaművészet,
az installáció, a reﬂexív és kísérleti szemlélet meghonosodása egyre több kollekcióban.
A „kortárs” kifejezés egyszerű besorolásból komplex, sokféle, tulajdonított jelentéssel teli
értékhordozóvá válik. A kortársgyűjtés ma a mindennapi nyelvhasználatban párhuzamosan jelenti, dokumentáló, semlegesen besoroló jelleggel a tágan vett „post-war collecting”
világát, illetve szűkebb, szakmai kontextusban egy normatív (pozitív) minősítést, a jelen
kísérleti művészi tendenciáinak vásárlói támogatását.
A kortárs klasszikusok vételét számos szakember nem is tartja valódi műgyűjtésnek,
hanem befektetésnek titulálja. Ez a különbségtevés szemléletes, de némileg félrevezető. Olybá tűnhet, a progresszív kortársgyűjtés mentes az anyagi megfontolástól, szinte altruista.

Holott a mindenkori új irányok beemelése nemcsak szellemi inspiráción, hanem józan kalkuláláson is alapszik. Az új műfajok vevői gyakran túlárazottnak tartják a klasszikus kortárs vagy mai olaj-vászon képeket. Racionális alapon adott pénzösszeget okosabbnak tartanak az általuk alulértékeltnek besorolt új nevekbe, formákba elhelyezni. Számolnak a
trendkövetéssel: mások is követni fogják a példájukat, egy kritikus tömeg felett divattá
válik az először még vagány sakkhúzás, s így az elsők által ﬁzetett árak utólag jutányosak
lesznek. Szellemi és materiális kockázatvállalás, ízlés és jövőjóslás kéz a kézben jár.
Mindez habitus kérdése is. Számos újító gyűjtő életvezetése egyéb területen is alternatív, az experimentális művek az ilyen gyűjtői személyiség hű, érzékletes kivetülései.
Keresik a művészek társaságát, azonosulnak életvitelükkel. Ahogy a százéves avantgárd
program kutatja művészet és élet egymásba olthatóságát, úgy a kortársgyűjtés is lehet önmegvalósítás. Más, a hétköznapokban józanabb életet folytató művészethívek eközben
éppen üzletemberi fegyelmezettségüket oldják, ellensúlyozzák azzal, hogy izgalmas alkotásokkal veszik körül magukat otthonukban, irodájukban. Ez esetben a rejtett vágyak kiteljesítéséről van szó. A tehetős tulajdonos arra használja anyagi lehetőségeit, hogy elfojtott szabadságvágyának vizuális kivetüléseit azonosítja és veszi meg.
Nemegyszer olyan érzésünk lehet, hogy a gyűjtemény által sugallt identitás inkább
kölcsönzött, felvett, mintsem belső, valós. Sokan kerültek rövid idő alatt olyan anyagi források birtokába, amelyek nem csupán lehetővé teszi a művészetvásárlást, hanem társadalmi szerepként is kézenfekvővé teszik azt. Kritikusok ilyenkor merő szerepként könyvelik
el a gyűjtést: anyagilag pénzmosásnak, viselkedésileg az „újgazdagok”, parvenük pótcselekvésének, gyorstalpaló társadalmi szereptanulásának tudják be. Ez néha találó, máskor
túlzó ítélet. Nemritkán a magukat páriának érző elemzők kompenzációból, frusztrációból
állítják be az általuk nem is ismert gyűjtőket ilyen szerencsétlennek.
Az önkifejezésen túl a kortársgyűjtők szívesen gyakorolnak hatást másokra is. Szűk
környezetükben ilyen a család, a munkahely és a baráti kör. A családi vizuális nevelés, főként a gyerekek fogékonyságának emelése fontos szempont hiánypótlásként. A ma aktívan gyűjtő generációk ﬁatalsága nélkülözte az otthoni, iskolai, városképi környezetben a
színvonalas és izgalmas esztétikumot, s most a gyűjtők ezt szeretnék a jövendő generációnak biztosítani. Nem egy művészettörténész és galériás azt várja, hogy a ma felcseperedő,
második gyűjtői generáció lesz majd „az igazi”, akik szüleik sikeréhségének hibáiból tanulva, s egy otthonról hozott vizuális érzékenységre építve „jobban” gyűjtenek majd. Lehet
– bár az ilyen vélemények tudálékossága kételyt ébreszt. A rendszerváltás óta zajló új tőkefelhalmozás és az agresszív hazai érvényesülési mechanizmusok rányomják bélyegüket
a művészeti szereplőkre is. Amilyen a társadalmunk, olyan a műgyűjtésünk is. Amilyen a
politikai, szociális vagy szimbolikus javak elosztási módja, olyan a művészet pozíciója is.
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A hatásgyakorlás másik két közeli szintjén számos gyűjtő éppen ez ellen próbál fellépni. Vezetők elhelyezik kollekciójuk darabjait az irodájukban, a folyosókon, s a meghökkenés, ellenszenv fokozatosan átadja helyét a kíváncsiságnak, elfogadásnak a munkatársak és üzletfelek körében. A hatás kulcsa részben a mű, részben a gyűjtő-vezető személy és
a közeg referenciaértéke. Ha a főnöknek tetszik, kell, hogy legyen benne valami. Hasonlóan működik ez az otthonra hívott vendégekkel. Bizonyos társadalmi körökben ma már
kínos a kommersz vagy giccses lakberendezés, s helyette státuszelvárás az egyéni ízlést és
a társadalmi hovatartozást keverten kifejező művészeti választás. A gyűjtők hatásgyakorlása a munkahelyen és a baráti körön keresztül a civil társadalom értékterjesztő funkciójának példája, amely alulról szerveződik és a sokféleséget artikulálja.
A szoros függelmi viszonyok világán kívül azonban a gyűjtők mai önszerveződése
döcögős. A hetvenes–nyolcvanas években lényegesen aktívabbak voltak a gyűjtői körök.
Akkor ez a két világháború közötti polgári szalonok újjáéledését jelentette, a korlátozott
civil szféra alternatívája volt, és a nemzetközileg viszonylag bezárt ország szűkös szabadidős, társasági, kapcsolattartási skáláján élményekben gazdag, intellektuális perspektívát
kínált. Ma individualistább a gyűjtés, és a sokkal nagyobb szabadság közepette nincs ilyen
közösségteremtő ereje. A válságot megelőző években adódtak próbálkozások részben gyűjtők, részben külső résztvevők (például egy kommunikációs ügynökség) részéről közös események, platformok, kiadványok előkészítésére; mindez most egy-két évre hibernálódott.
De a friss igény azt jelzi, hogy a kortársgyűjtőkben megjelent annak a tudata, hogy nem
csupán vetélytársak, hanem érdekközösségben is vannak: tanulhatnak egymástól, hatékonyabban képviselhetik pozíciójukat, együtt akár a külföld felé is hitelesebben nyithatnak.
A gyűjtők közötti kapcsolattartás hasznos, ma már sokak által felismert velejárója az
üzleti és társadalmi kapcsolatépítés. A gyűjtők észrevették, hogy tág értelemben kivehető
valami közös a csoportjukban. A kortárs művészet iránti érdeklődés megbízható névjegygyé vált, laza, de közös alapot hozott létre. Ahogyan más társadalmi körökben a vadászat,
a sport, a gasztronómia, úgy a gyűjtők között a művészet a networking alapja. Ennek előfeltétele volt, hogy a kortársgyűjtés minél több társadalmi rétegben meghonosodjon. Ma
mindenféle szférából befolyásos szereplők találhatóak e közegben, így a művészet mentén,
ürügyén megérte elkezdeni egymással kommunikálni. Ez az ízlés változását, fejlődését is
előmozdítja. Aki a megfelelő vételek révén erős pozícióra tesz szert a gyűjtői hierarchiában,
az egyéb viszonylatban is kihasználhatja ezt az imázst, és ez sok vevőt arra sarkall, hogy
túllépve saját korlátjain, efemer, polgárpukkasztó, társadalomkritikus irányokba nyisson.
Óvnék attól, hogy – az idehaza sokszor tapasztalható öncélú kapitalizmusellenesség,
lenéző értelmiségi retorika jegyében – megszóljuk a gyűjtőkben a közösségi szerveződés
és versengés ezen egyvelegét (is). A szocializmusban az orvosok közötti szakmai és művé-

szeti háló összefonódása az akkori körülményeket ﬁgyelembe véve nagyon hasonló volt,
sőt erejében szilárdabb. Mára kicserélődött a gyűjtésben érintett társadalmi réteg és az
alkalmazott kommunikációs csatorna, de a háttérben meghúzódó igény rokon. A gyűjtői
networkinget azért is erényeivel és hibáival együtt, a reális értékén ismerném el, mert a
művészettörténészek és a múzeumok részéről megﬁgyelhető irigység, lesajnálás helyett,
tisztes együttműködés keretében ilyen közös bázison valósulhatna meg a kooperáció a
közintézményekkel is, például a még mindig vergődő múzeumbaráti körök esetében.
Néhány további lelki mozgatórugó is említésre vár. Közismert a szerzési vágy, amely
a hazai kortársgyűjtésben (is) a becserkészés, a vadászat szenvedélyével rokon. A már elhunyt klasszikus modernekhez képest vonzerő a vevők szemében, hogy az élő művész felkereshető, különösen, hogy a hazai galériás háló csak lassan erősödik, s így a nemzetközileg megszokottnál sokkal gyakoribb a műtermi vásárlás. Nem véletlen, hogy a gyűjtők
többsége férﬁ: a mű, a művész felkutatása erotikus jellegű viszonynak tekinthető, ahol az
alku egyes fázisai, a metakommunikáció gesztusai (mindkét fél részéről) a nemek közötti fogáskereséssel állíthatóak párhuzamba. Bár a kiszolgáltatott művész és az esendő nő
szerepe látszólag átfed, sok esetben romantizáló, a sanyarú művész mítoszát ápoló sztereotípiának tartom a gyűjtőt kizárólag úgy beállítani, mint aki anyagi erőfölényével élve,
a rámenős férﬁ mintájára megszerzi vágya tárgyát. Valóban gyakori az erőkülönbség, ám
sokszor tapasztalható a művészek tudatos, egyenrangúan cseles hozzáállása, vagy a két fél
cinkos összekacsintása a kölcsönös adóelkerülés örömén, illetve a galériás háta mögött.
Sokak számára a gyűjtésnek maga ez a komplex folyamata az igazi örömforrás. Néhányan az alkotóval történő megismerkedés során inkább barátot, mintsem művet akarnak
szerezni: a munkahelyi, családi, társadalmi közegében csalódott gyűjtő a „mindennapok
fölött álló” művészt, a kreatív ősforrást keresi, míg az alkotó megélhetésnek fogja fel az
adásvételt, amelyben így pénz, műalkotás és lelkifröccs cserél gazdát. Másoknak ugyanenynyire fontos a mű továbbélésének egyengetése a megszerzése után: cserélik, adják-veszik,
katalógusba, kiállításokra juttatják, röviden szólva menedzselik kollekciójukat. Élvezik az
ezzel járó elfoglaltságot, számon tartják hasznukat. Nem feltétlenül a pénzbeli nyereség,
inkább annak érzése kedvéért. Mivel ma szinte mindent materiális pozíciókban mér a társadalom, a művészet közegében is automatikusan ilyen érvényesülést keresnek sokan, holott
nem konkrétan a pénzre, inkább a siker ízére vágynak. Ám a siker pénzben mérődik.
Ez talán árnyalja a sokak által a műgyűjtésnek első helyen tulajdonított befektetési
szemléletet is. Bizonyára igaz, hogy a tőzsde vagy az ingatlanpiac viszontagságainak hatására több – vagy az elmúlt két évben lényegesen kevesebb – pénz csapódott le kollekciók
formájában; e megfontolásokat az érintetteken túl a galériások ismerhetik. De a 2000–
2008 között a hazai gyűjtők körében végzett kutatásom szerint a gyűjtők elég racionálisak
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ahhoz, hogy ritkán és csak hosszú távra szemléljék anyagukat merő befektetésként. A művészet ára mindig spekulatív, a kicsiny és gyenge hazai piacon végképp az. A kortárs művek
újbóli értékesíthetősége a másodlagos piacon kérdéses; a túlkínálat miatt itt rövid távon
inkább illikvid, s esetleg évtizedes viszonylatban majd újra pénzzé tehető „befektetés”-ként
értelmezhető. A kockázat is elkerülhetetlen, amelynek kivédésére a portfoliószerű vásárlás
(sokféle művésztől, egymást kiegészítő irányokból) nehéz. A mostani válság végképp kijózanító lehet arra nézve, mennyire virtuálisak az esetleges befektetői jövőmodellek.
A befektetési minősítés gyakran szitokszó a gyűjtést inkább előítélettel, mintsem
elfogulatlansággal követő – vagy megismerés helyett is csupán vélelmezések alapján
kommentáló – források részéről. Pedig a szónak lehet valódi jelentése e közegben, csak
fogjuk fel tágabban! Az anyagi megtérülés mellett a kapcsolati tőke, a státuszérték, a vizuális önképzés, a család és a munkahelyi környezet intellektuális feltöltése, a közösségi
és kommunikációs hozadék, a hódításban szerzett verseny- és sikerélmény, az esztétikai
megmerítkezés és számos további hatás bevonásával értelmessé, tagolttá, reálissá válhat
a befektetés kategóriája. A mérleg egyik serpenyőjében a ráfordított idő, pénz, ﬁgyelem,
a vállalt konﬂiktusok szedhetőek egybe, míg a másikban a materiális és immateriális előnyök: egy ilyen kalkuláció már megközelíti a tényleges képet.
Az eddigiekben szőtt motivációs háló ﬁnomítható lenne még, de talán feltárta az indítékok sokrétűségét. Az ösztönzők egyazon gyűjtemény esetében is jócskán alakulnak, változnak az időben. Ahogy Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum két világháború közötti
főigazgatója fogalmazott, a gyűjtés neveli a gyűjtőt. Tagolt és dinamikus közegről van szó,
amely társadalmilag is sokszínű. Évtizedes összehasonlításban a fő változás kétségtelenül
a rendszerváltás előtt dominánsan értelmiségi, szakértelmiségi gyűjtők visszaszorulása és
az üzletemberek előretörése. Ám e tézist számtalan folyamat egészíti ki. Egyrészt az értelmiség sem szorult ki teljesen, inkább átalakult. Mivel forintosítható jövedelemtermelő képessége csökkent, tudását, kapcsolati hálóját tudja felajánlani a művészeknek, akik – lévén
pénzben ugyanúgy nem tudnák honorálni – alkotásokkal viszonozzák ezt. Két készpénzszegény réteg cseréjének lehetünk tanúi; az eredmény a kulturális szervezők, művészettörténészek, kurátorok, médiaszereplők körében akaratlanul megszülető kollekciók sora.
Speciális esetnek tekinthető a művészek gyűjtése. Ez évszázados hagyomány, a kölcsönös megbecsülés kifejeződése a kompozíciók cseréjében, amelyet ma idehaza a számítás erősít tovább: egy művésznek értékesíteni a művét, majd a bevételből pénzbefektetést
képezni sokkal nehezebb, mint alkotókkal cserélni. A barter révén létrejövő, komoly jövendő értékkel bíró kollekciókról a művészek a nyilvánosság előtt a szenvedély hangján
beszélnek, ám egy visszatérő beszélgetéseken alapuló, mély kutatásban jól kitapinthatóvá
válik, hogy ezek tudatos befektetések – is.

Szintén a látszólag visszaszorult értelmiségi típusú gyűjtéshez sorolható a protestáló választás. A régi rendszerben ideológiai volt a hatalom, amellyel szemben egy gyűjtő
a modern vagy kortárs preferenciáival tiltakozott, egy védett, saját szigetet hozva létre.
Ma a piaci érvényesülés és a közéleti cinizmus vált ki sokakból, társadalmi pozíciótól függetlenül értelmiségi jellegű művészeti kötődést, a kortárs művészetben megtalálni vélt
immateriális értékek iránti elköteleződést. Ez olyan szereplők között is gyakori, akik a domináns gazdasági és politikai rendszer nyertesei, haszonélvezői, ám sikerük láttán meghasonlanak, s rejtett énjüket kívánják manifesztálni művészeti választásaikkal. Ahogyan
Mihályﬁ Ernő, Patkó Imre vagy a régi rendszer más prominens ﬁgurái munkájukban a
párttól átvett szlogenekkel azonosultak, miközben második identitásukban ezzel ellentétes esztétikumot gyűjtöttek, úgy ez a Janus-arcú gyűjtés ma is gyakori, csak áttételesebb.
Hasonlóan sokrétű a már több nézőpontból szemrevételezett üzletemberi közeg.
Eleinte a nagyvállalati vezetőkből lett gyakrabban művészetvásárló, az utóbbi évtizedben
egyre több saját kis- és középvállalkozást működtető tulajdonos/menedzser fordul a kortárs művészethez. Ez az eltolódás következményekkel jár az általuk irányított céges gyűjtemények, művészeti díjak, szponzorációs lépésekre nézve is. A kilencvenes években zömmel nagy cégekhez kötődött az ilyenfajta művészettámogatás, míg az ezredforduló óta
egyre több újító kezdeményezés származik a kisebb cégektől, ahol a gazdasági társaság
és a tulajdonos üzletember gyűjtési modellje átfed, akár egybe is mosódik. Ez az üzletember gyűjtők jelentőségének egyik kulcsa: a magánvagyonuk és egyéni ambícióik mellett ők
közvetítik a kortárs szcéna felé a gazdasági társaságok gyűjtési érdeklődésének, művészettámogatási hajlandóságának szigniﬁkáns hányadát.
Ez nagy felelősséget ró rájuk – amint a velük kapcsolatba kerülő, róluk a közvéleményt is formáló szakemberekre is. Ez a kapcsolat jelenleg gyenge lábakon áll: gyér és
feszült. A kapcsolat hiánya, másrészt a félreértések, súrlódások nagy száma a hazai kortársgyűjtés egyik rákfenéje. Az üzletemberi réteg éppen a kettős érdekeltsége miatt mindenkinél jobban rá lenne utalva a szakmából érkező vizuális nevelésre (művészettörténeti
értelemben) és a gyűjtés társadalmi-intézményi kontextusának megismerésére (műtárgypiaci, művészetmenedzseri értelemben). Egyik jártasság sem várható el tőlük, ezt a speciális tudást a szakma is hosszú tanulással szerzi meg. Könyvekből pótolni nehéz, sőt a szakembertől történő elsajátítása is kölcsönös bizalmat, egyenrangú kapcsolatot feltételez.
Ehelyett süketek párbeszéde, a két fél önigazolása ﬁgyelhető meg. A múzeumi, kurátori
gárda nem tudja, nem akarja megosztani tudását; inkább csak elvárásokat támaszt. A gyűjtői, üzletemberi csapat kész recepteket vár, nem hajlandó tájékozódni e bölcsész-értelmiségi réteg sajátos labirintusában. A két fél alig ismeri egymást, véleményeik ignoranciából
táplálkoznak.
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Mindez nemzetközi vonatkozásban a legfeltűnőbb. Néhány évvel ezelőttig a hazai
kortársgyűjtés túlnyomóan a nemzeti határok között volt értelmezhető. Bár ez ma is így
van még, egy vékony réteg érzékennyé vált erre a dilemmára, s legalább kis lépéseket elkezdett tenni a nyitás érdekében. Ez a réteg részben az üzletember gyűjtők egy köréből, a
középgenerációs intézményvezető művészettörténészek néhány tagjából, valamint a galériások egy csoportjából jött létre. Érdekközösség alakult ki bennük, hogy oldják a magyar
kortársgyűjtés elzártságát, bevezessék a hazai művészetet és annak kanonizációs rutinjait
(közöttük a gyűjteményeket, magát a gyűjtést) az internacionális szférába, s viszont, ez
utóbbit szorosabban integrálják a honi eseményekbe.
Visszanézve, e folyamat csupán idő kérdése volt; megjelenésekor viszont – lassú lépésenként az ezredforduló után – csak apró jelek egybefűzéséből lehetett egyáltalán folyamattá avanzsálni. A folyamatot a válság visszavetette, de nem számolta fel. Az igény, hogy hazai
kollekciókban is legyenek külhoni alkotások és a magyar szcéna résztvevői bekerüljenek a
nemzetközi vérkeringésbe, élesen felveti a szakma és a gyűjtők együttműködésének kérdését. Nagy közpénzek híján a nemzetközi kortárs művészet hazai gyűjteményezése, egyúttal
a magyar pozíciók globális képviselete nem kis részben a magángyűjtők, illetve a hozzájuk
kapcsolódó céges források bevonásával valósulhatna meg – ám ehhez szaktudásra van szükség, úgy esztétikai, mint művészetmenedzsment vonatkozásban. Ilyen tudással kevés hazai
szakember rendelkezik, s közülük sem sokan igyekeznek ezt megosztani azzal az üzletemberi körrel, amely ehhez anyagi, jogi, szervezési, gyűjtési kereteket biztosíthatna.
Évtizedekre előre lényegtelennek kellene tekinteni, hogy az esetleg így az országba
áramló nemzetközi kortárs művek magán-, állami, önkormányzati, alapítványi vagy milyen egyéb tulajdoni formában vernek nálunk gyökeret; ez mind a jövő nemzeti kulturális örökségét gyarapítja. Idővel tartós, megfelelő helyet, tulajdonformát találnak maguknak ezek a műcsoportok. Közismert, hogy a jó gyűjtemények úgyis múzeumba kerülnek;
jelenleg ennek előfeltételét kellene megteremteni. Azon érvelés, amely a nemzetközileg
megfelelően kvaliﬁkált hazai művészettörténészek tudását kizárólag a közintézmények
szolgálatára tartja méltónak, s akár erkölcsi kérdést is csinál abból, hogy ne támogassák a
magángyűjtőket, éppen ezeket a közintézményeket károsítja meg, hiszen nem segít létrehozni a műtárgyalapot a jövő kortárs múzeumaihoz.
Konkrét hazai kortárs gyűjteményekről az elmúlt öt-nyolc évben a korábbinál lényegesen több publikáció látott napvilágot, ám helyzetük megértéséhez elengedhetetlen ez a
társadalmi háló. Kényelmes, de nem sokatmondó azzal elintézni a hazai kollekciókat, hogy
többségük csak magyar viszonylatban értelmezhető, ott is középszerű, a múzeumi kvalitástól messze eső műveket tartalmaz. Komolyabb kihívás ennek okait keresni, sőt a szakembereknek akár addig a belátásig is eljutni, hogy a helyzet ellen sokat tehetnének ők maguk!

Az eddigi gondolatsor – a kortársgyűjtés történeti hátterével, motivációival, társadalmi közegével és bizonyos intézményi vetületeivel – számos utalást tartalmazott esztétikai
kérdésekre is. Ilyen volt az elmozdulás a moderntől az élő klasszikuson át a szó szerinti,
értékhordozó kortárs művészet felé. Műfajilag máig meghatározó az olajkép, de a tágan
értelmezett plasztika (objektek), a térbeli-installatív alkotás, az új médiát bevonó tendenciák (a c-printtől a hangot, interaktivitást, más kísérleti elemeket megmozgató munkákig)
mind egyre markánsabb helyet kapnak a kollekciókban. Az experimentális proﬁl gyakran
társul művészetelméletileg reﬂexív, a művészet fogalmára rákérdező, annak határait feszegető művekkel immáron magántulajdonban is. Egyre több műtárgytulajdonos vállalja fel a
társadalomkritikus, politikailag vagy szociálisan kényes ügyek felé forduló jelenkori művészetet. A gyűjtő akár ki is mozdul passzív, a kész termékek között utólag válogató pozíciójából, és megrendelések, azonnali vételek révén aktív társkezdeményezője lesz ilyen projekteknek. A mai hazai helyzet összességében – nemzetközi összehasonlításban – továbbra is
konzervatív, ám ezen belül, a változást nézve, progresszív módon, új irányokba mozdul el,
s akár csak az egy évtizeddel ezelőtti szituációhoz képest is jóval élénkebb, színvonalasabb.
Ez egy diﬀerenciálódási folyamat eredménye. Míg a kilencvenes években az volt a
kérdés, vállalkozik-e valaki a jelenkori művészet gyűjtésére, az ezredforduló után az lett a
tét, milyen kortárs művészetet vesz. Ez hozzájárult a nemzetközi művészet iránti érdeklődéshez is; kialakult egy olyan szűrő, amely szerint az egyre szakmaiabb mércének azok
a kollekciók felelnek meg, amelyek a kísérleti jelleget és/vagy a nemzetközi nyitást fémjelzik. Ez a két szempont irányította alapvetően a Műcsarnok 2008. novemberi és 2010.
áprilisi kortársgyűjteményi kiállításának szelekcióját is. A termenként egy, összesen közel kéttucatnyi kollekció – a mindkét kiállításon a kurátori munka óhatatlanul szubjektív jellegéből fakadó kakukktojásokkal most nem számolva – olyan merítésnek tekinthető, amely e két szakmai kritérium mentén igyekezett a hazai kortársgyűjtés élmezőnyét a
nyilvánosság előtt bemutatni. A bemutatott tételeken túl a két kiállítás fő tézise, hogy az
utóbbi két évtized felfutása immáron közintézményi mérlegelésre is megérett.
Hasonló áttörés volt az Irokéz Gyűjtemény szereplése a Magyar Nemzeti Galériában
2008-ban. Ez a múzeum soha korábban nem bocsátotta termeit valamely kortárs gyűjtemény rendelkezésére; egy évtizeddel korábban Vasilescu János kollekciójának modern válogatása tekinthető előzménynek, míg az 1963-as és 1981-es nagy műgyűjtés-tárlatokon
antik és klasszikus modern alkotások szerepeltek, sokféle gyűjteményből, nem egyetlen
kollekciót kiemelve. Az Irokéz-kiállítás egy egykori experimentális közeg kanonizálásának
eddigi csúcspontja lett, ezzel példát mutatva más gyűjtőknek is, hogy érdemes a műfajilag
efemer, üzenetében non-konform trendeket felkarolni. A Galéria művészettörténészeinek,
illetve a kiállításról egyöntetűen lelkes visszhangot generáló szaksajtónak, szakemberek-
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nek az azonosulása egy magángyűjtemény programjával a hazai élő művészetben ritkán
tapasztalt közös platformot hozott létre a köz- és a magánszférában.
Néhány hasonló kezdeményezéssel, például a székesfehérvári múzeum 2009-ben
kezdett, nemzetközi anyagot is bemutató kortárs magángyűjteményi kiállítássorozatával
együtt is ezek még inkább kivételek. A Ludwig Múzeum egyértelmű távolságot tart a kortárs műgyűjtéstől, csupán néhány tartós letétet fogad be. Tény, kevés olyan – főleg nemzetközi – kortárs alkotás van idehaza magántulajdonban, amelyet indokolt lenne a Lumú
saját kiállítási tételei helyett szerepeltetni. Ám jövőorientált logikával úgy is feltehető a
kérdés: ha a múzeum nem segíti, nem motiválja a gyűjtőket léptékváltásra, a belterjes hazai gyűjtési körök kitágítására, akkor mitől történjen ez meg?
A nagy közintézmények óvatossága a magyar kortársgyűjtőkkel szemben talán annak
is betudható, hogy ez a privát közeg valójában elég nagy nyilvánosságot kap – egy másik
szférában. A kisebb közgyűjtemények közül a Kassák Múzeum rendszeresen bemutatott
magángyűjteményeket. Az önkormányzati kiállítóhelyek közül a Vízivárosi Galéria, a külhoni magyar intézetek közül a bécsi Collegium Hungaricum visz hasonló programot mintegy tíz éve, míg a kereskedelmi galériák terén a Godot Galéria hív meg 2001 óta privát
kollekciókat. Számos további hivatkozással együtt tucatnyi helyszínt lehetne felsorolni,
ahol a kortárs magángyűjtés rendszeresen teret kap kiállítások, kapcsolódó cikksorozatok,
katalógusok, szakmai beszélgetések révén. Külön web-oldal is létrejött (www.mugyujtok.
hu), és az aktivitásnak még a válság sem vetett véget: a Francia Intézet 2009-ben – egyetlen művész kezdeményezése nyomán – négy, korábban a nyilvánosság előtt nem szerepelt
privát kollekciónak adott otthont.
Divat lett a kortársgyűjtés. A nyilvánosság ennek következménye, egyben előmozdítója is. A gyűjtés – mint oly sok más, szimbolikus erővel bíró társadalmi, kulturális szerveződési forma – erősen trendkövető. A befektetési és egyéb szempontok mellett sokan
éppen azért fogtak bele a kortársgyűjtésbe az ezredfordulótól kezdve, mert a számukra referenciaértékkel bíró csoportoktól ellesték ezt az identitásképző módot. A másolás miatt
számos művész vagy irányzat népszerűsége megugrott, ám a különbözéskeresés rendre új
irányokba is tereli a ﬁgyelmet.
Számos kollekció próbálkozik az intézményesüléssel. Vörösváry Ákos a rendszerváltás után létrehozta barátaival az Első Magyar Látványtár Alapítványt, s az igen kiterjedt
– a népművészettől az iparművészeten át a műfaji határokat szándékosan megkérdőjelező
– gyűjtemény rendszeres időszaki kiállítások mellett Diszelben állandó otthonra lelt. Vass
László a nemzetközi gyűjtés úttörője idehaza, egyúttal sikeres példát mutat arra Veszprémben, hogy önkormányzati együttműködésben igényes, túlzástól, bizonyítási kényszertől mentes képtárat lehet fenntartani.

Ugyancsak tartós letéti szerződés alapján kooperál a debreceni MODEM és Antal Péter műgyűjtő, bár itt a felek elvárásai erősen különböznek. A ma már nem működő újpesti
MEO eredetileg kortárs magángyűjteményre támaszkodott volna. Bukása nemcsak a kollekció miatt veszteség, hanem az építészetileg színvonalas konverzió ipari épületből jelenkori kulturális központtá is kárba veszett. Ez a modell sok más magánbefektető fantáziáját is megmozgatta, még ha a többi esetben (APA, VAM Design, Körzőgyár, Art Factory,
Light & Loft, Artus) nem is volt komoly gyűjtemény a projekt mögött. Nem is kell szilárd
kollekció egy-egy ilyen kiállítási centrumhoz; a baj inkább az, hogy a magánrészvétel sem
gazdasági, sem művészeti szempontból nem igazán bizonyult színvonalasnak, fenntarthatónak, vagy néhol etikailag hitelesnek ezekben a projektekben.
A legismertebb eset a Kogarté. Az alapítvány, a helyszín, a kiállítások körüli vita szerteágazó; témánkhoz a 2007-ben útnak indított Kogart Kortárs Gyűjtemény tartozik. Ennek forrásait az alapítvány cégektől és a kulturális tárcától szedi össze; a vásárlásokból eddig a 2008. és a 2009. év szerzeményeit mutatták be egy-egy kiállításon, s katalógusban.
A szakma többsége által vehemensen elutasított projekt tartós értékét két tényező dönti
majd el. Sikerül-e valós, hiteles tartalommal megtölteni az amúgy Magyarországon oly ritkán jól, tényleges társadalmi haszonnal működő public private partnership konstrukciót:
egy magánalapítvány, nagy gazdasági társaságok és a minisztérium trióját, illetve a közintézményi kötődésű külsős tagokkal működő zsűrit? Másrészt fejleszt-e a kollekció olyan
esztétikai proﬁlt, amely alapján nem csupán jobb vagy gyengébb műveket tartalmaz majd
ugyanazon művészektől, akik már a múzeumok és más magángyűjtemények falain belül
vannak, hanem valami újat is mond arról, mit tekint kortárs művészetnek?
Ez a szűrő minden gyűjtemény esetében hasznos. Műalkotásokat halmozni egy dolog, önálló művészettörténeti üzenettel (ízléssel, felfogással, a művek értékelésével, újszerű csoportosításával, ismert összefüggéseik átrendezésével) kecsegtető együttes viszont
csak valódi gyűjtőktől, gyűjteményektől telik.
A privát kollekcióját otthon őrző egyénnek is érdemes mérlegelnie, (csak) művei vannak-e (akár nagyon sok), avagy ezek összessége többletjelentést is hordoz; de az intézményesülő gyűjteményekkel szemben ez feltétlen elvárás. A kortárs művészet új jelentésrétegeinek kibontása híján nincs szakmai indok egy gyűjtemény szervezett, állandó (tehát
intézményesült) nyilvánosságára. Ez a kihívás egyúttal esély is. Az a gyűjtemény, amely
megfelel egy ilyen szakmai küldetésnek, és korrekt formát talál a nyilvános, intézményesült működéshez, semmivel nem sorolandó fontosságban hátrébb a közgyűjteményeknél.
Csupán azért, mert egy gyűjtemény valamely múzeumé, nem előbbre való, mint egy esetleg koncepciózusabb, színvonalasabb intézményesült magángyűjtemény. Az intézményi
keret felelősség és lehetőség egyben.
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Nem a tulajdonforma dönti el, hogy egy gyűjtemény, illetve az azt fejlesztő, bemutató
intézmény mennyire relevánsan járul hozzá a kortárs művészet szakmai feldolgozásához,
szélesebb körű megismertetéséhez. Önmagában az önkormányzati vagy állami tulajdon
semmilyen elvi előnyt nem biztosít az esztétikai program terén a magán (alapú) gyűjteményi intézményekkel szemben. Idehaza is el kell oda jutni, hogy azért, mert egy intézmény
gazdasági tulajdonformája magán, a tevékenysége ugyanúgy szemléletében közhasznú,
tartalmában szakmai legyen, mint a közgyűjteményeké. A nemzetközi gyakorlat fényében
számos kortársművészeti formációról kiderülhet, hogy idehaza is jobban, a közt és a művészetet hatékonyabban szolgáló módon működhet magántulajdonú keretek között.
Míg külföldön számos ilyen gyűjteményt, kiállítási intézményt vállalatok tartanak fenn
közhasznú misszióval és a múzeumokkal versengő színvonalon, idehaza a céges szerepvállalás
a kortárs művészetben meg sem közelíti ezt az intenzitást. A csekély számú vállalati kollekció (a Raiﬀeisen Bankétól az Unicredit Bankéig) inkább igényes irodadekoráció és pr-eszköz,
mintsem szakmai állásfoglalás a jelenkori művészetről. A támogatások terén egy évtizeden
át a Strabag, illetve 2009 óta az Aviva kortárs díja minősül karakteres programnak. Tucatnyi
más projekt érdemel ugyan ﬁgyelmet a magyar kontextusban, de egyik sem közelíti meg akár
a nemzetközi küszöböt, akár a hazai közintézmények szakmai szelekciós, értékképző hatását.
Az alapítványok között kiemelhető az Amadeus ösztöndíj- és műteremprogram, az
Artchivum gyűjteménye és adatbázisa, illetve a Horváth Művészeti Alapítványt létrehozó
gyűjtő önmérséklete, hogy a szakmai döntésekre vérbeli kurátorokat kért fel. Különösen a
vidéket is bevonó jellegük miatt fontos a magán művésztelepek (Töreki, Várgesztes) beindulása, mindhez kollekció is kapcsolódik.
Művészek önszerveződésével is létrejönnek intézményi kezdemények, például a
Mobil MADI Múzeum négyszáz darabos, vándorló gyűjteménye, illetve Veszprémben az
ugyancsak nemzetközi merítésű Szoborpark. A Nyílt Struktúrák Alapítványt életre keltő
alkotók a hazai és külföldi kiállítások mellett ugyancsak törekszenek állandó gyűjtemény
létrehozására, úgy saját életművükből, mint magángyűjteményeikből, illetve cserék révén.
Számos oktatási intézmény (Dunaharasztitól Pannonhalmáig) mellett a Külügyminisztérium, vagy éppen a határokon túl a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria – nem kis részben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete szervezésében – dolgozik egyre bővülő
jelenkori gyűjteményeken. A hazai gyűjtői kultúra fontos tanulási folyamata, hogy mely intézményi formák mennyire előnyösek működési és tartalmi tekintetben, s melyek képesek
tartósan túllépni az egyszerű önreprezentáció és a művészi-gyűjtői érdekképviselet szándékán, s teljesítményben, nemzetközi relevanciában a múzeumokkal versenyre kelni.
A magánemberi, intézményi és a múzeumi formák ilyen közös szemlélete nem a különbségeik egybemosására hivatott. Egy privát kollekció alapjában a szenvedély, míg egy

közgyűjtemény a tudományos akkumuláció és az arra épülő ismeretterjesztés szolgálatában áll. A skála két végpontja között azonban számos formáció létezik, így az említett
különböző intézményesült gyűjtemények, tartós keretben működő projektek. A jelenkori
művészet élő, kísérleti közegében ezek rugalmassága összemérhető hatást ígér a múzeumokéval. Az intézményi sokszínűség ahhoz is hozzájárul, hogy a szakmai értékük miatt az
évtizedek folyamán múzeumi anyaggá konvertálódó műgyűjtemények előtt ne csupán a
valamely közintézmény törzsanyagába történő betagozódás útja álljon, hanem ennél kreatívabb, egyszersmind az öncélúságtól mentes, valóban szakmai formációk is.
A magán- és közgyűjteményezés ilyen közös vizsgálatának elvi alapja az általuk generált kortársművészeti tudatosság, a szakmai teljesítés. Az elmúlt két évtized hazai viszonylatában azonban ellenvethetjük, hogy a két szféra éppen ellentétes pályát jár be: a
magángyűjtés expanziójával szemben a múzeumi szféra állandósuló anyagi gondjai, társadalmi jelentőségvesztése áll. Ez részben igaz. A jelenkori művészet taxonomizálásában
csökken a közszféra, s nő a műtárgypiac súlya.
Ám árnyaltabban nézve összetettebb a helyzet. Történetileg a progresszív kortárs
művészet múzeumi ügye ugyanolyan hátrányos, gyakorlatilag nem létező pozícióból indult a hatvanas évektől kezdve fokozatos javulásnak, mint ezen alkotások magángyűjtése.
A Magyar Nemzeti Galéria fokozatosan vállalta, hogy foglalkozzon az önállóan létrehozott
Jelenkori Osztály keretében az élő művészettel, s ahogyan az ideológiai ellenőrzés viszszaszorult, úgy erősödött e gyűjteményi egységen belül a nem csupán biológiai, hanem
tartalmi tekintetben is kortárs művészet. A rendszerváltás után újabb hosszú évekre volt
szükség, hogy a Galéria – immár külső autoritás híján, a saját nehézkességét legyűrve –
állandó kiállításon mutassa be ezt az anyagot. Ma már két jelenkori rendezés (egy kronologikus és egy tematikus) párhuzamosan látogatható, még ha katalógus vagy egyéb anyag
egyikhez sem érhető el, és számos tartalmi probléma is felvetődik. De szempontunkból az
a lényeg, hogy a Galéria nagyjából az ötvenedik jubileuma (2007) táján jutott el oda, hogy
az immár tízezer tételt meghaladó jelenkori gyűjteményéből módszertanilag is újító állandó kiállítása legyen.
Ez a lassú tanulási folyamat nem áll távol attól a kibontakozástól, ahogyan ma legalább a hazai kortárs művészet bizonyos szegmenseiben releváns magángyűjtés folyik.
A magángyűjtők és a Galéria kortárs tevékenykedésében azon hiányérzetük is rokon, hogy
mindkét fél jóval nagyobb elismerést, erkölcsi-anyagi támogatást vár a nyilvánosságtól és
a döntéshozóktól. Bármilyen szentségtörés ezt sugallani, a kortárs művészet intézményi
kontextusa a magán- és a közszférában a politikai-társadalmi változások nyomán hasonló
kihívásokat hozott, mindkét szféra bizonytalan önnön értékeiben, egymáshoz kialakítandó viszonyukban, jövőképében.
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A nyolcvanas évek végén a Nemzeti Galéria keretein belül indult útjára az 1996-ban
önálló intézménnyé vált Ludwig Múzeum. A Ludwig-gyűjtemény egy válogatásának egyszeri kiállításától addig a szintig, hogy ma – minden kompromisszuma mellett is – regionális pozícióval, s legalább jelképes nagyságú nemzetközi gyűjteménnyel bír az immáron
Lumú becenevű intézmény, igen göröngyös út vezetett. Húsz évvel ezelőtt egy maroknyi
bennfentes álma lehetett legfeljebb valami hasonló szint elérése. Aki a rendszerváltás óta
eltelt időszakot a kortársművészeti múzeumügy folyamatos válságának kívánja beállítani,
az történelmi léptékben tegye ezeket a tételeket is a mérlegre. A Lumú egyik fő problémája mindmáig éppen az, hogy nem épült be eléggé a köztudatba, fontosságát, hazai viszonyok között messze kiemelkedő szerepét nem tudja érzékeltetni, érvényesíteni. Alig hihető, hogy a magángyűjtők is mennyire kevéssé vesznek tudomást a gyűjteményéről, állandó
kiállításáról, az időszakos tárlatain megjelenő nemzetközi anyagról.
A Fővárosi Képtár az eredeti gyűjteményének elkobzása utána tetszhalott állapotból
született újjá, ugyancsak a hatvanas évektől kezdve, majd a rendszerváltás óta rendelkezik állandó és időszaki kiállítási térrel. Gyűjteménye, elhelyezése, tevékenysége számtalan
okból kritizálható, de a jelen kontextusban annak az átfogó értelemben közös pályának az
érzékeltetése a feladat, ahogyan ez a harmadik kiemelkedő kortársművészeti közgyűjtemény Budapesten az elmúlt évtizedek során fokozatosan élőművészeti központ lett. Mindhárom múzeumban közös, hogy bármilyen égető is a szerzeményezési költségvetésük érdemi szintre töltése (ma a tehetősebb magyar magángyűjtők egyenként többet költenek
egy év alatt kortárs alkotásokra, mint amennyi vásárlási célú közforráshoz jut az összes
hazai jelenkori közgyűjtemény együttesen), infrastrukturális hiányosságok és szemléleti
maradiság okán még a meglévő gyűjteményeiket sem tudják megfelelően kiállítani, publikálni. Úgy születik a közgyűjteményi kánon, hogy arról a szakmán kívül alig tudnak.
A köz-, illetve a magánszférában zajló kortársgyűjtés négy-öt évvel ezelőttig alig tudott egymásról valamit. S bár ma már a tudatos, előrelátó gyűjtők tájékozódnak a múzeumok kortárs vásárlásai felől (amint néhány múzeumi szakember is képbe került a magángyűjtemények frontján), a magángyűjtők többsége még mindig úgy vásárol, hogy az elemi
orientációs pontot, a vezető közgyűjteményeket ﬁgyelembe sem veszi. Jókora csalódás lenne számos egyéni vagy intézményi gyűjteménynek szembesülni azzal, hogy favorizált művészeiktől mennyivel jelentősebb munkák találhatóak múzeumokban. Második felismerésük
az lenne, hogy a múzeumok mennyivel kísérletezőbb alkotásokat fogadnak be; a magángyűjtők zöme egy jóval konzervatívabb és szűkebb „kortárs” fogalommal él. Ugyanakkor a
kritika fordítva is indokolt. A bőven száz fölötti hazai kortárs magángyűjteményből idővel
a legjobbak közkézbe kerülnek, s így a múzeumok számos, a magánosok által kedvelt művészeti jelenséget kihúzhatnának mai vásárlási listáikról. A szűkös forrásokat sokkal jövő-

orientáltabban lehetne felhasználni; véleményem szerint elsősorban külföldi művek vételére. A múzeumi vásárlásoknak példamutató erejűeknek kellene lenni a magánszféra számára.
Ez persze nehéz, főként szemléleti okok miatt. Addig viszont aligha jogos a magánosokat
csepülni a belterjes hazai gyűjtés miatt, amíg a közszereplők is ugyanennek a rabjai.
A vidéki múzeumok helyzete is ellentmondásos. 1956 után Pécstől Székesfehérvárig
számos helyszínen nagyon jó minőségű modern, sőt egyre inkább kortársművészeti gyűjteményezés indult meg, a szorosan ellenőrzött budapesti közgyűjteményeket és a lassan
éledező magángyűjtést maga mögött hagyva. A rendszerváltást követően azonban az önkormányzatok nem azonosultak kortárs gyűjteményeik fontosságával, s ma számos egykor úttörő múzeum csak tengődik. A morális és anyagi támogatás leépülése e központokban a rendszerváltás egyik legsúlyosabb kulturális vesztesége.
Pakstól Vácig néhány más helyszín kortárs gyűjteménye viszont a rendszerváltás óta
vált karakteressé, Dunaújvárosban a Kortárs Művészeti Intézet az országban egyedülálló új szemléletet, laboratóriumi jelleget honosított meg (bár anyagi forrásai mostanra elapadtak), Miskolcon 2008 óta a városi kortárs múzeum új vezetője három magángyűjteménnyel kötött tartós letéti szerződést az állandó kiállítás feldúsítására. Ezek a példák
javítják az összképet és arra világítanak rá, vidéken sem egyszerűen a bőségesebb fenntartói ellátmány követelése a tét, hanem a jelenkori művészet ügyét kell társadalmilag széles
körben elfogadtatni, a múzeumok kortárs gyűjteményei relevanciáját, kézzelfogható (kulturális turizmus) és szimbolikus (vizuális nevelés) hasznosságát képviselni.
Egy ilyen program része – vidéken és a fővárosban, kis és nagy intézményekben egyaránt – a köz- és a magángyűjteményi szféra együttműködése. Az eddigi gondolatsor amellett kardoskodott, hogy ne a hazai kortárs köz- és magángyűjtemények kétségtelenül meglévő különbségeire, hanem a ritkábban hangsúlyozott, ám a megoldások felé mutató közös
platformjára ügyeljünk. A történeti érvelés azt igyekezett érzékeltetni, hogy a huszadik
század közepének mélypontja (nagyjából 1938–1956 között) egyaránt sújtotta a modern
és az élő művészet köz- és magángyűjteményezését, míg az utóbbi évtizedekben, számos
eltérés mellett, mindkét szférában az intézményrendszer bővülésének, tagolódásának lehetünk tanúi. Ez az intézményi háló azonban nehézkesen, alig tud széles társadalmi elfogadottságot biztosítani a kortárs művészetnek; együttműködve ez könnyebben menne.
E tekintetben másodlagosnak mertem minősíteni azt a sokak által mindig és kizárólagosan a ﬁgyelem középpontjába állított (empirikusan egyébként tényszerű) fejleményt,
hogy a rendszerváltás óta a kortárs művészet szerzeményezésében évről évre apad a köz-,
és duzzad a magántulajdon aránya. Azt sem látom veszélyesnek, hogy az évenkénti új
szerzeményeknek az összességében csak kis hányadát kitevő, kísérleti szemléletű, szakmailag jelentős vásárlások terén is nő a magángyűjtők aktivitása. Hadd kerüljön egyre
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több progresszív munka magánkézbe! A múzeumok és a magángyűjtők közötti kiegyensúlyozott szereposztás esetén ebből rövid távon letét, majd hosszabb távon adományozás
révén egyre több munka nyilvánosság elé kerülhetne. A kortárs művészeti tudatosságot a
társadalomban nem az határozza meg, hogy a művek és az azokat kezelő intézmények milyen tulajdonban vannak, hanem hogy milyen színvonalú, elkötelezettségű munka folyik.
A fejezet címe ezért utal arra, hogy bár az elmúlt két évtized markánsan a műtárgypiac felé billentette a kortársművészeti szerzeményezést, a múzeumok jelentősége megmaradt (számos jelenkor-speciﬁkus közintézményi egység egyáltalán csak most jött létre),
sőt újra nőhet is. A gyűjtők maguk is rá lesznek kényszerülve a helyi és az országos szintű
kortárs múzeumok erősítésére, illetve hozzájuk méltó, szakmailag azokkal összemérhető
magánintézmények működtetésére, hiszen az általuk is vágyott igényes nyilvánosságnak
és fejlődőképes kortársművészeti közegnek ez előfeltétele.
Még szorosabb a köz- és a magángyűjteményi tábor érdekközössége hosszabb távon
a nemzetközi nyitás tekintetében. Bármilyen javulás érhető is el a hazai művészet gyűjteményezése, bemutatása, feldolgozása terén, az mindaddig belterjes történet, álsiker, délibáb marad, amíg a művészet szempontjából nézve mesterséges nemzeti határokon belül
zajlik. Az elmúlt évtizedek összessége mind csak erőgyűjtésnek tekinthető a hazai kortárs
köz- és magángyűjtemények együttes viszonylatában ahhoz, hogy e közeg nemzetközi integrációja erősödjön, a szerény és eseti sikerekkel kísért szereplések helyett érdemi és tartós internacionalitást hozzon. A magán- és a közszféra minden hazai különbsége eltörpül
azon feladat mellett, hogy közösen kilépjenek a nemzetközi porondra. Ez legkevésbé sem
jelenti a hazai művészet elhanyagolását; sőt, csakis a valós nemzetközi megmérettetés
nyújthat releváns kontextust, hiteles értéket a magyar alkotásoknak.
Ez a perspektíva bizonyíthatja, hogy a zömmel hazai anyagra és hazai látogatókra
fókuszáló kortárs köz- és magángyűjteményeink kívülről nézve milyen szűk problémakörben mozognak, s milyen nevetséges a rivalizálásuk egymással, miközben a valódi tét egészen más, máshol van. A kérdés az, szélesedik-e a magyar magángyűjtőknek a nemzetközi
irányultságú, jelenleg tíz-húsz főt is csak jóindulattal elérő csapata, eközben megindul-e a
közgyűjtemények magyar anyagának nemzetközi kontextusba kerülése, és kíséri-e mindezt az intézményrendszer egyéb frontjain (a kulturális kormányzattól a kereskedelmi galériákig) egy közös, együttműködő építkezés a kortárs művészet ügyéért. A hazai kortárs
magángyűjtés jelentőségét történeti távlatban nem a műtárgypiacon elköltött összegek, a
múzeumi súrlódások, vagy a hazai kánonon belüli eltolódás, hanem az fogja meghatározni, sikerül-e előmozdítania ezt a nemzetköziesedési folyamatot.*
* Előadás a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészet-elméleti alapképzésén 2010 áprilisában; szerkesztett formában megjelent a Jelenkor
2010/11. számában.

12. MIGRÁCIÓS MŰVÉSZET
Húszéves Berlin új kortársművészeti
intézményrendszere

N A berlini Nationalgalerie negyven év alatti alkotók számára meghirdetett díjának döntő
fordulójába bejutott négy művész közül 2009-ben hárman külföldről jöttek. Az egy szem
német jelölt sem berlini, Stuttgartban született és Hamburgban végzett művészeti főiskolát. Mind a négyen Berlinben (és másutt) dolgoznak, de egyéb közös vonást, német jelleget fölösleges keresni. Nem is feltétele ez a díjnak. A kiírás a lazán értelmezett berlini kötődés, az itteni műtermi-kiállítási szcénában való jelenlét mellett csak a felső korhatárt és
egy bizonyos szakmai teljesítmény meglétét rögzíti. Mivel a releváns szakmai múlthoz idő
kell, a frissen végzettek kiesnek; ez a díj a harmincas éveik derekán járóknak szól. A szervezők százötven szakembertől kérnek ajánlásokat, ezt egy első zsűri rostálja. Az idei döntnököket szemlélve ugyanaz a nemzetközi hozzáállás vehető észre: az öt kurátorból csak
ketten németországiak, s ők sem berliniek. A milánói, zürichi, londoni, brémai és müncheni intézményekből felkért öt kurátor választotta ki azt a négy művészt, akik a „long list”
után a „short list” részesei lettek, s kiállítási lehetőséghez jutottak 2009 őszén Berlinben.
A végső döntést egy másik zsűri hozta; ezzel csökkentik a lehetőséget, hogy a kurátorok a
kedvenceiket segítsék sikerhez.1
A második zsűriben Berlin, szűkebben a Nationalgalerie már két fővel képviselteti magát (Udo Kittelmann igazgató és Gabriele Knapstein művészettörténész), rajtuk kívül a svéd Daniel Birnbaum az idei Velencei Biennálé biztosaként, egyúttal a frankfurti Städelschule rektoraként, Sam Keller a bázeli Beyeler Alapítvány igazgatójaként, míg
Christine Macel a Centre Pompidou főkurátoraként kapott megbízást. A zsűri tíz-tizen1 Új műveket kérnek az alkotóktól (bár ezt rugalmasan kezelik), a második zsűri a konkrét kiállítási élmény és a jelöltek pályája alapján hivatott a
győztest kihirdetni.
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öt évvel idősebb a jelölteknél: a legﬁatalabb zsűritag negyven, a legidősebb ötvenegy éves
(az első zsűri átlagéletkora még alacsonyabb volt). Alkotók és bírálók közös vonása tehát
a ﬁatalos és nemzetközi jelleg. Holott nagy a tét. Az ötvenezer eurós fődíj komoly pénz,
széles nyilvánosság jár hozzá. Az összeg feléért a nyertes egyik munkáját veszi meg a
Nationalgalerie; a szelekciónak szimbolikus üzenete van a vezető német kortársművészeti közgyűjtemény gyarapítási politikáját illetően. Mégsem gondolja senki, hogy az egész
éven át tartó döntéshozatali folyamatot akár tapasztaltabb (konzervatívabb), akár jobban
nemzeti (német) kritériumok, szakemberek révén befolyásolni kellene.
Sőt. A díj elvárása kifejezetten a szokatlan, eredeti, provokatív, akár sokkoló jelzőkkel
írható le. Kockázatos pályázatokat várnak, a művészet legfőbb értékeként a bátor és fantáziadús komponálást sugallják. Ez nem ellentmondásmentes vállalkozás. Egyrészt felveti a
kérdést, hogy nem az angolszász terminológiában a shock of the new egymást követő szériájaként deﬁniált modernizmus szelleme él-e még tovább.
Mindez azt a váratlan művészetelméleti belátást kínálná, hogy ugyan a posztmodern
pluralizmus köntösében, de a modernitás mint befejezetlen projektum igenis még mindig meghatározó a művészeti szférában (is). Vagy nem a mindenáron újat akarás kortársi
erőltetéséről van-e szó, miközben sokak szerint a király meztelen. Kritikus olvasatban a
szokatlanság sznobizmusának tekinthető ez a jelenség: a lényeg a meglepetés ténye, nem
annyira a tartalma.
A másik dilemma, hogy mindez egy kétévenként átadott díj, egyfajta mini biennálé
esetén ma már nem meglepő, de itt egy elsőrangú XIX–XXI. századi anyagot birtokló múzeum törzsgyűjteményének bővítéséről van szó. Milyen üzenetet sugall a Nationalgalerie
azzal, ha esztétikai érték gyanánt (vagy a helyett) csupán a furcsa jelleget deklarálja?
Az eddigi short list-kiállítókat végignézve a koncepció következetes: lehet szeretni
vagy nem szeretni, de tudatos stratégiáról van szó. Az eddigi négy-négy döntős között olyan
sztárok is lemaradtak végül a fődíjról, mint az első meghirdetéskor (2000) Katharina Grosse
vagy Olafur Eliasson, két év múlva Tacita Dean és Daniel Richter, illetve a harmadik alkalommal Anri Sala és Angela Bulloch, vagy legutoljára, 2007-ben Jeanne Faust és Damián Ortega. Nem elég a nagy név, valami plusz is kell. Festészettel általában kicsi az esély nyerni,
idén a négy döntős nem is próbálkozott ezzel. A 2009. évi győztes a jeruzsálemi születésű
Omer Fast lett, akinek háromrészes Nosztalgia című ﬁlmje az emlékezésről szól.
Az eddig összegereblyézett jellemzők (a ﬁatalos, nemzetközi, szokatlan, s végül az
anyaghasználatában és kommunikációs technikájában újító, úgymond mediális vonás)
mellett ez a pszichológiai-történelmi tematika sem tűnik számomra véletlennek. S talán
érzékelteti is a hipotézisemet: ez a díj Berlinről szól. Kortársművészeti, múzeumi, s egyéb
szempontokból körbejárva lehet elemezni, de a közös nevező a város lesz.

Nem szeretném viszont ezt túlzásba vinni: az első és a második zsűri minden alkalommal új összetételű, a kiállításra a Hamburger Bahnhof más és más tereiben kerül sor
(számomra nem is meggyőző módon, akár a két évvel ezelőtti elhelyezést nézem a volt
raktárépületben, akár a mostanit a főépület emeletén), és az eddigi díjazottak között sem
lehet vörös fonálként egy ilyen társadalmi-politikai tematikát kimutatni. Úgy reálisabb fogalmazni, hogy Berlin, adottságait felismerve olyan kortársművészeti intézményrendszert
alakított ki a Fal leomlása óta eltelt húsz évben, amely dinamikus, a város történelmére
reﬂektáló művészeti közeget vonz ide, s ennek egyszerre motiváló tényezője és következménye ez a díj.
Nem véletlen, hogy a díjat a Nationalgalerie baráti köre hívta életre és működteti. Ez a
Verein ma ezernégyszáz tagot számlál, akiknek évi hatszáz eurós tagdíja és a különböző mértékű önkéntes hozzájárulások adják a kasszáját, amelyből a múzeum számára minden évben
az igazgató által kért különböző művek megvételét, továbbá ezt a díjat és számos egyéb kezdeményezést ﬁnanszíroznak. A közelmúltból néhány új szerzeményük a múzeum számára:
Michel Majerus, Günter Brus, Vanessa Beecroft, Jörg Immendorf és Rebecca Horn munkái.
Ezekben külön sajátosságot nem kell keresni, a baráti kör nem kíván önálló ízléssel
fellépni, hanem inkább segíti, szolgálja a múzeum adott irányvonalát. Ez a modell már az
eredeti baráti körben is így működött a Weimari Köztársaság idején; a Hitler által ellehetetlenített szervezetet 1977-ben a magyar kapcsolatairól is ismert Dieter Honisch igazgató
élesztette újra. Eddigi legnagyobb tettük Barnett Newman Who’s Afraid of Red, Yellow and
Blue című pannója IV. változatának megvásárlása volt 1982-ben az akkor óriási összegnek
számító egymillió dollárért.2 A díj létrehozását az időközben elhunyt Rolf Hoﬀmann kezdeményezte, aki a feleségével együtt több célt próbált ezzel elérni. Elsőként a baráti kör
tagjait, a potenciális donorokat kívánta a kortárs felé mozdítani. Erika Hoﬀmann őszintén elmondja, hogy a Preis der Nationalgalerie für junge Kunst a vizuális nevelés eszköze
(volt) – nem csupán a közönség, hanem a díjat ﬁnanszírozó gazdasági elit számára is.
A második szempont a németországi kortárs művészet nemzetközi versenyképességének fokozása: a díjazást, az eljárást a brit Turner Prize-hoz igazították. Vállalták nemcsak az anyagi terhet, hanem az ilyen típusú művészetmenedzseléssel járó felhajtást is.
Ha az angol modell nem kis részben a hype-ról, a művészet köré fújt szenzációról szól, akkor lehet ezt kinevetni vagy elítélni, de versenyezni vele csak az eszközeinek bizonyos fokú átvételével lehet. Mivel nem egy angol–német (vagy amerikai–német, francia–német
stb.) verseny volt a cél, a leendő díjnak nem szűken a német művészetet kellett felkarolni,
2 A Verein ma részben neves gyűjtőkből (a későbbiekben részletesen szemügyre vetteket említve: Erich Marx, Christian Boros, Erika Hoffmann,
Friedrich Christian Flick), részben kisebb médiaismertségű, de ugyanúgy a kortárs művészet szellemi izgalmára és társadalmi státuszára vágyó tehetősökből áll.
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hanem a németországit, azt a szcénát, amelynek az egyik előnye éppen az, hogy nem tisztán német, hanem nemzetközi – támaszkodva számos német előnyre, például a föderális
modellben, helyi szinten fenntartott kitűnő múzeumokra és művészeti akadémiákra. Harmadik célként Berlin felemelése adódott: Hoﬀmannék üzletemberként tudták, a sikeres
kortárs művészet áttételesen gazdaságilag is megtérül, olyan szolgáltatásokat, kulturális
turizmust csábít az új fővárosba, amelyek segítik az egykor megosztott Berlin új arculatának megszületését.
Az évek során a díj ﬁnanszírozásába beszállt a BMW, ami jól mutatja, hogy a müncheni székhelyű cégnek is milyen fontos a kozmopolita berlini imázs. Az egyetlen nagyvállalat bevonása – több kis támogató helyett – jó döntésnek bizonyult; egy ilyen cég még a
mostani válság idején sem engedheti meg magának, hogy kihátráljon a vállalásából. A díj
kiállításának helyszíne sem tűnik rossz választásnak. Még ha a Hamburger Bahnhof tagolt
terében kissé el is veszik a bemutató, az 1996-ban megnyílt múzeum területe és befolyása
folyamatosan nő. A másfél évszázaddal ezelőtt épült pályaudvart már a huszadik század
elején közlekedési múzeum céljára alakították át, de igazi életre csak az újraegyesítés utáni
rekonstrukcióval és az építészről, Josef Paul Kleihuesról elnevezett új szárny hozzátoldásával kelt. Az apropót az Erich Marx műgyűjtővel kötött megállapodás adta, akinek kollekciója az állandó kiállítás fejében lett a Nationalgalerie-t gazdagítja.
Megmaradt a neoklasszicista homlokzat (Dan Flavin egy neoninstallációjával kiegészítve), az egykori pályaudvari acélvázas, üvegtetős csarnokból lett a központi, történetinek
nevezett Historische Halle (ahol szerintem eddig az Anselm Kiefer művek bemutatása jóval
maradandóbb élményt, történelem és esztétikum hiteles összekapcsolását jelentette, mint
az újrarendezett állandó kiállításon most látható munkák). Az új Kleihues-csarnokban szerepel Marx kollekciójának néhány évente változó (jelenleg éppen tematikus, néhány elsőrangú korai Robert Rauschenberg-művet, illetve a főhelyen talán kissé fáradt Cy Twomblykompozíciókat felvonultató) rendezésben. Hat évvel később Egidio Marzona konceptes,
arte povera jellegű gyűjteménye került a múzeum birtokába, majd 2004-ben jött az újabb
bővítés: Friedrich Christian Flick kétezer tételes, a minimalizmustól a jelenig húzódó anyaga jutott a múzeumba. Bár Flick gyűjteménye csak hétéves tartós letéti szerződés alapján
látható, az épületet markánsan megnövelték, bevonva az egykori vasúti raktárakat.
Az új teremsor elején és végén, néhány méteren meghagyták az eredeti pályaudvari
építészeti megoldást; jól lehet látni, hogy a mai terembejáratok egykor a vasútról a teherautókra rakodás kapuiként működtek. Az eredeti múzeum többszörösére nőtt, egy ipari
műemlék látványos átalakításának mondható, még a közlekedése is javult azzal, hogy a
közeli Hauptbahnhof egy teljes körű átépítés nyomán valóban főpályaudvar, jó infrastruktúrával körbevett kis központ lett. A múzeumban a három magángyűjtemény valamilyen

felállásban mindig látható, kiegészítve a Nationalgalerie törzsgyűjteményéből itt bemutatott művekkel.
Ki kívánna jobb intézményi háttért a ﬁatalművészeti díjnak? Sokan! Nem mindenki
tartja jónak a múzeum fejlődését. Zavaró, hogy a Flick család vagyona a hitleri időkben
gyárosként meggazdagodó nagypapára megy vissza – miközben a mai gyűjtő és támogatói
úgy érvelnek, hogy ezt a pénzt nem is lehetne jobban elkölteni, mint egy egyetemes kortárs gyűjteményre, amelyet múzeumban kell bemutatni, a kulturális nyilvánosságot erősítve. De miért az adóﬁzető ﬁnanszírozza az épület, a feldolgozás, publikálás költségeit?
Amíg csak tartós letétről van szó, addig ez valóban kényes kérdés, ám ott az örökre
megszerzett magángyűjtemények pozitív példája: az infrastruktúra költségeinek átvállalásával az állam egy piaci áron megﬁzethetetlenül értékes műalkotásanyag birtokába jutott.
Tény, Flick ajándékozott is a múzeumnak: 2008-ban egy 166 darabos válogatást (Bruce
Naumanntól Paul McCarthyig) gyűjteményéből, ami a modern művészet gyűjtésének százötven éve alatt az egy gyűjtőtől származó legnagyobb donáció Berlinben. Meglátjuk a végeredményt; Erich Marx gyűjteménye is ugyan lejárat nélkül, de nem tulajdonként, hanem
csak tartós letéti szerződéssel van a múzeumban, amint Flick is felmondhatja a letéti szerződést. Ezt mondják a kétkedők, akiknek sok, hogy az ország prominens kortárs múzeumában, tulajdonban vagy letétben, de három magángyűjtemény terpeszkedik. Mivel szerződésesen kötelező mindenütt feltüntetni a nevüket, miközben a jogállásukra a közönség
aligha ﬁgyel, a látogatót olyan érzés veszi körül, hogy gyűjtők múzeumában sétál, illetve
a Nationalgalerie boltjában vagy postájával magángyűjteményi katalógusokat vesz kézbe.
S a díj kiállításán, minden vizuális megjelenésén ott éktelenkedik a Verein és a BMW büszke szponzori neve, logója.
Magánpénz nélkül üres lenne ez a múzeum? A múzeum mint közintézmény piedesztálra állítja a magángyűjtést, a kapitalizmusból húzott haszon az eredetileg progresszív,
kritikus szemléletű művek megvásárlásával és nyilvános bemutatásával még a műpártoló gazdagok nevének örök fényezéséhez is hozzájárul? Legyünk reálisabbak: ez legalább
egy ténylegesen működő public private partnership, a köz valóban nyer az együttműködés
révén. Hogyan lenne Berlinben – az egykori szegény, elszigetelt nyugatnémet város és a
lepukkant NDK-s főváros mai utódjában – másként ilyen egyetemes rangú kortársművészeti anyag? Mert esztétikai kifogást nehéz találni. Ez nem a maradi pocakos műgyűjtők
otthon bámult képecskéiből összehordott szalon, hanem a könnyen befogadható, műkereskedelmileg futtatott trendektől távolságot tartó szemezgetés három olyan kollekcióból, amelyek stilárisan jól kiegészítik egymást. S micsoda előnyt jelent a német sztároknak
Konrad Klaphecktől Isa Genzkenig, hogy univerzális kontextusban jelenhetnek meg! Közpénzből, a globális műtárgypiacon vásárolva esély nem lett volna az elmúlt húsz év alatt
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akár csak közel hasonló mélységű anyagot összeállítani. És nemhogy nincs német túlsúly
(miközben a Centre Pompidou francia, vagy a Museum of Modern Art amerikai szemüvegen keresztül láttatja az elmúlt évtizedek művészetét), hanem egyértelmű, hogy a nemzeti
művészet józan porciózása az egyetemes pozíciók között könnyebben volt megvalósítható
három magángyűjtemény integrálásával, mintha nemzeti adóﬁzetői forrásokból évente el
kellett volna számolni, hogy hány német és hány egyéb munkát vettek.
Ha szó érheti a válogatást földrajzilag, akkor az euro-atlanti, illetve Európán belül az
északnyugati dominancia miatt; az egykori perifériák mai globális művészete valóban csak
alig jelenik meg. Az angolszász-amerikai túlsúly a Neue Nationalgalerie gyűjteményében, kiállításaiban ideológiai okokból már a második világháború vége óta jelen van, ezért is ﬁnanszírozta a művészeti és emberi szabadság megtestesülésének tartott Barnett Newman-féle
színmezők megvételét negyedszázada a baráti kör. Egy tágabb nyitáshoz műgyűjtők és állami kurátorok új generációja szükséges, s a berlini szcéna átalakulása szépen halad is efelé.
Zavarba ejtheti ellenben a látogatót, milyen intézményben is jár. A műtárgyfeliratoktól a kortársművészeti díjig mindenütt a Nationalgalerie a hivatalos elnevezés, a Hamburger Bahnhof csak egy lerakat, saját gyűjtemény nélkül. Ez nemzetközileg ismert modell (a
Louvre kortárs előszobája egykor a Palais du Luxembourg, a Szépművészeti Múzeumé az
Új Magyar Képtár volt), és berlini előzményre is visszanyúlik. 1919–1937 között működött
a koronahercegi palotában az Unter den Lindenen az akkori élő művészet lepárlóhelye.
A koncepció szerint a mindenkori jelen művei túl bizonytalan megítélésűek, s ezért múzeumba kerülésük előtt nem árt egy ideig előzetes gyűjteményi státuszban lenniük. Mivel 1945ben a Nationalgalerie a szovjet övezetbe került, Nyugat-Berlin városi szinten már abban az
évben saját modern gyűjtemény kialakításába fogott, majd 1968-ban nyílt meg Mies van
der Rohe tervei szerint a Neue Nationalgalerie, amelynek a ﬁókja a Hamburger Bahnhof.
Ahogyan a Kelet-Berlinbe szakadt, s immáron „Alte” jelzőjű Nationalgalerie száz évvel korábban azért jött létre, hogy a politikai egységéért küzdő német állam kulturális egységét hirdesse, úgy a berlini fal leomlásáig a két párhuzamosan működő nemzeti galéria
a város megosztottságát tanúsította. A két állam eltérő ízlése, a szovjet, illetve a nyugati szövetséges csapatoktól visszajuttatott gyűjtemények eltérő jellege, az Alte és a Neue
Nationalgalerie más építészeti üzenete alapján alakult ki, hogy az Alte a gyűjteményét
tekintve is régi (XIX. századi), míg a Neue kiállításában és kollekciójában is új, modern
(XX. századi) Nationalgalerie lett. A két múzeumot 1992-ben egyesítették újra szervezetileg, s mellettük nőhetné ki magát, mint a XXI. század múzeuma, a Hamburger Bahnhof.3
3 Két további fiókintézménnyel együtt (amelyek közül a Berggruen-gyűjtemény Picasso-anyaga világhírű Charlottenburgban) a Nationalgalerie
anyaintézmény összesen öt helyszínt jelent. Ezek gyűjteményi anyagai elvileg és kis részben gyakorlatilag is mozgathatóak, közös igazgatójuk van,
kiállításaikat összehangolják.

Kétszáz év áttekintésével a Nationalgalerie helyszínei a modern és kortárs művészet folytonosságát sugallják. Mivel az Alte Nationalgalerie a Múzeumszigeten fekszik, a
háttérben ott áll a széles kultúrtörténeti anyag is. Ezt szervezetileg is aláhúzza, hogy a
Nationalgalerie öt egysége, a Múzeumsziget további négy helyszíne, valamint más helyszínek (Kulturforum, Dahlem), összesen tizenhét intézmény együtt alkotja a Staatliche
Museen zu Berlin fedőszervet. A kortárs művészet része tág intézményi hálónak.
A „staatlich” melléknév rangot jelent. Németországban a múzeumokat a városi vagy tartományi önkormányzatok tartják fenn, még a legnagyobb intézmények esetében is. A három
müncheni Pinakotheket irányító Bayerische Staatsgemäldesammlungen, vagy éppen a
stuttgarti Staatsgalerie nevében a Staat az egykori külön államot, ma a tartományt jelenti – míg Berlinben állami intézményekről van szó. Egy kiemelt múzeumi hálózaton belül,
a legjelentősebb civilizációs gyűjteményekkel egy rangban szerepel a Hamburger Bahnhof.
Nem lehet csökkenteni az anyagi hátterét vagy a szakmai önállóságát, nem egy mulandó
kortárs kísérleti intézmény.
Éppen ezt kritizálja a másik oldal. Nem elég, hogy magánosok telepedtek rá, hanem
az állami bürokrácia is. Egy kortárs múzeumnak laboratóriumként kell működnie, nem
betagozódnia a kanonikus felfogású és adminisztratív irányítású nagy intézmények sorába. A Hamburger Bahnhof mozgékonyságát, vállalkozó szellemét csorbítja, hogy a közvetlenül a Natonalgalerie, közvetve pedig az SMB szervezetének alárendelt.
Miért a túlnyomórészt állandó kiállítási felület a Hamburger Bahnhofban? Kortárs
művészetet nem állandó jelleggel érdemes bemutatni. Egyáltalán mitől kortárs ez a válogatás? Inkább kortárs klasszikus. Joseph Beuys fontos, de nem kortárs, miért kell neki változó felállásban, de mindig monograﬁkus állandó kiállítási teremsort szentelni (zömmel
a Marx-gyűjteményből, általában a főpályaudvar felé eső földszinti szárnyban)? Robert
Smithson land artjának ﬁlmes dokumentációja egy külön csarnokban a vizuális neveléshez hasznos – de inkább egy didaktikus, történeti bemutatón. Ha tehát az anyag esztétikai
minőségét, saját korában haladó jellegét nem is nagyon lehet kétségbe vonni, a mai aktualitását már igen.
A perlekedők kifogásai e pontokban foghatóak össze: a Hamburger Bahnhofban egy
kortárs intézményhez képest túlzott 1. az állandó kiállítás szerepe, 2. a hatvanas évektől
induló, ma már inkább modern, semmint kortárs művészetként értelmezhető anyag súlya,
3. a magángyűjtemények dominanciája, és 4. a bürokrácia intézményi jellege.
Az igazi kortárs szellem hiánya miatt (és a magángyűjtők kiszolgálásának vádjával)
nagyon keményen támadták is az eddigi igazgatót. Az események úgy hozták, hogy 2009ben mindhárom olyan pozícióba új vezető került, amelyek napi vagy stratégiai szinten befolyással bírnak a kortárs múzeum működésére. Új igazgatója lett a Nationalgalerie-nek,
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új főigazgatója az SMB-nek, és új elnöke a másik múzeumi fedőszervnek, a szintén a második világháború után alapított Stiftung Preussischer Kulturbesitznek is. Elválik, hoz-e
ez újítást. Bár talán nem is abban állna a szerencsés reform, hogy a Hamburger Bahnhof
proﬁlja változzon meg.
Berlinben a világ legerősebb múzeumi hálózata található. Egyes intézmények szintjén ugyan a Louvre, a British Museum vagy a Metropolitan Museum of Art hatalma nem
kezdhető ki, de nincs még egy olyan város, ahol a múzeumok hálózatának egésze ilyen
sűrűn lefedné azt, amit a kultúra és azon belül a művészet történetének tartunk, és ezek
az intézmények önállóságuk mellett – a két említett állami fedőszerv kényszerítő hatása
alatt – együtt is működnek. Ennek a kettős előnynek ára van, többek között a kortársnak
kikiáltott múzeum klasszikus kortárs identitása (ami a kritikusok szemében a kísérleti
kockázatvállalás hiánya), illetve a szervezett, bürokratikus jelleg. Ezt az adott struktúrán
belül nehéz feloldani, mert előny és hátrány ugyanazon érem két oldala. Inkább bővíteni
lehetne a szerkezetet.4
Beuys (vagy éppen a biciklikerekével főhelyen Marcel Duchamp) sem véletlenül van
ott az állandó bemutatón: a kiterjesztett művészetfogalom apostolaként legitimálja, hogy
a Hamburger Bahnhof miért szentel korlátozott helyet a festészetnek, s a jelenkori művészet kibontakozását a hatvanas évektől kezdve miért az installatív, performatív irány, a
teret bejátszó objekt-művészet fejlődéseként mutatja be. Ki lehet ugyan hagyni a monograﬁkus Beuys-részt vagy az állandó kiállítás más egységeit, de azzal a múzeum jelenlegi
felfogásának egésze sérül. Duchamp objet trouvé-ja is avíttnak tűnhet egy elkötelezetten
jelenkori kurátor szemében, csak éppen azt kell ﬁgyelembe venni, hogy ha egy diákcsoport vagy más látogató rögtön a bejáratnál Duchamp felütésével kezdi az állandó kiállítást, és olyan vezetést is kap, amely elmagyarázza ennek jelentőségét, akkor bizonyára fogékonyabb lesz azokra a kortárs alkotásokra, amelyek ennek és más előzményeknek híján
nehezebben befogadhatóak.
A magángyűjtők szűrét sem érdemes kitenni; a Nationalgalerie-ben 2009 őszén látható a berlini Pietzsch házaspárnak a szürrealizmusból induló magángyűjteménye, amelyet állandó elhelyezés fejében a múzeumra bíznának. Ilyen ajánlatokkal élni kell (akár a
Berggruen-kollekció külön palotában kiállítása, akár a Marx-gyűjtemény integrált múzeu-

4 Csökkentené a Hamburger Bahnhofra nehezedő nyomást, ha lenne időszaki kiállítási tere Berlinnek (ezért hozták létre legalább átmenetileg a
Temporäre Kunsthallét a Múzeumszigettel szemben), illetve ha elfogadnák, hogy a Hamburger Bahnhof által vállalt feladatok legitimek, ugyanannyira, mint a vágyott kísérleti kortárs intézményé is, de egy fedél, egy irányítás alatt ezek nem megvalósíthatók. A Neue Nationalgalerie kicsi; üvegpalota
jellege miatt csak korlátozottan alkalmas a huszadik századi anyag állandó és időszaki bemutatására, ebben egyenrangú, elengedhetetlen szerep jut a
Hamburger Bahnhofnak.

mi bemutatásának mintájára), s ezzel párhuzamosan, inkább külön helyszínt és rugalmas
intézményi megoldást kell találni a legújabb kortárs művészet mozgékony bemutatására.
A modern és a klasszikus kortárs magángyűjtemények állandó múzeumi elhelyezése, illetve a legújabb jelenkori folyamatok bemutatása nem vagylagos alternatívák, hanem
egymást erősítő tényezők. Nem életszerű ezt úgy felfogni, hogy ha nagy tér jut – mint
a Hamburger Bahnhof állandó kiállításának mostani rendezésében – Marcel Broodthaers
vagy Dieter Roth installációinak, akkor ez mely ﬁataloktól veszi el a helyet. Inkább vívmány, hogy Berlinben nem lóg a mai kortárs művészet a levegőben, hanem a huszadik
század lassan minden periódusából láthatóak az előzményei. S ebben a műgyűjtők szerepe
tagadhatatlan. Ahogyan a német befogadók az elsők között vásárolták a nemzetközi modernizmus alkotásait a századfordulótól kezdve, majd juttatták azokat múzeumokba, úgy
Flickék mégoly vitatott példája a ﬁatal gyűjtők újabb generációinak nyújt modellt a nyitott és nemzetközi szemléletű gyűjtés, valamint a múzeumi együttműködés folytatására.
Flick, Boros és a többi művészetcápa lelkesen fotóztatja magát ﬁatal alkotókkal, jelesül a
díj nyerteseivel is, minden alkalommal vásárolnak is tőlük – és mégiscsak az ő hozzájárulásukból adódik a díj összege!
A kortársművészeti díj viszont valóban kilóg már a Hamburger Bahnhofból – de illeszkedik Berlin művészeti hálójába, ha azt az eddigi múzeumi közelítés helyett más intézmények felől nézzük. A környező volt pályaudvari épületekbe beköltöztek a művészek, újabban a galériák is. S nem akárkik: itt van Thomas Demand műterme, vagy az aukciósházak
trójai falovaként félt-irigyelt londoni Haunch of Venison berlini galériája. A sok beáramló
miatt az egykori senki földje egyre drágább, még Demand és hasonló sztárművészek is
várhatóan elköltöznek majd a bérleti szerződések lejártával. Berlin kortársművészeti előretörésében a művészek ilyen arányú beáramlása döntő szerepet játszik. Ahogyan a húszas években zömmel Kelet-Európából, a rendszerváltás óta egyre messzebbről költöznek
ide alkotók. Ennek előfeltétele volt a város politikai és gazdasági problematikussága. Egy
drága világvárosba nem költöznek ﬁatal értelmiségiek és művészek ilyen számban, míg
Berlinben a megélhetés és az ingatlanárak kedvezőek (voltak). A beáramlók egymást inspirálják, kialakul egy kreatív közeg, egészséges verseny. Mivel a műtermek és az új galériák
többsége a volt keleti városrészben talált helyet, a folyamatnak lett egy spontán új honfoglaló, az avítt városképet saját kezdeményezésre radikálisan átalakító jellege.5
Mára a német történelem legnyomasztóbb fejezetei is szinte előnyére válnak a városnak, legalábbis erősítik a hely szellemét. Berlin egyike azon helyeknek, ahol megélhető
5 Sokan csak úgy „elvannak”. Berlin még mindig nem feltétlenül a sikerről szól, hanem önmegvalósításról, a tét nélküli próbálkozásról. Ennek a nyugati városrészben is van hagyománya, hiszen a megosztottság idején Nyugat-Berlinből eltűnt a hatalmi, birodalmi, vagy éppen társadalmilag szemlélve
a nagypolgári karakter, s helyét az alternatív szcéna vette át; fiatalok gyakran csak azért költöztek ide, mert nem kellett a Bundeswehrben szolgálni.
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a történelem, de szabad és aktív az arra való kritikai reﬂexió is. A Nationalgalerie kortárs
díjának négy idei döntőse közül nemcsak a nyertes, hanem még egy résztvevő is Izraelből
települt Berlinbe. Aligha szolgáltathatnák ékesebb bizonyságát annak, hogy a város mai
nyitottsága, a történelem folyamatos feldolgozása akár az egykori üldözöttek leszármazottai számára is mágnesként hat. A Harmadik Birodalom egykor elrettentő fővárosában
ma vonzó (lehet), hogy a nagy látványosságoktól, mint a Daniel Libeskind által tervezett Zsidó Múzeum (Jüdisches Museum), a hétköznapokig, mint a Berlin-Mittében újjáéledt zsidó, német és egyben multikulturális negyed, nem kell elfojtani az emlékezést a
Holokausztra, hanem az megélhető. S ne feledjük, a díj zsűrijében nincs német többség, a
négyből két izraeli származású művész felkérése nem egyszerűsíthető le a németek kompenzációs gesztusának.
Még csak külön jelentőséget sem kell tulajdonítani annak, mely jelölt honnan jött.
Számít-e, hogy a harmadik jelölt gyerekként a szüleivel menekült el Vietnamból, ma már
dán állampolgár, és így telepedett át Berlinbe? Önmagában aligha kell ezt értelmezni. Öszszességében viszont mutatja a város kisugárzását és a világban szabadon mozogni vágyó
művészek pozitív reakcióját. Azt az alkotói és emberi szabadságot, hogy az itt dolgozó művészek az identitásukat felhasználhatják, szublimálhatják munkásságukban, megvan erre
az inspiratív társalkotói és befogadói közeg, ám mindez nem kötelező; elsősorban művészek, minden származási, nemzeti, egyéb besorolás nélkül.
Művészek számára ideális egyveleg, ahol közben az építkezések, infrastrukturális fejlesztések révén egy mai világváros lüktetése is megélhető. Jelen van a történelem, de a város nem belesüpped, hanem lendületet merít belőle. Nem alaptalan a párhuzam a Weimari
Németországgal: a császárság letűnte után Berlin nagy léptékű átalakulás helyszíne volt, s
a beáramlók a hozott szellemi kincs és a talált kultúra olvasztótégelyévé tették. Ez kétségkívül sok konﬂiktussal járt a húszas években, ám a művészetnek nem árt a feszültség. Ma
hasonló forrásokból táplálkozik az a művészeti közeg, amely Berlint a kortársművészet világviszonylatban egyre jelentősebb központjává teszi.
Amit ennek alapjaként a kortárs művészet itteni szervezői, támogatói megértettek,
az egyszerű recept. Nem a német művészetet kell erőltetni, mert a művészet nemzeti kategorizálása idejétmúlt, és a belterjesség miatt nem is hatékony, hanem a tágabb közéletben és a szűkebb művészeti intézményrendszerben egyaránt olyan feltételeket kell teremteni, hogy jöjjenek ide az alkotók mindenhonnan és velük a non-proﬁt és piaci szereplők,
akik majd együtt felteszik Berlint a globális kortársművészeti térképre.
Jöttek, és feltették. A már említett kereskedelmi galériák virágzása Berlin több csomópontján közismert. S mielőtt valaki fanyalogna ezen, hogy lám, a nagy alkotói szabadság milyen hamar a piaci haszon felé csatornázódik, először is mérlegelje, hogy ugyan

milyen hiánypótlásként várhatná el, hogy a művészeti szféra más mechanizmus alapján
működjön, mint a manapság világuralkodó társadalmi-gazdasági berendezkedés, másrészt
gondolja végig, hogy a jó galéria a művész második munkahelye, amely segít a projektjeinek kivitelezésében. Éppen mivel más metropoliszok bérleti díjaihoz, műtárgypiacához
képest Berlin még mindig olcsó, engedhetik meg maguknak a galériák a kísérleti attitűdöt.
A piac egyik vezető, amúgy anyagilag is sikeres szereplője mondta a 2009. évi (tizenötödször megrendezett, tehát szintén a Fal leomlását követően útnak indított) művészeti vásáron, az Art Forumon, hogy Berlin a műkereskedelem számára is az új irányok feltérképezésének színtere.
Ettől még a piac az piac marad. Senki nem tagadja, hogy amint egykor a polgári normák ellen lázadó avantgárdot ízlésdiktátummá varázsolta éppen a polgári vásárlók körében az ügyes galériások hálózata, úgy ma már eleve kéz a kézben lépked a bevett művészeti és társadalmi kategóriák kikezdése és az ilyen művészi gesztusok iránti azonnali
fogékonyság a galériások által kondicionált vevők körében. Ezt a paradoxont nem lehet
nemhogy a berlini, de a globális művészeti szcéna egészének térképéről kiradírozni. Minél újítóbb egy művész az anyaghasználatában (efemer jelleg), minél provokatívabb üzenetében (testiség, erőszak, pénz és más kényes témák), annál nagyobb esélye van piaci
sikerre éppen a kipécézett gazdagok és hatalmasok körében. Az árucserét pedig a galériás
inszcenálja. Neki kell elhitetnie a művésszel, hogy az adásvétel ténye és az egyre irreálisabb művészeti árak ellenére ő mégis elsősorban független alkotó, s csak másodjára piaci
árutermelő; illetve a vevővel, hogy ő először is a szabad szellem felkarolója, s csak másodsorban vásárló, befektető, aki éppen a vagyonához kapcsolódó lelki igényeit, pótcselekvési
kényszereit orvosolja művészettel. S az igazi galériás önmagát is a művészet, s csak másodrészben a pénz ügynökének tartja.
Mivel a művészet egyszerre szellemi és árupiaci jellege nem csupán Berlinre jellemző, hanem általános helyzetkép, továbbá ennek szokásos (önsajnáló) értelmiségi elemzése
legtöbbször zsákutcás, moralizáló kultúrkritikába fullad, hitelesebbnek tűnik a pragmatikus hozzáállás: a művészt, amint a galériát (és az Arthur C. Danto által art worldnek keresztelt közeg többi szereplőjét) ne a vélt pozíciója, hanem a teljesítménye alapján vegyük
szemügyre.
S a berlini galériák e tekintetben nem panaszkodhatnak: sok jó művészet születik
a bábáskodásukkal, a kortárs művészet ma Berlin talán legismertebb exportcikke, a város imázsának egyre meghatározóbb eleme. Úgyhogy a galériák szaldója pozitív. Komolyan hozzájárulnak a város dinamikájához, miközben proﬁtálnak is belőle; szimbiózisban
élnek. A művészek és a galériák ideáramlásának az a speciális helyzet volt az előfeltétele, hogy Berlin a hidegháború végén félig a periférián volt, a történelmi időben és térben
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kissé leszakadt (az ebből fakadó olcsó megélhetés és az új Gründerzeit hangulata nélkül
a művészeti szereplők nem tudtak volna ideköltözni), egyszersmind a város kulturális és
egyéb téren hamar lendületet vett (ennek izgalma híján a betelepülők nem akartak volna
jönni). Az új berlini galériák ennek a folyamatnak alakítói és nyertesei egyben.
Már csak azért is ez tűnik fair ítéletnek a műtárgypiaccal szemben, mert a kortárs
művészetben felkarolt új pozíciókat nézve a múzeumok és közintézmények ízlése, működése felettébb hasonló. Egykor az avantgárdot sem csupán a műkereskedelem, hanem a
mindenfajta művészetet rekontextualizáló – eltemető, majd a maga által diktált kiállítási értéken újraélesztő, és immáron örök, bár kissé steril léthez segítő – múzeum együtt
emelte kanonikus, a sznobok, majd a nagyközönség számára a meg nem értettség ellenére
(illetve részben éppen azért) kötelező értékké. Ugyanígy a mai kortárs művészet menedzselésében a galériákhoz mérhető lendülettel vesz részt a non-proﬁt szféra a kis kiállítóhelyektől az egyéni brandet építő kurátorokon át a meghatározó erejű, nagy múzeumokig.
A kortársművészeti ipar ezen fejezete szintén folyamatosan duzzad Berlinben, s ezt
nem lehet a műtárgypiactól függetlennek vélni. Nincs is szó speciálisan berlini jelenségről.
Amint a főváros fenntart egy kitűnő Képtárat (Berlinische Galerie), úgy ezt teszik más országok fővárosai is. Ahogyan az egykori postapalotába beköltözött a művészetet tágan, vizuális kultúraként értelmező c/o kiállítási fórum, úgy ez a trend régóta ismert már, főként
Amerikából. Cégek ﬁnanszírozzák szakmailag önálló és kitűnő, az üzleti jólfésültségtől
mentes kiállítási programjaikat (Daimler, Deutsche Guggenheim, Schering Foundation).
Más művészeti központok a nemzetközi művészcserében járnak élen (Künstlerhaus
Bethanien, Künstlerprogramm des DAAD). Sorolni lehetne tovább – ahogyan más kulturális nagyhatalmak hasonló intézményeit is. Mi akkor a berlini különlegesség?
Az egyik vonás az önszerveződés nagy súlya. Nagy kreativitás koncentrálódik a városban, miközben az infrastruktúra megszerezhető, s ez folyamatosan új intézményeket
hív életre. Amelyek másik helyi vonása a stílusos helyszínválasztás. Leromlott épületeket,
ipari műemlékeket mindenütt divat kortársművészeti központtá varázsolni, de ez egy helyütt, nagy számban, szinte szisztematikusan Berlinben sikerült a legjobban. S nem elég
a leromlottság, a házfoglalás. A helyszínt minimális bürokráciájú, mégis fenntarthatóan
megszervezett intézménnyé kell avanzsálni; illetve építészetileg jót tesz neki egy kis kortárs beavatkozás.
Jó példa erre a Kunst-Werke, vagyis a KW Institute for Contemporary Art (az angol
elnevezés és az angol mint használt nyelv más intézményeknél is jellemző, a külföldiek
szempontjából demokratikusabb kommunikációt hivatott elősegíteni). A lebontásra váró
egykori margarinüzemet Berlin-Mitte művésznegyedének kellős közepén független kurátorok kezdeményezése mentette meg. A felújítás (1999) két kulcsa a nagy felületű, több

szinten elosztott, proﬁ kialakítású, s ezáltal neves külföldi alkotóknak is rangos lehetőséget biztosító kiállítótér kialakítása, továbbá az udvarban a magasan jegyzett amerikai művész, Dan Graham tervei alapján egy organikus jellegű, üvegfalú kávézó kialakítása volt.
Ott van a hiteles történeti építészeti háttér, a szakmai aurát sugalló (white cube) friss kiállítótér és a szolgáltatási funkció mellett kortárs építészeti kézjegyet garantáló kávézó.
A program tartalmilag ugyanilyen erős: társadalomkritikus, elméleti élű (diszkurzív)
projekteket fogadnak be, magától értetődően a nemzetközi porondon helyezik el magukat, műteremprogramok révén a művészetnek nem csupán passzív bemutatására, hanem
generálására, elősegítésére vállalkoznak. Az avantgárd laboratórium modelljét követik.
Állandó partnereik között a legrangosabb külhoni társintézmények fedezhetők fel
(például a PS1 New Yorkban), útnak indították a berlini biennálét, s bár alapjában még
mindig a város által támogatott egyesületként működnek, egyre többféle ﬁnanszírozási
csatornát kezdenek kiépíteni. A berlini modell legsikeresebb példájaként a KW tehát művészeti programjában, menedzsmentjében és helyszínében is mintaszerű. S hogy számos
kisebb-nagyobb társa akadt mostanra a városban, az nem utolsósorban az építészeti örökséggel való okos sáfárkodásnak köszönhető. Kelet-Berlinben a szovjet típusú iparosítás viszonylag központi kerületekben is számos, mára műemlékértékű helyszínt hagyott maga után. S mivel ezek gazdaságilag tönkrementek, átváltozásukhoz művészeti központtá
mindenekelőtt csak arra volt szükség, hogy az önkormányzatok ne a könnyebb megoldást
és a korrupciót válasszák, s nyugati ingatlanfejlesztőknek játsszák át ezeket, hanem legalább néhány esetben a non-proﬁt hasznosítást tegyék lehetővé.
Ez újfent Berlin egyedi pozíciójára vet fényt: más nagy nyugat-európai városban nem
maradt ilyen ipari övezet, illetve a tervgazdaság csődje és a rengeteg elköltöző miatt csak
itt szabadult fel hirtelen és alacsony áron rengeteg központi, és az építészi fantáziát megmozgató ingatlan. Ugyanakkor ehhez nem volt elég egy volt kommunista (fél) főváros, hanem kellett a nyugati tőke, művészeti know-how és a berlini kulturális pezsgés. Más kelet-európai fővárosban hiába voltak hasonló adottságok, nem valósult meg sem az ipari
helyszínek kulturális konverziója ilyen nagy számban, s nem honosodtak meg abban szakmailag nemzetközi rangú és anyagilag fenntartható intézmények. Berlin éppen a keletnyugati vegyes pozíciójából proﬁtálva válhatott az ilyen típusú fejlődés mintájává. Keleti
múltja révén volt ﬁzikailag jelen és anyagilag elérhető az ingatlannyersanyag, míg nyugati
jövője miatt volt érdemes és lehetséges ebbe elegendő anyagi és szellemi tőkét beruházni.
Történelmi épületek átalakítása terén a 2008-ban magánmúzeumként újra megnyitott egykori Reichsbahnbunker hasonlóan tanulságos. Az Albert Speer programjában 1942ben elkészült hatalmas, több emelettel a föld fölé magasodó óvóhely utóbb szolgált a Vörös
Hadsereg börtöneként, az NDK egyik nagy gyümölcstárolójaként, a Fal leomlása után vadul
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alternatív, végül betiltott szórakozóhelyként, mígnem a szövetségi kormány privatizálta, s
több adásvétel után Christian Boros (a magyar származását már nem ápoló) üzletember, egy
médiaügynökség tulajdonosa szerezte meg. Boros és művészettörténész végzettségű felesége 1980 óta gyűjtenek művészetet, kollekciójuk ma mintegy ötszáz alkotást ölel fel, zömmel
a nemzetközi szcéna sztárjaitól, mint Damien Hirst vagy Manfred Pernice. A bunkert átalakították, ám hadiipari emlék jellege megmaradt. Természetes fény nélkül, nyomasztó nyersbeton labirintusban bolyonganak a csak előzetes bejelentkezés alapján fogadott látogatók.
A legfelső szint ezer négyzetméterén, egy tetőteraszokkal „fűszerezett” penthouse-ban lakik
a gyűjtő és családja; a bejelentkezőknek készséggel tartanak szakmai vezetést az installációk
között. Mert az első válogatás (a gyűjteménynek egy-két évenként változó bemutatását tervezik) kizárólag installációkból, kifejezetten a térre reﬂektáló objektekből, fényeﬀektekből,
tárgyegyüttesekből áll, amelyek minden egyes művét maguk a művészek rendezték el, alakították úgy helyben, hogy dialógusba lépjenek az adott térrel.
Bár a magántulajdon révén látszólag elüt az eddigi intézményi példáktól, a Sammlung
Boros ugyanezt a logikát erősíti, sőt a magángyűjtői háttér miatt talán még hangsúlyosabban. Az egész projekt irgalmatlan költségeit tekintve fel sem merülhet, hogy Boros részéről
ez nyereségorientált vállalkozás. Ha a kollekcióját kívánná értékesebbé tenni, ahhoz ekkora
kiadásra semmi szükség, az anyag már kétszer debütált múzeumban, és a benne szereplő
nagyjából hatvan alkotót végignézve folyamatosan a világ körül utazhatna. Mert művészetileg olyan erejű munkákról van szó. Nemhogy nem azonosítható holmi konzervatív üzletemberi ízlés, hanem a nemzetközi múzeumi kánon javáról van szó. Anselm Reyle vagy
Wolfgang Tillmanns itt látható kompozícióit a világ bármely közgyűjteménye befogadná.
Ezt az intézményi modellt a Hoﬀmann házaspár vezette be Berlinben. Gyűjteményükkel az újraegyesítést követően Drezda kulturális életében szerettek volna – más gyűjtőkkel együtt – egy új Kunsthalle létrehozásával szerepet vállalni. Frank Stella meg is tervezte a szokatlan, jó eséllyel nemzetközi ﬁgyelemre pályázó épületet. Amint Newman vagy
Graham eddig említett egy-egy munkája kapcsán, az amerikai kapcsolat itt sem véletlen:
a (nyugat)német művészeti döntéshozók számára fontos az atlanti kötődés tudatosítása
a csatlakozott új tartományokban is. S bár a projekt merészsége jó szándékúan kívánta
volna Drezda klasszikus művészeti örökségét a jelen felé nyitni, végül a szándék a város
habozásán meghiúsult. Hoﬀmannék nem házaltak másutt, a kollekció még csak kiállításra
sem került más múzeumban, míg 2009 nyarán Drezda végül bemutatta egy válogatását.
Mint a katalógus (az első a gyűjtemény negyvenéves történetében) előszavában a főigazgató elismeri, sovány fájdalomdíj ez az 1993-ban a város részéről megszakított tárgyalásokért; talán túl korai volt közvetlenül a Wende (fordulat) után a nyugati–keleti együttműködés ezen terve.

Drezda kárpótlási gesztusa elkésett – Hoﬀmannék 1996-ban egy egykori kelet-berlini épületben helyezték el anyagukat. A többszintes térben nyerstégla fal, ipari gerenda
emlékeztet az urbánus műemlékre; a keleti helyszín kiválasztása és megszüntetve megőrzése, a múltat meghagyó átalakítása tudatos volt. Mint ma már világszerte minden dinamikusan vezetett köz- és magánintézményben, a gyűjteményből látható válogatás egy-két
évente változik. 2009-ben, a Fal leomlásának huszadik évfordulója kapcsán, a szelekció a
politikai utalásokra koncentrál. De még így sem tartalmaz kelet-európai alkotásokat! Kijózanító még a régiónk felé látszólag nyitott Berlinben is a kelet-európai művészet gyenge
pozíciója.
A gyűjtemény korlátozottan látogatható, az ingatlanban lakik a tulajdonos is, aki a
második világháború után művészettörténetet végzett, majd férjével cégüket irányította,
s ennek jövedelméből a hetvenes évektől kezdve gyarapszik a gyűjtemény. Az orosz avantgárdtól induló anyagban érthetően erős a későbbi évtizedek konstruktív, minimalista jelenléte (Adolf Luther, Piero Manzoni), míg a jelenkori választásokban az áttekintésünk
legkülönbözőbb intézményeiben eddig is meghatározó anyagkísérleti szempont (például
Georg Herold kaviárfestményei) és térinstallációs irányzat (például Ernesto Neto ezoterikus belső hangulatú szivacskunyhója) dominál. Legyen szó magán- vagy közgyűjteményekről, az eddigi szemle fölötte hasonló kánonról árulkodik. Aki látványos festészetet
kíván, annak a piacibb szemléletű galériák felé kell orientálódnia, vagy aki a német művészet, például a trendinek tekinthető Lipcsei Iskola reprezentációját keresi, annak más, műfaji és nemzeti tekintetben konzervatívabb műtárgytulajdonosokhoz kell fordulnia.6
A városban található még a szakma számára nyilvános, már intézményesült formában működő magángyűjtemény, de Hoﬀmannék és Borosék gyűjteménye jól körülírja ezt
a modellt. A fő elemek a múltat a jelennel összekapcsoló építészeti megoldás, az egykori Kelet-Berlin integrációja a nyugati (nemzetközi) kortárs intézményrendszerbe, experimentális műfaji skála, és gyakori közvetlen együttműködés az alkotókkal, vagyis műhelyjelleg, vagyis a jelenkori művészetnek nem pusztán utólagos rekonstrukciója, hanem aktív
megrendelések, helyspeciﬁkus munkák révén társalkotói előmozdítása. Ezek a tőkeerős intézményi magángyűjtők akár a múzeumokénál színvonalasabb anyagokat is ki tudnak mazsolázni az élő művészetből, hiszen az anyagi erő mellett a rugalmasságuk is adott. Nem
kell megfelelni fenntartói (állami, önkormányzati) vagy a nyilvánosság, a sajtó elvárásainak, szakmai döntésekhez nem kell hosszadalmasan kilincselni. S nem véletlen, hogy Frau
Boros és Frau Hoﬀmann is művészettörténetet végzett, még ha nem dolgoztak is a pályán.
6 Amint a Hamburger Bahnhofban, úgy a Sammlung Hoffmannban is akad élő klasszikus festő (Georg Baselitz, illetve Günther Förg), de csak a szükséges minimális gesztus erejéig.
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Közös vonásaik között utoljára hagytam, hogy mindkét gyűjtemény berlini betelepülő! Borosék Wuppertalból helyezik át most már a cégüket is a fővárosba, Hoﬀmannék
szintén a Ruhr-vidéken szerezték vagyonukat és a Mönchengladbachtól Düsseldorﬁg terjedő elsőrangú múzeumi, műtermi és galériás közegben a művészeti iskolázottságukat.
Flick és a már említett más szereplőkön túl egy sor további példát lehetne még hozni.
A legismertebb talán Paul Maenz, aki szintén a nyugati tartományokban (Köln) futotta be
galériás karrierjét, majd kollekcióját ugyancsak tudatos lépéssel keleten, Weimarban igyekezett elhelyezni, s az ottani együttműködés kudarca nyomán húzódott vissza Berlinbe.
A keletnémet helyszínek mögött természetesen ott van a kényszer, hogy a nyugatnémet
városok a saját erős múzeumi anyaguk miatt kevésbé lelkesen fogadnák a magángyűjteményeket, amint azt az alig egy éve Münchenben megnyílt Brandhorst Múzeum körüli felháborodás jelzi.
Kritikus olvasatban a keleti városokban hídfőállást kereső gyűjtők kulturális gyarmatosítást hajtottak (volna) végre a volt NDK-ban. Ezzel szemben szerintem a vizuális nevelés, a kulturális esélyegyenlőség terén óriási előrelépés lett volna, ha megvalósul a modern
és kortárs múzeumok kirajzása a keleti területekre. Az esetleg kényszerű, konﬂiktusos
együttműködés a nyugati gyűjtőkkel legalább élő kapcsolatokat teremtett volna a nyugati
és a (csak jelképesen létező) keletnémet művészeti szféra között. Ilyen perspektívában inkább csalódásnak tűnik, hogy érdemben számon tartott új intézmény egyedül Lipcsében
jött létre – az egyébként szintén Berlinben élő gyűjtő, Arend Oetker kezdeményezésére.
Az amúgy szerény méretű lipcsei kortárs múzeumot is ráadásul máig értetlenség, támadások övezik.
Berlinre fókuszálva megállapítható, hogy az új főváros maga is vonzott elég sok intézményt, másrészt felszívta az eredetileg egyéb keletnémet célpontokra szánt projekteket, hiszen úgy teljesíti a magánosok álmát (a hozzájárulást a kelet–nyugati közeledéshez), hogy a városban működő nyugati hatékonyság miatt az intézmények nem buknak
el, sőt még a politikai, véleményformáló elithez is közel kerülhetnek. Berlin a művészeti
szcéna minden résztvevőjére mágnesként hat: művészek, galériák, gyűjtők, múzeumok,
független szakemberek áramlanak ide, még mindig újabb hullámokban.*7

*

A Holmi 2010/7. számában megjelent írás szerkesztett változata.

13. ÁLLANDÓAN IDŐSZAKI
A múzeumi szerepek változásáról
a bécsi Albertina példáján

N Rembrandt, Monet-tól Picassóig, végül Gerhard Richter: húzónevek hirdették az Albertina
kiállításait 2009 elején. Jóindulatú értelmezésben ez a múzeum nemcsak kiemelkedő művészeket választott, hanem arányosan osztotta meg tereit a korszakok között, hiszen régi
mester, modernista bálvány és kortárs alkotó egyként helyet kapott a kiállítási programban. Látható az ambíció: minden korszakból a legjobbakat bemutatni. Ezzel az Albertina a
művészettörténet folytonosságát sugallja, és a kortárson fanyalgó látogatókat is biztatja,
hogy a mai különösben is lássák meg a jövendő klasszikust.
Az Albertina szerint a múzeum ezzel csupán a „nyilvánvaló” feladatait tölti be. Ha
már jórészt közpénzből felújították (2000–2003), bejárata elé grandiózus, építészetileg
ikonikusnak szánt, lebegő tetőt emeltek Hans Hollein tervei alapján, akkor ezek a nézőcsalogató kiállítások a vizuális nevelési funkción túl a bevételnövelést, a rentábilis működést legitim módon segítik elő. Hozzájárulnak ahhoz is, hogy a lényegében graﬁkai gyűjtemény – amelynek neve Graphische Sammlung Albertina, tehát formálisan nem múzeum
– kilépjen a graﬁka esetleges „kisművészeti” lenézettségéből, és a nagy festészeti anyagokkal versenyezzen. A Hofburg szomszédságában álló épület a turistáknak is kedvenc célpontja; költsenek csak egy jeles osztrák művészeti intézményre.
Folytatni lehetne az (ön)elismerő szempontokat, ám a kiállításokat közelebbről szemlélve sok kritikus (ellen)érv adódik. Akinek nem bizarr, hogy mozgólépcsőn jut el az utcaszintnél magasabban fekvő főbejáratig, majd az épületen belül újra mozgólépcsőn ereszkedik le az alagsori kiállítótérbe, az ott termenként más-más, de végig erős színekre festett
falakon veheti szemügyre a Rembrandt-kiállítást. Ahol viszont alig lát Rembrandtot! Észreveheti, ami a plakátokon talán nem tűnt fel, hogy a cím igazából Rembrandt és kora, és az
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anyag így érthetően zömmel a mester kortársait mutatja be. Ettől még jó a kiállítás, csak
tagadhatatlan a hatásvadász jelleg és a húzónév szerepe a címben.
A következő szinten fotótörténeti tárlatba botlunk: ezt észre sem venni a hirdetéseken. Holott az anyag ügyes válogatás, nem tisztán magasművészeti, hanem a XIX. századi
fotográﬁa tudománytörténeti oldaláról közelít. Némi utánaolvasásból kiderül, évente van
fotókiállítás az Albertinában, a gyűjteményben külön fotóosztályt is létrehoztak! Érthető
ugyan, hogy ez a kommunikációs munkában nem éri el Rembrandt és a többi nagy név
szintjét, ám újra fanyarul tudatosul az emberben, hogy mindenben a hatás számít.
A Monet-tól Picassóig terjedő harmadik kiállítási anyag esetében a hatást nem érheti
szó. Különösen az izmusok termeiben magas a művek színvonala, közben didaktikus a séta
a huszadik század első felének folyamatai mentén. Mark Rothko vagy Alberto Giacometti
révén a második világháború után is kínálkozik az átvezetés, és Sean Scully nagyméretű
pannójával a tárlat élő művésszel zárul. A liechtensteini Batliner-gyűjteményből válogatott száz alkotás (zömmel festmény) az Albertina állandó kiállításaként szerepel. Másfél
évvel ezelőttig fel sem merült ez a kategória, hiszen a fényérzékenység miatt egy graﬁkai gyűjteménynek nem lehet állandó kiállítása. A múzeum azonban lejárat nélküli tartós letéti szerződést kötött a műgyűjtő házaspár által a kollekciójuk egyben tartása céljából létrehozott alapítvánnyal, és azóta az Albertina négy kiállítási szintjének valamelyikén
mindig e gyűjteményből szerepel válogatás.1 Ez több célt követ. A nemzetközi klasszikus
avantgárd történelmi okokból (konzervatív kormányzás a két világháború között, majd
Anschluss, utána 1955-ig szovjet jelenlét) csak gyéren került be a bécsi közgyűjteményekbe, egyetlen osztrák múzeum sem tudott ebből állandó kiállítást prezentálni. A Belvedere,
a MumoK, a Leopold Múzeum vonatkozó kisebb modern anyagait az Albertina most megelőzte, teljesebbé téve a bécsi összmúzeumi kínálatot és azon belül látványosan megerősítve a saját pozícióját.
Mivel műfajilag is végképp kilépett a graﬁka zártságából, a múzeumok közötti konkurenciában osztrák és nemzetközi szinten egyaránt jóval magasabb pozícióba került.
Egyúttal megszilárdította Bécs eddig is kitüntetett helyét Közép-Európa múzeumi térképén: kelet-európai szemmel nézve elérhetőbbé vált a klasszikus modernizmus, hiszen
egy ilyen súlyú válogatásért már nem kell a berlini Neue Nationalgalerie vagy a müncheni
Pinakothek der Moderne helyszínéig zarándokolni. Nyugatról nézve Közép-Európa is felkerült az avantgárd történetét bemutató nagy nemzetközi múzeumok térképére, ahol eddig talán csak a prágai Picasso-anyag árválkodott.
1 A magángyűjteményi tartós letét hazánkban is ismert megoldás (Vass László anyaga, László Károly kollekciója Veszprémben, Antal Péteré Debrecenben szerepel így múzeumban), általában öt–húsz év közötti lejárattal.

Az „állandó kiállítás” rendszeres átrendezése is értelmezhető előnyként. A Batlineranyagot évente három változatban mutatják be: cserélődik a válogatás és a helyszín az
Albertina négy kiállítási szintje között. Így nem fárad el az „állandó kiállítás”, amelyet szigorúan véve nem is lehetne így nevezni, hiszen anyagában és installálásában nem állandó, illetve törzsgyűjteményi értelemben sem az, hiszen nem a múzeum gyűjteményéből,
hanem egy ott letétként elhelyezett kollekcióból származik. Mivel maga a letéti szerződés
nem nyilvános (a vezetésen túl a múzeumi művészettörténészek számára sem), a pontos
felállásra csak következtetni lehet. Az Albertina helyzete elég biztosnak tűnik: a kiállítások „Albertina – Batliner Gyűjtemény” néven futnak, ami egy önállóságát megtartó, de a
múzeum részét képező konstrukcióra utal, és ez például az Amerikai Egyesült Államokban
teljesen bevett.
A művek mellett a múzeum leltári száma szerepel, és a kurátoroktól megtudható,
hogy az idős műgyűjtő házaspár még zajló vételei a múzeummal egyeztetve történnek, a
gyűjtő az alapítványnak vásárolt új művekkel a múzeum hiányosságait igyekszik betölteni.
Feltehetően ennek fejében kötelező a gyűjteményt változó felállásban, de állandóan (folyamatosan) kiállítani és feldolgozni, publikálni. Ez az alapítványi szerkezet egyik célja: az
alapítvány mint jogi egység a házaspár halála után is védi majd a kollekció érdekeit, s ha
például azt az Albertina raktáron hagyná, akkor nyilván felbontanák a letéti szerződést.
Az anyag – meglehet – soha nem lesz százszázalékosan a törzsgyűjtemény része, éppen
azért, hogy ott ne lehessen sem beolvasztani, sem elcserélni-eladni, sem elfelejteni.2
Másik oldalról az alapítványi szerződés a múzeumot is – vélhetően – védi, mert a
gyűjtő nem gondolhatja meg magát hirtelen, hogy eleget szerepeltek a művek, és az ennek
révén megnőtt anyagi értéküket szeretné a műtárgypiacon eladással realizálni – amint ez
az utóbbi pár évben sorozatosan nagy németországi múzeumok felsüléséhez vezetett. Rita
és Herbert Batliner a műalkotásokon túl anyagiakkal is segíti az Albertinát, ami áttételesen (a remek „állandó” gyűjteményre hivatkozva) egyéb magán- és céges szponzorok behálózását is lehetővé tette, teszi a múzeum számára. Nem kis részben ezekből a forrásokból
épült ki az Albertina negyedik, legfelső teremsora, amely az ezredfordulós rekonstrukció
után újabb jelentős bővítést eredményezett a múzeum számára. A Batliner-szerzemény
tehát a múzeum proﬁlját, megítélését, gyűjteményét, kiállítási felületét mind javította-növelte, és legalábbis bizonyítottan nem került nyilvánosságra rejtett hátránya, negatívuma.
2 Budapesten ilyen motiváció indokolja, hogy a néhai Levendel László gyűjteményét (Vajda Lajostól Bálint Endréig) örökösei tartós letéti formában
bocsátják a Fővárosi Képtár rendelkezésére – azzal a feltétellel, hogy valamilyen válogatása évente kiállításra kerül. Ezáltal az anyag a Képtár legtöbbet
szereplő egységei közé tartozik, míg törzsgyűjteményi ajándékozás esetén – helyhiány miatt – talán csak néhány műve kapna helyet az állandó kiállításon. Bár a Képtár nemrég jutányos áron megvásárolhatta az ún. Makarius–Müller Gyűjteményt (az Európai Iskola egy értékes grafikai mappáját), ajándék formájában sem a Magyar Nemzeti Galéria, sem a Fővárosi Képtár nem kapott fennállásuk során egyszer sem komplett magángyűjteményt.
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Ehhez képest jókora az ellenállás – a többi bécsi múzeum részéről. Az Albertina olyan
funkciót vállalt a nemzetközi modernizmus állandó bemutatásával, amely nem tartozott
hozzá, hanem inkább a Belvedere vagy a MumoK programjához illett volna. Nemcsak a
korszakot „csente el” tőlük, hanem az állandó kiállítás fogalmát is átszabta. A törzsgyűjtemény bemutatására szolgáló állandó kiállítás hagyományosan a legkevésbé hangzatos
múzeumi produktum volt, ahol a szakmaiság dominált, miközben a múzeumok sérelmezték már az időszaki kiállítások esetében is a kényszerű közönségbarát jelleget. Most az
Albertina-féle állandó kiállítás is átment ebbe a populárisabb műfajba: húzónevekkel hirdetik, s egy magángyűjtemény izgalma, a voyeurizmus (vélt) élménye társul hozzá.
A nagyközönség – érthetően – nem foglalkozik a Batliner-gyűjtemény letéti státuszával, hanem a szenzációt érzékeli, hogy Liechtensteinben magánemberek az otthonukban
ilyen rangú művekkel éltek együtt, s az Albertina részéről vívmány, hogy ez a nyilvánosság elé kerül, és jó mihamarabb, többször megnézni, mert nem tudható, meddig lesz így
látható. Micsoda eredmény a porosként emlegetett állandó kiállítás műfaja számára! Jön
a közönség, írnak róla, a belépőjegyek és a katalógusok révén hozzájárul a múzeum költségvetéséhez: éljen, megújult egy kiállítási műfaj – mondhatja az Albertina vezetése, de
homlokegyenest ellenkezőleg látja a többi bécsi múzeum. Számukra a lecke a saját állandó
kiállításuk ilyen jellegű átalakítása, amihez se kedvük, se lehetőségük. Felfogásukban az
Albertina egy kiállítási központ lett, amely egyszerre mindig négy kiállítást kínál, és ebből
valamelyik szinten egy a Batliner-gyűjtemény, amely olyan biztos „csali”, amellyel érhető
okokból egyetlen más múzeum állandó kiállítása sem tud vagy akar versengeni.3
Nem is ez az állandó kiállítás feladata, hiba a közönséget arra szoktatni, hogy egy időszaki tárlat élményét várják el az állandótól. Hozzá az évenként kétszeri átrendezés: egy
ilyen kis gyűjteményt nem nehéz átrendezni, és így az esemény (új prezentáció, új cím, új
katalógus) révén közönséget vonzani – de az összetettebb, nehézkesebb törzsgyűjteménynyel rendelkező múzeumok nem tudnak évente három új „állandó kiállítást” produkálni.
Különösen nem kívánják ezzel a műfajjal – amely alapjában mégiscsak a közgyűjteményezés lényegét, a törzsgyűjteményre épülő művészettörténeti kánonképzést vállalja,
annak összes dilemmájával együtt – a magángyűjtést reklámozni. Hiszen az Albertina–
Batliner szövetség mégiscsak ezt teszi: egy állami pénzen működő múzeum a legprominensebb megjelenési felületét, az állandó kiállítását egy magángyűjteménynek adja! De ez
a privát kollekció ezért, ennek fejében lesz a múzeumé, a közé, replikázhat az Albertina.
Valóban, a helyzet számos előnyét szemügyre vettük már. Mi akkor az igazság? Nem kell,
3 Állandó és időszaki kiállítások ilyen (vélt) viszálya a hazai porondon is megjelent már: az ismert fővárosi polémiákon túl a debreceni MODEM, illetve a (jelenleg bezárt) pécsi Városi Képtár körüli viták is ezt mutatják.

nem lehet az egyértelműen pozitív, vagy a negatív értelmezés mellett szavaznunk; az
Albertina döntése ellentmondásos kihatással van más intézményekre, a múzeumi kultúrára, arra az elvárásra, amit egy múzeummal szemben támasztunk.
A Kunsthistorisches Museum új főigazgatója – a New York-i Metropolitan Museum
szintén újonnan kinevezett vezetőjéhez hasonlóan, egy eddig inkább csak a szűk szakterületén ismert művészettörténész – programjában hangsúlyozza a visszatérést a csendesebb, hagyományos múzeumi munkához. Ez a múzeum bizonyos tekintetben az Albertina
ellenpontja: a XIX. század múzeumi felfogásának jegyében emelt épülete egy merő állandó
kiállítás, nincs benne időszaki kiállítási tér. Egy ideje, a nemzetközi kiállítási trendek nyomására, a Kunsthistorisches is rendez érdekfeszítő időszaki kiállításokat, de ehhez mindig
le kell bontani a kronologikus és iskolák szerinti állandó kiállítás teremsorának egy részét.
Most ettől kíván a múzeum valamelyest visszatérni a fő feladatának tekintett állandó bemutatóhoz, a tudományos kutatáshoz.
Amint eredetileg az Albertinában nem volt állandó kiállítás, míg a Kunsthistorsiches
Museum nem foglalkozott időszaki tárlatokkal, de mára láthatóan keveredtek a proﬁlok,
úgy világszerte ez a folyamat tapasztalható. Még Budapesten is. A Szépművészeti Múzeumban – a Kunsthistorisches Museumhoz hasonlóan – eredetileg nem volt időszaki kiállítási tér. A teljes teremsor állandó kiállításként szolgált: a földszinten plasztika (és egy
külön graﬁkai kabinet), az emeleten festészet. Mára a Szépművészeti föld alatti terjeszkedése révén, továbbá a földszinti historizáló teremsorok átértelmezése, új típusú hasznosítása eredményeképpen a legkülönbözőbb részek funkcionálnak időszaki kiállítási térként.
Esetlenségük ilyen szerepben ugyanakkor tagadhatatlan; ezért is lett volna része a múzeum
föld alatti bővítésének időszaki kiállítási terek létrehozatala.
Visszatérve Bécsbe, a Belvedere az ellenkező irányba mozdul, megpróbálja felvenni
az Albertina és más, ismert külföldi intézmények által diktált tempót; részben külső helyszínek (például az Augarten Contemporary, illetve a MumoK-tól a Belvederéhez került,
most átépítés alatt álló ún. 20er Haus) bevonásával igyekszik teret nyerni élőbb szemléletű időszaki kiállításoknak. A MumoK visszavonhatatlanul lemaradt arról, hogy a klaszszikus avantgárdot fő művekkel reprezentálni képes, nemzetközi rangú modern múzeum
legyen, ahogyan azt a neve sugallná (Museum moderner Kunst). Az igazgató nem is szereti a „modern” elnevezést, sőt az épületet sem a Museumsquartier területén; szívesebben
költözne új épületbe, hangsúlyosan kortárs, XXI. századi proﬁllal. A kortárs felé eltolódó
fókusz miatt a MumoK nemrégiben éppen az Albertinának adott át gyűjteményéből a már
klasszikusnak tekintett Arnulf Rainer bizonyos munkáiból.
A MAK márkanevet használó iparművészeti múzeum a Ringen a nevébe is felvette a
„kortárs” megjelölést (Museum für Angewandte Kunst und Gegenwartskunst), és azon be-
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lül is egy konceptuális, diszkurzív, autonóm művészeti irányt követ, mert a klasszikus és
a modern ipar- és képzőművészet terén úgy látja, mégoly jó anyagának a szakmailag közismerten izgalmas állandó kiállítása sem tudja a közönség ﬁgyelmét ráirányítani a múzeumok egymás közötti versenyében. Ezzel viszont mind a klasszikus, mind a kortárs iparművészet képviselőinek, híveinek támadásait vonja magára; Peter Noever programja inkább
egy „avantgárd” kurátoré.
Számtalan elemét vizsgálhatnánk még e kölcsönös helyezkedésnek, de talán ez maga
a központi kérdés: milyen hatással van a többi intézményre, ha egy múzeum irányt vált?
Esetünkben milyen reakciókra kényszeríti a többi múzeumot, ha az Albertina a saját, jól
felfogott érdekét követi? Átcsoportosul a közönség- és médiaﬁgyelem, az üzleti szféra támogatói hajlama szintén az új típusú múzeum felé fordul, tovább értékelődik fel a magángyűjtemények szerepe, s főként módosul a bevett kép az állandó kiállításról. Paradox
módon az Albertina azzal, hogy csatlakozott az állandó kiállítást tartó múzeumokhoz, valójában gyökeresen megváltoztatta a közönség elvárásait ezzel a műfajjal szemben, és –
legalábbis rövid távon – az időszaki kiállítások felé tolta el.
Felvethető-e egyáltalán úgy a kérdés, hogy a múzeumok felelősséggel tartoznak egymás iránt, és – mint ugyanazon adóﬁzetői pénzből fenntartott közintézmények – nem az
egyes intézményi érdekeiket, hanem a múzeumi összképet kellene szem előtt tartaniuk?
Elvárható-e, hogy amennyiben egy múzeum igazgatójának olyan jó kapcsolata és jogi-gazdasági ötlete van egy nagy nemzetközi magángyűjtemény megszerzésére, amely égetően
hiányozna egy másik közintézménynek, akkor önzetlenül a társintézményt segítse hozzá
a megállapodáshoz? A kérdés egyrészt mesterkélten hangzik, másrészt a Batliner házaspár
és például a MumoK között valószínűleg nem is jött volna létre egy ilyen Albertina-típusú
megállapodás, hiszen ez a kiállításmenedzselési modell az Albertina közönségbarát identitásához illik, nem a MumoK jobban kísérleti-kortárs önértelmezéséhez.4
Hozzátehető, hogy a MumoK maga is egy magángyűjtemény – az aacheni Ludwig
Alapítvány – jóvoltából tudta a gyűjteményét komolyan nemzetközi szintre fejleszteni. Az
eredeti bécsi modern múzeum legendás igazgatója, Werner Hofmann az általa vágyott,
szakmailag indokolt gyűjteményfejlesztés elmaradása miatt hét év után (1969) lemondott
posztjáról, és ha a hetvenes években egy apró kezdeményezésből nem bomlik ki együttműködés a Ludwig házaspárral, akkor nem így néz ki a múzeum ma Bécsben. A Ludwigprogram számos hibája tagadhatatlan, de nélküle az egykori kis modern múzeum nem tört
volna ki az osztrák karámból. Ma az Albertina hasonló folyamaton megy át: már Konrad
4 Az Albertinában a Batliner-anyag következő bemutatása – az egyre szorosabb együttműködés jegyében – 2009 második felére már úgy készült,
hogy az ezúttal Anselm Kieferig húzódó válogatásban vegyesen találhatók a múzeum törzsanyagából és az alapítványi letétből művek.

Oberhuber igazgatói periódusa alatt erősítette a nemzetközi jellegét, ezt követte a látványos felújítás és a korábban már a BA-CA Bank által fenntartott Kunstforum vezetőjeként
siker- és hatékonyságorientált, nézőbarát felfogásáról elhíresült Klaus Albrecht Schröder
művészettörténész- és menedzserigazgató kinevezése, majd a Batliner-fordulat.
A változás folyamat jellegét és korábbi párhuzamait más múzeumoknál azért is hangsúlyozni kell, nehogy az Albertina-receptet az új igazgató találmányának vagy hibájának
tudjuk be. Schröder határozott stílusát, a tudományos minőség és a kulturális fogyasztás
sokak által össze nem egyeztethetőnek tartott közös programját gyakran éri kritika, különösen azzal a felhanggal, hogy a marketinges eszközöket miért csak biztosan nyerő kiállítások kapcsán veti be. A régi mesterek, a bécsi szecesszió, a kortársakból is inkább csak
az élő klasszikusok, ráadásul fogyasztható formában: ez könnyű siker, hányják sokan a
szemére, egyúttal nem tisztességes verseny a többi múzeummal szemben, amelyek a régin belül az eddig ismeretlen, a kortárson belül pedig a nehezen befogadható értékeket
igyekeznek felfedezni. Élesebben is lehet fogalmazni: ha annyira kézre áll Schrödernek a
közönségbarát szervezés, olyan jó helyen magasodik az épülete, olyan értékes az egymillió lapot számláló graﬁkai törzsanyaga, akkor ennyi biztos támasz mellett éppen kötelező
lenne a könnyű siker helyett a kísérleti-szakmai munkát, az újító-tudományos szemléletet
meghonosítania.
Ugyanakkor ezzel újra a moralizálás, az értelmiségi demagógia határához értünk.5 Van-e
értelme, létjogosultsága egy intézményvezetőtől a saját és az intézményi érdekeken túl (vélt)
magasabb rendű érdekek követését elvárni? Nem reálisabb, sőt jobb-e, ha az intézmények
még a közszférában is versengenek, hiszen a befogadók ebből proﬁtálnak? Az adóﬁzetők pénzével nem akkor gazdálkodik-e legjobban egy múzeum, ha adottságaiból a maximumot hozza ki (többek között magángyűjtemények odaédesgetésével), és ez csak izgalmasabbá teszi a
múzeumok közötti munkamegosztást, mozgalmasabbá a kiállítási életet?
Nem feltétlenül. A Bécs városa által fenntartott – tehát nem állami, de szintén közcélú – Kunsthalle ugyancsak kitűnő helyszínt élvez a Museumsquartier közepén, a MumoK
és a Leopold Museum között, viszonylag stabil a költségvetése, igazgatója nem kevésbé
céltudatos menedzser, ám programja kifejezetten a szubverzív, társadalomkritikus témákra, a látogatók ﬁatal rétegeire koncentrál, és éppen ennek érdekében igyekszik alkalmazni
a hatékony működési szemléletet.6 Józan realitással, mindennemű önsajnálattól mentesen
5 Nem véletlenül fordítottam errefelé az érvelést. A Szépművészeti Múzeum és főigazgatója hasonlóan polarizált véleményeket képes kiváltani a
hazai diskurzusban. Nem vagyunk „külön eset”, nemzetközi folyamatok alapján elég jól megjósolható és magyarázható a magyarországi köz- és magángyűjteményi fejlemények számos eleme. Ezek elemzésében talán hasznosabb lenne idehaza az eltérő szempontok kölcsönös felmérése, elfogadása.
6 Bizonyos értelemben a Kunsthalle és a MAK társadalomkritikus, médiatudatos kortárs kiállításai versengenek tehát egymással a „progresszív elit”
kegyeiért; néha a MumoK kiállításai csatlakoznak ehhez az irányhoz.
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a kulturális ipar részének tekinti intézményét; önmagát egyenlő arányban fogja fel kurátorként és vezetőként. Azért próbál e közeg törvényszerűségeinek megfelelően munkálkodni, hogy legyen ereje, hatása azt kritizálni, arra sokféle művészeti reﬂexiót nyújtani.
Menedzseri fellépésüket tekintve a két igazgató között sok a hasonlóság – csak az egyik a
kultúra piaci mivoltát nyerő adottságnak, meglovagolható előnynek, míg a másik kényszerű, vitára ingerlő ténynek tekinti.
Hasonlóan komplex, a sablonos ítéleteknek ellenálló helyzet bontakozik ki, ha rátérünk az Albertina legfelső szintjén bemutatott Gerhard Richter-kiállításra. Ez a kétezer
négyzetméteres teremsor alig két éve készült el, bejáratánál – amerikai mintára – a támogatók neve olvasható, és nyitó tárlataként itt rendezték a Batliner-kollekció esedékes „állandó” bemutatóját. A mostani Richter-kiállítás egyfajta retrospektív, a korai fotorealista
festményektől mai absztrakt fantáziákig mindenféle munka látható. A tárlat a múzeum
2003 óta folyamatosan erősödő kortárs programjába illeszkedik; egyéni (az osztrák Günter
Brustól az amerikai Robert Longón át a svájci Franz Gertschig) és tematikus tárlatok (például a talán legnagyobb visszhangot kiváltó pop art- és minimalizmus-válogatás 2005ben) váltják egymást, a négy kiállítási szint között cserélődően.
A kortárs nyitás aligha támadható. A másik nagy bécsi klasszikus közgyűjtemény,
a Kunsthistorisches Museum vállaltan óvatos ezzel (egyelőre nyitott, hogy az idehaza is
nagy visszhangot kiváltott Francis Bacon-kiállítása csak kitérő, avagy tudatos új irány
volt-e); ezért indokolt, hogy az Albertina a klasszikus anyaga miatt élvezett legitimációját
kiterjessze a jelenkorra is. A közel húszezer tételes saját kortárs gyűjteményt is igyekeznek gyarapítani, bemutatni. Egy éven belül két szelekciót is – előbb nemzetközi anyagot,
utóbb osztrákot – kínáltak vaskos katalógussal.
Kiemelt cél a hazai művészet nemzetközi kontextualizálása; a Robert Rauschenbergtől
William Kentridge-ig húzódó egyetemes kortárs kiállításba is beemeltek számos osztrák
alkotót, például Herbert Brandlt vagy Max Weilert. Az osztrák kiállításon ügyeltek arra,
hogy a népszerű olaj-vászon munkák (Christian Ludwig Attersee, Hubert Scheibl) mellett
megjelenjenek konceptuális pozíciók is (Franz West, Erwin Wurm). A sokféle lehetséges
rendezési felfogás közül az alkotói blokkokat részesítik előnyben; inkább kevés, nagyjából
húsz művész szerepel egy-egy csoportkiállításon, de így mindenkitől több mű tehető ki,
néhány élő klasszikus – például Maria Lassnig és Arnulf Rainer – önálló termet is kapott.
Ennyi pozitívum mellett mi kifogásolható? Először is a notórius magángyűjtői kapcsolat. A Richter-kiállítás alcíméből kitűnik, hogy az anyagot privát kollekciókból szemezgették, sőt lényegében egyetlen tulajdonos, Frieder Burda volt a motorja, aki Baden-Badenben az amerikai sztárépítész, Richard Meier tervei szerint saját múzeumot emelt a
Kunsthalle mellett. A közéletben is ismert milliomos anyagából származott a kölcsönzé-

sek java, néhány jelentősebb (például a Böckmann- és a Ströher-) gyűjteményből, továbbá
számos más forrásból származó kiegészítésekkel. Az utazó kiállítás Bécs előtt már három
helyszínen járt, vagyis rosszindulatú felfogásban nem más, mint egy szigorúan kortársnak
már alig nevezhető, biztos kasszasikert ígérő élő klasszikusnak egy szintén sikeresen menedzselt magángyűjteményből származó bemutatója, amely a globális kiállítási vándorcirkusz szokásainak megfelelően egyik helyről a másikra utazik, hogy anyagilag kiﬁzetődjön.
E bíráló felfogásban itt szó sincs jelenkori kísérleti művészetről, sem egy alkotó életművének a valódi retrospektívhez méltó kutatásáról, feldolgozásáról. S tény, benézve
az Albertina múzeumi boltjába, látva a külön asztalokon terpeszkedő vagy harmincféle
Gerhard Richter-katalógust: a képeskönyv-lapozgatás élményén és a bevételnövelésen túl
nem egyértelmű, mi szükség volt újabb kiadványra és kiállításra.
Az Albertinának a sűrűsödő kortárs kiállításai jelszavául választott kifejezése –
Gegenwärtigkeit, kortársiasság, tehát nem Gegenwartskunst (kortárs művészet), hanem
inkább kortárs jelleg, jelenkori hangulat, a jelenbeliség élménye – ugyan tartalmasnak, a
műtárgypiacon mindig csupán néhány évre feltűnő, majd hanyatló ﬁatal csillagokkal szemben józannak tekinthető, de aki ehelyett kritikusan áll e programhoz, az a Richter-kiállítás
apropóján is kiﬁgurázhatja azt.
Támadható ugyanis a múzeum, hogy a kortárs művészet valódi, izgalmas, társadalmilag kínos rákérdezései, műfaji megújulása helyett egy ilyen bemutató inkább csak esztétizál, a modern kánont már bevett stiláris – festészeti – lépések mentén egy kicsit tovább
tágítja a jelen felé, a jelenkori érzékenység, fogékonyság illúzióját keltve a kiállítás által
alapjában továbbra is konzervatív ízlésűvé kondicionált látogatóban. Ez a lehetséges kritikai pont hasonló annak kérdéséhez, hogyan viszonyulunk az Albertina ötödik kiállításához. Hivatalosan csak négy tárlat kap mindig egyszerre helyet – de az egykori hercegi dísztermeket (Prunkräume) is értelmezhetjük (állandó) kiállításként. A turisták nagy része
igazából ezért jön ide: műemléket látogat, ennek ürügyén végigsétál esetleg egyik-másik
kiállításon, merengve az épület és a teremsorok hangulatán. Történeti emlékhelyen vagy
művészeti múzeumban járunk? Nem él-e vissza az Albertina a történeti aurájával annyiban, hogy a kiállításait is ilyen történetikorszak-élményként prezentálja?
Hasonló alapon bírálható az Albertina kortárs törzsgyűjteményéből rendezett, már
említett két nagy (nemzetközi, illetve osztrák) tárlat is, részben a felemás kortárs jelleg,
részben a magángyűjteményi jelenlét okán. Georg Baselitz generációban és jelentőségben is összemérhető Richterrel, nem is meglepő, hogy kiemelten szerepelt e két múzeumi bemutatón. Összesen tizenhét nagyméretű képpel – amelyekből azonban nem több,
mint három származott ténylegesen az Albertina törzsanyagából! A többi mind letéti
vagy kölcsönzött mű. Holott Baselitz közismerten Schröder igazgató személyes barátja,
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már kétszer is volt egyéni kiállítása az Albertinában (más élő művésznek ez a duplázás
eddig nem adatott meg). Egyáltalán: hogyan lehet törzsgyűjteményi kiállításnak nevezni
azt, ahol egy ilyen kulcsművésztől a tételek többsége nem a múzeumé – most nem is téve szóvá azt, hogy vehemensebb, ﬁatalosabb kortárs-rajongók miként vélekednek Baselitz
jelenkoriságáról.
A válasz erre az Albertina felfogásában ugyanaz, mint a Batliner-esetben: éppen azért
szabad és kell ilyen sok magángyűjteményi, céges, alapítványi, egyéb (fél)magán konstrukcióban lévő műalkotást szerepeltetni, mert ennek eredményeként kerülnek ezek majd
a törzsgyűjteménybe. Az Osztrák Ludwig Alapítványtól az Osztrák Nemzeti Bankig számos potenciális donátor bukkan fel a műtárgylistában. Az Albertina – saját felfogásában –
nyújtja a felújított helyszínt, reprezentatív kiállítást, vaskos katalógust, míg cserébe hoszszú távon bizonyára megszerzi e letétek tulajdonjogát is.
Indoklásul önnön történetére is hivatkozhat: elnevezése a szász-tescheni hercegre, Mária Terézia vejére utal vissza, aki megalapozta a kitűnő graﬁkai kollekciót, amelyből 1919-ben az épület és a gyűjtemény államosításával nyilvános múzeum lett. Miért ne
követhetné az Albertina ma is ezt a múzeumfelfogást: ez az intézmény nem más, mint a
koronként rendre születő privát kollekciók transzformátorháza, amely státusza, státuszszimbolikus kisugárzása révén átemeli ezeket egyrészt a nyilvános, másrészt a köztulajdonú szférába? Hozzáteheti az Albertina, hogy a mai adóﬁzetők pénzével ügyesebben sáfárkodik, amikor nem a kortárs művek (például Georg Baselitz esetében igen magas) vételárát
ﬁzeti ki a műtárgypiacon, hanem együttműködik magánosokkal, uram bocsá, udvarol nekik, illetve azokra a keretfeltételekre költ (épület, katalógus, reprezentáció), amelyek meggyőzik az alapítványokat és mecénásokat, hogy gyarapítsák a múzeum gyűjteményét.
A múzeumok szempontjából a legfőbb veszély, hogy a művészet felé forduló vállalati vagy magánalapítványok a már meglévő közgyűjtemények támogatása helyett maguk
hoznak létre új (magán)múzeumokat, illetve nagy, nyilvánosan kiállított, a művészeti életben aktívan szereplő kollekciókat, projekteket. Mint erről más fejezetekben részletesen
szó esik, Ausztriában ilyen a Baumax által fenntartott Essl Museum Klosterneuburgban,
vagy az EVN, a T-B A21, a Verbund, a Generali, a Strabag gyűjteménye, díjai, kiállításai.
A legtöbb múzeumvezető azt sérelmezi, miért nem az ő múzeumát támogatják e cégek,
vagy a nagy privát kollekciók miért önálló otthont keresnek maguknak ahelyett, hogy betagozódnának közgyűjteményekbe. Mert mások az elképzeléseik, a nyilvánosság előtti
szerepléssel kapcsolatos elvárásaik: nem csupán passzívan segíteni kívánják a szakma által
menedzselt művészeti életet, hanem tevőlegesen befolyásolni, átalakítani. Amely múzeum
a sértett féltékenység érzésével viszonyul ezekhez az új szereplőkhöz, az nyilván nem kíván vagy tud velük, a háttérben álló anyagi forrásaikkal együttműködni, míg mások – pél-

dául az Albertina – a számukra még elfogadható határokon belül rugalmasan úgy szabják
át önnön működésüket, hogy elöl maradjanak a privát forrásokért folyó versenyben.
Olyannyira bevett gyakorlat ez a „rugalmas alkalmazkodás”, hogy még a nagy ellenlábas bécsi közgyűjteményeknél is tetten érhető, csak ott kevésbé fennen hirdetik. Aki
másfél évvel ezelőtt a szintén Richter vagy Baselitz kategóriájába tartozó német élő klaszszikus, Sigmar Polke „retrospektív” kiállításán a MumoK-ban nemcsak a mester átlátszó
hordozófelületeit, pop artos rasztereit, a stiláris besorolások alól kibújó invencióit ﬁgyelte,
észrevehette, hogy az egész anyag három magángyűjteményből származott. Közülük is a
projekt ötletadója Frieder Burda volt!7
Valójában tehát az Albertina esetleg bírált magángyűjteményi Richter-kiállítását megelőzte már egy Polke-bemutató a baden-badeni Burda Múzeum szervezésében, amely átjött
Bécsbe, és sikere nyomán indult útnak a Richter-anyag. A Polke-katalógus hasonló tanulsággal szolgál. Aki felhánytorgatná a Richter-kiállításnak, hogy nem igazi retrospektív, és katalógusa sem tükröz új tudományos kutatást, az még jobban zavarba fog jönni a Polke-kiadványt
olvasva. Ott még csak kísérlet sem történik Polke művészetének elemzésére, hanem a neves
és jeles kurátor, Götz Adriani beszélget, inkább anekdotázik a három gyűjtővel.
A katalógus ettől még egyáltalán nem haszontalan: arra a belátásra épít, hogy úgyis
annyi könyv van a művészről, ezért jelenjen meg most három pártfogójának szempontja, s ez kétségtelenül érdekes perspektíva az elmúlt évtizedekről, amolyan kultúrtörténeti
kontextus. Nem kell (bár lehet) a kiállítást vagy a katalógust bírálni csupán azért, mert
nem a szokásos tudományos séma mentén halad, de akkor ugyanezt a jogot ne vitassuk el
az Albertina Richter-bemutatójától sem. Vagy ha kritizáljuk mindkettőt, akkor ezt ne az
Albertina (vélt) populista jellegével magyarázzuk, hanem általánosabb múzeumi fejleményeket keressünk mögötte. A legkézenfekvőbb a már többször említett páros jelenség: a
magángyűjtemények térnyerése a múzeumokkal szemben a gyűjteményezésben, illetve az
időszaki kiállítások terjedése az állandó bemutató rovására. Mennyire nem lehet azonban
ezt leegyszerűsített módon, holmi „sikerorientáltsággal” à la Albertina magyarázni, arra
álljon itt egy újabb, aktuális példa a MumoK-ból: a 2009. tavaszi Nam June Paik-kiállítás
igazi, hagyományos szakmai vállalásnak tűnik, egyenest a bejárati szinten, a leglátogatottabb kiállítótérben.
A médiaművészet atyjától kiállítani a múzeum saját tulajdonában lévő munkákat,
ez határozottan más felfogást sejtet, mint a „szenzációvadász” Albertina politikája. Csakhogy az anyag egykor a kölni Hahn Gyűjteményé volt. A ﬂuxus-kollekció részeként megőr7 Frieder Burda az ismert német lapkiadó, Franz Burda fiaként a szülői házban a német expresszionizmus alkotásai között nőtt fel, saját gyűjteménye
is ezzel a korszakkal indít, majd a késői Picassón keresztül (akivel a dél-franciaországi Mougins-ben egy városkában lakott a gyűjtő) ér a klasszikus kortársakhoz. Húszmillió euróból épült magánmúzeumát hat éve avatták Baden-Badenben, üvegfolyosó köti össze a Kunsthalléval.
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zött kipreparált Paik-zongora ma igazi ereklye, vágyott ritkaság a világ kortárs múzeumai
között, amelynek megőrzése a gyűjtő, és nem valamely akkori múzeum érdeme (amint ezt
Paik írásai tanúsítják); s a mostani (amúgy, szerény erejű) kiállítás végre (a kiállításnál jóval
alaposabb) katalógussal együtt dolgozza fel a művész, a gyűjtő, majd a kollekció múzeumba
kerülésének összefüggéseit. Ezen összefüggéseknek az eddig nem említett, legfontosabb
szereplője, Paik intézményesülésének, tárgyiasult művészete kanonizálásának legfőbb előrevivője szintén egy műtárgypiaci (tehát az „önzetlen” múzeumi világhoz képest önérdektől hajtott, privát) szereplő, az évtizedekkel ezelőtti legendás Ruhr-vidéki galériás, Rolf
Jährling – aki egyébként Richter számára is meghatározó orientációs pont volt.
Ha a Paik-kiállítás tiszteleg valaki előtt, az a művészen túl két privát szereplő: egy
galériás és egy gyűjtő. Egy volt magángyűjteményi anyagról van szó, a kiállítás pedig a
múzeumi törzsgyűjtemény egy szeletének reﬂektorfénybe helyezése időszaki bemutató
révén. Nincs ebben semmi kifogásolható, csak ne tegyünk úgy, mintha ez már elveiben is
különbözne az Albertina sokak által inszinuált eljárásától. Sokkal inkább hasonlóak, csak a
tálalásuk más. A MumoK és megannyi más múzeum reális módon, több-kevesebb sikerrel
él a magángyűjteményi kapcsolatok és a dinamikus időszaki kiállítások adta lehetőségekkel, még ha nem mindegy is, milyen arányban, milyen célokkal.
Magánkezdeményezés vagy múzeumi anyag, állandó vagy időszaki kiállítás: önmagában ilyen skatulyák alapján ítélni egyrészt sorozatos tévedéseken alapulhat (mert a kiállítások hátterében lévő összefüggéseket óhatatlanul sem mindig ismeri eléggé a látogató,
a külső elemző), másrészt önkényes, prekoncepciózus jellegű lehet, miközben a múzeumok, magángyűjtők és kiállításaik összehasonlítása árnyaltabb, toleránsabb közelítést igényel. Ugyanakkor nem relativizmust, a bármi elfogadását. Kritikai, akár normatív mérce
nagyon is indokolt, de elsősorban a szakmai végeredmény, az adott kiállítás, gyűjtemény
vagy katalógus vonatkozásában, s nem egy feltételezett elvi hierarchia mentén.*8

*

Előadás a szombathelyi Savaria Múzeumban 2009 áprilisában, a Vasi Múzeumbarát Egylet szervezésében. Megjelent a Holmi 2009/8. számában.

14. K20 + ? = K21

Modern és kortárs művészeti múzeumok
a Rajna mentén

N K20 és K21 – nem feltétlenül a látogatókat becsalogató elnevezés két múzeum számára.
Németországban járunk, s így előbb-utóbb rájövünk, hogy a K a Kunst rövidítése; de nem
minden külföldinek magától értetődő a szójáték. Ha a nemzetközi ﬁgyelem mégis a szóban
forgó városra, Düsseldorfra terelődik, az ország legdrágább bevásárlóutcájaként számon tartott Königsallee vagy a Rajna partján a bombázások után rekonstruált óváros talán nagyobb
népszerűségnek is örvend. Pedig a K20 és K21 a huszadik és a huszonegyedik század művészetének különálló bemutatásával nagyon tanulságos élményt kínál: elsőrangú az anyag,
önálló üzenettel bír a két, gyökeresen eltérő épület, és a művészettörténeti korszakolás igazi
elméleti dilemmát is felvet. Érdemes ezt egyenként megvizsgálni, majd más német múzeumok gyűjteményfejlesztési és állandó kiállítási gyakorlatával összehasonlítani: előrebocsátható, hogy Düsseldorf nemzetközi rangú intézményként jön ki az összevetésből.
Holott a történet szerényen indult. Paul Klee a Bauhausból történt távozása után
egy ideig Düsseldorfban élt, tehát „saját” művésznek számított, a második világháború
után már elismertséget szerzett, s a német közgyűjtemények általában is sorra igyekezték
korrigálni a hitleri „Elfajzott művészet” kampány rombolását – mégis a düsseldorﬁ tartományi parlament alig szavazta meg David Thompson amerikai gyűjteményének felbomlásakor a Klee-anyag megvételét. A támadások miatt a műveket nem is központi helyen,
hanem egy kastélyban helyezték el; de a fokozatosan gyarapodó múzeum igazgatója nem
adta fel. Werner Schmalenbach neve ma fogalom a szakmában: hogyan lehet a nulláról
kitűnő gyűjteményt felépíteni, intézményt létrehozni és annak tartós otthont teremteni.
1986-ban megnyílt a belvárosban egy dán építésziroda tervei szerint a Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen csillogó szürke gránitlapokkal fedett épülete.
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S lám, mégsem mindegy, hogy néhány kereszteződéssel messzebb indul az a híres
bevásárlósétány: a múzeumoknak a kulturális intézmények versenyében elfoglalt helyét
időközben felismerő helyi polgárságtól, a városi és tartományi vezetéstől most már dőlt az
anyagi támogatás. Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Kurt Schwitters, Jackson Pollock –
egyre-másra vásárolta, vagy a látványos saját gyűjteményfejlesztésre hivatkozva művészektől, örökösöktől, gyűjtőktől ajándékba kapta a múzeum a remekműveket. A gyűjtemény
gyarapodásának mértékét jelzi, hogy kilenc évvel a megnyitást követően döntést hoztak
egy új helyszín kialakításáról. A K21 tehát 1995-ben fogant; majd hét év telt el a megnyitásáig, ami igazán rövid idő, ha ﬁgyelembe vesszük, hogy fel kellett szabadítani a tizenkilencedik században, historizáló stílusban épült Ständehaus (Rendek Háza, korábban a tartományi gyűlés otthona) épületét, majd azt egy német építésziroda tervei szerint teljesen
átalakították, s ott már a megnyitóra az új gyűjtemény állandó kiállításával jelentkeztek.
Közben 1990-ben Schmalenbach helyét Armin Zweite vette át, ő lett az immáron
két intézményt felölelő múzeum főigazgatója (és a K20 igazgatója); a K21 külön igazgatót
kapott a ﬁatalabb Julian Heynen személyében. Ami a neveken túl a lényeges: a múzeum
mintegy négy évtizedes történetét lényegében két igazgató dirigálta. Ilyen ütemű fejlesztést alkalmasint nem is lehet másként véghezvinni, mint karizmatikus, s cserébe a fenntartótól hosszú távú, töretlen bizalmat élvező vezetővel. S ma szó sincs megpihenésről:
már nyilvános a K20 nagyszabású bővítésének terve! Nagyjából egy harmadszázad alatt
tehát létrejött két, azóta is bővülő múzeum, önálló gyűjteménnyel, állandó kiállítással,
rendszeresen nemzetközi hírnevet szerző – és százezres, ha nem is a fővárosok esetében
megszokott milliós nagyságrendű látogatót vonzó – időszaki kiállításokkal.
Hivatalosan ráadásul a múzeum még alig múlt húszéves, hiszen a K20 létrehozásának éve 1986: ekkor nyílt meg az óvároshoz közel fekvő téren az új, saját épülete. Egy
ideig egyfajta modern képtárról volt szó, a kollekcióba alapvetően festmények kerültek.
A fauve művekkel nyitó állandó kiállításon a klasszikus modern részt ma is elsősorban falra
függeszthető táblaképek határozzák meg, bár ezt már kiegészítik például Max Ernst időközben megszerzett szürrealista szobrai. Érthetően külön hangsúlyt kap a német expreszszionizmus. Kis szentély, majd önálló terem ismeri el immáron Paul Klee jelentőségét, az
elmaradhatatlan Picasso-csomópontok mellett feltűnően erős Piet Mondrian már letisztult
absztrakt korszakának jelenléte. Jól követhető, meglepetésektől mentes vizuális iskola ez
az izmusok fejezeteiből. Nem hajlik a divatok felé sem a tematikus kiállítások mintájára,
sem kisebb nevek vagy a kánon perifériáján meghúzódó irányzatok beemelésével.
Mondhatnánk, szinte konzervatív tárlat. Klasszikus modern, a szó szoros értelmében. Amint azt már a festmények említett túlsúlya is jelzi. Ugyanakkor mégis avantgárd,
hiszen a modern művészetet egyértelmű döntéssel az impresszionizmus, sőt a poszt-imp-

resszionizmus után indítja, tényleg az izmusokat veszi sorra, és a két világháború közötti
válogatásban is csak arányosan helyezi el a neo-klasszicizáló tendenciát. A konzervatív,
klasszikus jelleg a festmények túlsúlyából, az előkelő szellősséggel megoldott felfüggesztésből, a minimális szöveges kíséretből, a belsőépítészeti kialakításban uralkodó fehér
színből, valamint az előrehaladó teremsor didaktikusságából adódik. Ez a múzeum ugyanis jócskán a MoMA vagy a Pompidou Központ áttörő kiállításai után született, Düsseldorf
számára tehát adottság, történeti tény az avantgárd beépülése a kánonba; ezt tükrözi az
állandó kiállítás mindmáig. Letisztult, bizonyos értelemben rezignált tárlat ez: az avantgárd egy történeti korszak, amely műfajilag is végeredményben a táblaképek polgáriszalon-elrendezéséhez igazítható. Kijár neki a fehér háttér, de ez is már történeti belátás: nem
az izgő-mozgó laboratórium fehérje, hanem a távolságtartó, tiszteletet adó semlegességé.
S itt tűnik ki a K21 létrehozásának jelentősége. A kitűnő darabokat, s komplett sort
kínáló, ám a múzeum létrehozásának megkésettsége miatt sem fő műveket, sem rendezésbeli meglepetéseket fel nem vonultató K20 jelentős, de önmagában mégis „csupán” reprezentatív teljesítmény maradt volna egy globális összevetésben az évtizedek során a világon számos nagy múzeumban felhalmozódott modern gyűjtemények seregszemléjén.
A második világháború utáni anyagban a szerzemények már kezdettől fogva ígéretesebbek voltak; az anyag az amerikai művészetre helyezte a hangsúlyt – de gyorsan felismerhetővé vált, hogy az alig harminc kilométerre délre fekvő kölni Ludwig Múzeum a saját
igen gazdag tengerentúli anyagával nehezen lesz túlszárnyalható. A nyolcvanas–kilencvenes években ugyanis még igen jó válogatást lehetett szerezni az ötvenes–hatvanas évek
nemzetközi művészetéből, de ahhoz ezen a téren is már késő volt, hogy a múzeum világviszonylatban úttörő legyen. Mark Rothko, Sean Scully, Frank Stella és mások kiemelkedő
művei stabil értékeket adnak a düsseldorﬁ állandó kiállítás ezen szakaszainak, de az igazi
sikerhez, ahol a múzeum valamiben nemcsak hasonló, esetleg egyenrangú, hanem vezető
lehetne, időben tovább kellett lépni.
Még Joseph Beuyson is; pedig ő szintén a város művésze volt, sikerült is Günther
Ulbricht gyűjteményéből a Beuys-válogatás megszerzésével rangosan képviselni a múzeumban, de már ő is klasszikusnak, egyúttal a múzeumok és gyűjtők között „leosztott”nak számított. Ulbricht anyaga maga is már az utolsó nagy egységek egyike volt. A múzeum vásárol(t) természetesen más nemzetközi rangú német sztároktól is, mint Jörg
Immendorf, Markus Lüpertz vagy Georg Baselitz – de éppen a tanulmány későbbi részében fogjuk látni, hogy hány és hány további német (és külföldi) köz- és magángyűjtemény
teszi ugyanezt. Itt is lépést kell(ett) tartani Düsseldorfnak a többi múzeummal, de kitörési
lehetőség még itt sem mutatkozott. A legfontosabb pozíciót talán Gerhard Richter kapta
a kollekcióban: egy újabb düsseldorﬁ kötődés, és egy kiemelkedő jelentőségű művész, aki
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az említett élő német sztárok közül egyedül külön termet élvez az állandó kiállításon: ez a
tárlat záróköve.
De Richter is a K20-ba került. Él, de már klasszikus; már a követői-epigonjai számítanak kortárs művésznek (bár Richternek a kölni dóm déli kereszthajójában nemrég felavatott üvegablakai még nagyon is élő felháborodást váltottak ki). Richter is történelem,
művészettörténet már. Ez szakmailag jogos, hiszen valóban a huszadik század utolsó harmadának egyik nagy alakja; részben azonban a kiállítási marketing szempontjából dőlt el
ez így: a K21 által megcélzott közönséget Richter mint „kortárs” már nem vonzaná.
A belváros másik végében fekvő K21 sokrétűen hangsúlyozza a különállását. Eleve
sétatávolságon túl fekszik az anyaintézménytől, s így nem adja magát feltétlenül, hogy az
egyik után nézzük meg a másikat; és a K21 építészetileg is alapvetően más. A K20 modern,
hullámformát idéző, dinamikus külsejű, de belül a kihasználhatóság érdekében, okosan,
visszafogottan tagolt épülete – mint láttuk – szinte klasszikus gyűjteményt fogad be; míg
a K21 a friss műveknek egy régi épület felújításával teremtett otthont. Ebben bizonyára
szerepet játszott a műemlék felhasználása a kulturális turizmus céljaira, és a hagyományos épület az időtlenség remélt értékét is rávetíti a jelenkori művészetre. A historista stílus szellemiségében jól illik a posztmodern képzőművészeti egyveleghez, de az építészeknek ezen túl szabad kezet adtak. Óriási átriumot képezhettek az épület közepén, mind
az öt szint magasságában – és az egész tetőt üvegre cserélhették. Lenyűgöző térélmény.
S azonnal jelzi a látogatónak: mindent, csak ne didaktikusan klasszikus kiállítást várjon.
Az itt is igen szűkszavú kísérőszöveg azzal indokolja a K21 kezdőpontját a nyolcvanas években, hogy a művészet ekkoriban szabadult fel a modernizmus programjának kötöttségei alól, az alkotók kritikusan tekintettek vissza az avantgárd, szélesebben a művészet egészének történetére, s egy heterogén, gyakran rejtélyes sokértelműségbe burkolózó,
metaforikus művészeti nyelven kerestek új kifejezési módokat. A kiállítás nem is erőltet
idősorrendet az anyagra, még csak tematikus egységeket sem. Az átriumot körbevevő, közepes méretű, józan praktikussággal kialakított terekben helyezték el a műveket, minden
ajánlott útvonal, sugallt összefüggés nélkül. Fejezeteket látunk a közelmúlt két és fél évtizedének művészetéből, időről időre átrendezett „félig állandó” kiállításon. 2002-ben a
nyitó bemutató a múzeum saját szerzeményeit mutatta be a létrehozásának eldöntésétől
számított hét év alatt. 2005-ben átrendezték az állandó kiállítást, mert a megelőző évben
a múzeum befogadta a rangos Ackermans magángyűjteményt, amely jól illeszkedett művészetfelfogásában a kurátorokéhoz.
Ez eddig a múzeumi munka legnagyobb elismerése: érdemes volt új épületet, új gyűjteményt életre hívni, mert ezzel példát lehetett mutatni gyűjtőknek (a múzeum két másik
kollekcióval – Speck és Schürmann – is együttműködik, egyelőre csak kiállítások szintjén,

de távlatilag hasonlóan a gyűjteményfejlesztés reményében), s meg lehetett győzni a tartományi kormányzatot is, hogy ﬁnanszírozza az Ackermans-anyag átvételét. S ezzel egy csapásra nemzetközileg vezető pozíciót szerzett a K21 a kortárs művészet kiszemelt irányában. S mi ez az irány? A legfeltűnőbb, ami nincs: festészet! Felbukkan ugyan egy gyönyörű
Herbert Brandl-kép (ő képviselte Ausztriát a 2007-es Velencei Biennálén), de nem további
képek, hanem Franz West egy objektje társaságában. Nagy rugalmassággal a festészethez
társítható Günther Förg óriási rézlemez-diptichonja, Georg Herold tégla-applikációja, mert
legalább a falon függ, és hordozója akrilfesték fedésű, valamint néhány további kompozíció, de ha valaki a műtárgypiacon ma szárnyaló Lipcsei Iskolát, esetleg a Magyarországon
oly népszerű technorealista (új-fotórealista) festészetet keresi, akkor csalódni fog.
Többet segít, ha a látogató észreveszi, hogy a bejárathoz közel két teremben valamifajta kronologikus kezdet mégis található: Marcel Broodthaers egy átfogó műcsoportja, illetve egy teremnyi tv-installáció a képernyőművészet atyjának tartott Nam June Paiktól.
S ha ők a klasszikusok ebben a kortárs múzeumban, akkor nem csoda, hogy a ﬁatalabb
válogatás is attitűdjében a konceptuális szálat, műfaji szelekciójában pedig az új médiát,
tárgyművészetet követi. Christian Boltanski, Mario Merz, Jannis Kounellis tekinthetőek
még klasszikusnak, majd a kiállítás túlnyomó többségét ﬁatalabb generációk töltik meg.
Dominálnak a háromdimenziós alkotások, plasztikák, szobrok.
Szobrok?! Besétálunk Tony Cragg furnérdoboz erdejébe, megbotlunk Robert
Gobernek a falból kinyúló bal lábában, elszörnyedünk Ron Mueck kísértetiesen élethű
férﬁ- és csecsemő-torzóján, szemezhetünk Katharina Fritsch kétméteres fekete egerével,
bolyonghatunk Juan Muñoz Plazájának egységesen szürke műgyanta ﬁgurái között, vagy
félve besurranhatunk Ilja Kabakov deszkabódéjába. Objekt-művészet ez talán, tárgyalkotás – mondhatnánk szobrászat helyett. De még csak az sem. Hiszen nem az objekt, a tárgy
a lényeg, éppen az ellentéte: az általa átstrukturált, kitöltött vagy éppen feltűnően üresen
hagyott tér. Térművészet. A központi terem Reinhard Mucha Deutschlandgerät című óriásműve, amely két évtizeddel ezelőtt, a negyvennegyedik Velencei Biennálén töltötte meg a
német pavilont. A gyűjteményben markánsan képviselt alkotók közé tartozik még Thomas
Schütte is: azon kevesek egyike, aki a tízévente, 2007-ben negyedszer megrendezésre kerülő münsteri Skulpturprojekte című köztéri szoborkiállításon kétszer szerepelt. Installáció
– használhatjuk ezekre a kompozíciókra a kifejezést, csak ennek éppen a mindennapossága fedi el, hogy mennyire a tér áll itt középpontban. A múzeum maga is az „Arbeiten im
Raum”, vagyis „munkák a térben” kifejezést használja.
Vegyük észre: nem művek, hanem munkák! Amennyire lehet, tágra vonják, a hagyományos „művészet”-től eloldozzák az itt alkalmazott művészetfogalmat. A termekben olvasható kis eligazításokon, a K21 rövidítésen túl, a Kunst szócska szinte elő sem fordul.
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Ebben áll a markáns különbség a K20-hoz képest: míg az racionálisan, mítoszoktól mentesen a képalkotás több száz éves európai folyamatának részeként kanonizálja a klasszikus avantgárdot, úgy a K21 radikálisan elválasztja ettől a kortárs művészetet. Amennyire
a K20 sugallata szerint a modern művészet a képfestés hosszú tradíciójához illeszkedik,
annyira elhárítja a festészet mai, sokadik újjáéledésének piedesztálra emelését a K21.
A huszadik és huszonegyedik század művészete között a folytonosság helyett a szakadást,
a művészet fogalmának és gyakorlatának lényegi változását hirdeti a K21.
Tehetne másként is. Gond nélkül prolongálható lenne a K20 festészeti monopóliuma az ezredvég anyagában is – persze nagyon szelektív válogatással. Ugyanakkor ez a válogatás is szelektív, csak éppen az ellenkező irányban: szinte negligálja a mai festészetet.
Történeti távolságból feltehetően árnyaltabban fogjuk ezt látni, de érthető, hogy ha a jelenben markáns önálló hangot keres egy ilyen Museum für Gegenwartskunst – ami a K21
típusú intézmények megnevezése Németországban –, akkor azt így érheti el. Elismerésre
méltó, ahogyan ezzel a szelekcióval a K21 szinte eleve lemond a potenciális látogatók nagy
részéről, és a nehezen emészthető műfajokat, kísérleteket helyezi a fősodorba. Irigylésre
méltó, hogy ehhez ilyen magángyűjtők jönnek a segítségére: kortárs festménygyűjtőből
igen sok van Németországban is, sorozatosak a múzeumok konﬂiktusai velük, hiszen a
műtárgypiaci áremelkedés nyomán nem tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy tartós letétbe adott képeiket vissza ne vonják a rangos publicitást hozott múzeumi kiállítások után,
s jó pénzért el ne adják. De installációt már eleve gyűjteni sem olyan könnyű, a piaci sikerére számítani szintén nem ígér biztos nyereséget. Egy K21 jellegű múzeumnak viszont
óriási garanciát jelent két-három ilyen felfogású gyűjtő támogatása, hiszen így nyugodtan
fejlesztheti a kollekcióját anélkül, hogy annak rövid távú népszerűségére, vagy a rekordot
döntő látogatószámokra ﬁgyelne.
Képek azért vannak a K21-ben. De nem festmények. Képek: c-printek, mindenféle
digitálisan, számítógépesen előállított, manipulált kép-zetek. Candida Höfer egy hamburgi kantin folyosóját vetíti elénk, Jeﬀ Wall light-box munkája virtuálisan Barcelonába,
a Mies van der Rohe-alapítvány fogadótermébe kalauzol, Thomas Struth a jól ismert múzeumi látogató-fotói közül a velencei Accademián készített felvétellel bukkan fel az állandó kiállításon. A K21 itt is kihasználja, hogy Düsseldorf a képzőművészeti főiskolája, galériái, nagy művészeti élete révén számos vezető mai alkotó otthona, s tőlük több munka is
szerepel (Andreas Gursky, Katharina Sieverding, Thomas Ruﬀ). Nem hiányzik az átmenet
a mozgókép felé sem: diainstalláció és videó révén (Tony Oursler, Eija-Liisa Ahtila, Shirin
Neshat, valamint Peter Fischli és David Weiss svájci párosa).
Hogyan viszonyulnak ezek a képek a festészethez, a festményekhez? Ha az előbb
tagadó, meghaladó viszonyként értelmeztük a múzeum válogatását, kapjon helyet más

interpretáció is: valójában mai festmények ezek, a képfolyam folytatásai, a mai képéhség
termékei, reﬂexiói, kritikái. Csupán a technika, eljárás változik. Felfogás kérdése, ki melyik magyarázat felé hajlik. Lehet a megelőző bekezdésekben sugallt K20–K21 különállást
cáfolni, amennyiben a K21 fotó- és videóanyagát a modern képtár szerves folytatásának
tekintjük. Vegyük ebben az esetben a festményt a kép tágabb kategóriája részének, és ismerjük (f)el, hogy amint a modern festészet is betagolható lett a képalkotás évszázados
hagyományába, úgy a mai képek is ebbe a sorba illenek, csupán „haladtak a korral”, a mai
kor társai, annak eszközeit, vizuális közegét használják, kísérletileg alakítják, kritikailag
bírálják. De védhető egy olyan nézőpont is, amely szerint nem kell ezen művek legitimációjához a festészet technikai váltásához folyamodni, hanem igenis önálló területről van
szó: ezzel vált saját jogon egyenrangúvá a jelenkori művészetben a fotó.
A sokértelműség természetes. Nem hibája, hanem velejárója a múzeumi munkának.
Főleg a gyűjtemény és az állandó kiállítás az a két eszköz, amellyel ez az intézmény meghatározóan részt vesz a művészet fogalmának, határainak, s azon belül az egyes elemek viszonyának deﬁniálásában. Az élő művészet terén ez különösen folyékony halmazállapotú,
folyamatos iterációra felszólító helyzet: bizonyára maguknak a rendezőknek a véleménye
is ﬁnomodott, változott már csupán attól, hogy felállították a törzsanyag ezen kiállítását,
hiszen így tudatosodik, hogy a jelenségeket milyen jövőbeni kánon felé terelik. S míg egy
ilyen rendezés éppen ezért vitatható is, feltétlen érdeme, hogy a múzeum intézményét
legkevésbé sem halottnak, temetőnek tekinti, hanem kifejezetten aktív résztvevőnek.
A K21 a huszadik század elejére, Alexander Dorner hagyományára nyúlik vissza: a múzeum kísérleti terep legyen, ahol a jelennel párhuzamosan zajlik a szakmai reﬂexió.
A művészek számára óriási segítség ez. A kiválasztottaknak elismerés, a kívül rekedteknek is legalább állásfoglalás, orientáció, szakmai vélemény. Különösen sokat proﬁtálhatnak a német alkotók: nem azért, mert előnyben részesítik őket, hanem mert nemzeti
hovatartozástól függetlenül, egyetemes szemmel válogatnak, s ebben a kontextusban mutatják be a honiakat – persze nyilván nagyobb arányban, mint teszi ezt egy külföldi múzeum, amely ugyanennyire a saját nemzeti művészei felé hajlik. De csak hajlik, nem róluk
szól, nem nemzeti jogon mutatja be őket. A K21 is művészeket mutat be, földrajzi besorolás nélkül; közöttük német alkotókat is, de nem a németségük miatt. Ugyanez áll a K20ra, ahol a már említett Gerhard Richter is hangsúlyosan az európai festészet kiemelkedő
képviselőjeként zárja az állandó kiállítást, s nem a német vagy Rajna-menti vonatkozásai
okán.
Nemzeti és egyetemes, illetve modern és kortárs viszonyának ilyen tálalása kitüntetett pozícióba helyezi a düsseldorﬁ múzeumi párost. Hátországuk is erős, hiszen a K20tól kisebb sétára, a Hofgarten túloldalán fekvő Museum Kunst Palast a régi képtárával
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művészettörténeti bevezetést nyújt. Ennek gyűjteményei még a felvilágosodás idején nyilvánossá váló főúri kollekciókra nyúlnak vissza; a ma óriási alapterületű intézmény első
épülete 1902-ben nyílt meg, később bekebelezte a hitleri ellenkampány előtt, majd a hatvanas években újra igen jó modern anyagot gyűjtő Kunstmuseumot, s végül ma komplex
alapítványi formában, részben közpénzből, részben – erősen vitatott módon – két óriáscég
ﬁnanszírozásában működik. A Museum Kunst Palast állandó és időszaki tárlataival szilárd
történeti hátteret biztosít a K20 és K21 számára, felmenti őket a klasszikus visszatekintés
alól, s határozottan modern, illetve kortárs proﬁlra ösztönzi őket. Néhány további kiállítóhellyel (például a düsseldorﬁ Kunsthalle, a Kunstverein) együtt ezek a múzeumok a látogatók számára kötetlen hálózatot is alkotnak, közös útvonaltervvel, egymással egyeztetett
kiállítási programmal, időpontokkal.
A nagyobb düsseldorﬁ múzeumok tagjai a Rajna-parti négy nagyváros képzőművészeti hálózatának is. Bonn, Köln, Düsseldorf és Duisburg (délről északnak haladva; míg a
fontossági sorrend: Köln, Düsseldorf, Bonn, Duisburg) vezető képzőművészeti intézményei „4 am Rhein” néven együtt jelennek meg kínálatukkal, egyeztetik kiállítási naptárukat. Észak-Rajna–Vesztfália, sőt Németország határain túl is nyúlhatnak ilyen szövetségek; a „Crossart – Route Moderne Kunst” elnevezésű csoport tíz környékbeli múzeumot
fog össze: Mönchengladbach elsőrangú Abteiberg közgyűjteményétől a Stiftung Insel
Hombroich építészetileg is egyedülálló magángyűjteményén át (amelynek új, szintén magángyűjteményi és építészetileg ugyancsak bámulatos versenytársa a Hombroich egykori
rakétakilövő bázisán Tadao Ando tervei szerint megépült Langen Alapítvány) a zászlóshajó otterlói (Hollandia) Kröller-Müller Múzeumig.
Mindkét szövetségre igaz, hogy még távoli múzeumai is másfél órás utazásra helyezkednek el egymástól; s bármilyen különbözőek is, igényességükben, a nemzetközi
modern és kortárs művészet terén végzett munkájukban rokonok. Az egyes városokon
belül még kézenfekvőbb a múzeumi társkeresés. Bonnban az egykori kormányzati negyed revitalizációjának sikeres eleme a kiállítási élet fellendítése lett. A Kunstmuseum, a
Kunsthalle és a második világháború végén induló állandó kiállításával egy legújabb kori
történeti múzeum szerepét vállaló (bár benyomásom szerint erősen klisékbe hajló) Haus
der Geschichte egymás mellett fekszik. Programszervezés tekintetében ügyes hármast alkotnak, a két szélső intézmény a népszerűbb, történeti, művelődéstörténeti kiállításaival a
középen fekvő, elegáns, de arisztokratikusan elitművészeti Kunstmuseumnak bizonyosan
sok olyan látogatót szerez, akik csupán a kortárs művészetért nem jönnének ide.
A praktikus, közönségszervezési motiváción túl azért is kooperálnak e múzeumok egymással, mert közös és közeli a fenntartójuk. Az intézmények többsége a tartományé vagy a
városé. Nem a távoli, fővárosi, nagy minisztériumi hierarchiában kell pénzt, engedélyt kér-

ni különböző ötletekhez, hanem helyi szinten, és a lokálpatriotizmus révén eleve motivált
politikusoktól. S a helyi legkevésbé sem jelent provinciálist. Észak-Rajna–Vesztfália egyetlen említett múzeumában sem merül fel, hogy a középszerű helyi művészeket patronálják
vásárlással. A német tartományokat reálisabb nem is tartományként, hanem az európai országokkal egy szinten kezelni. Nordrhein-Westfalen modern művészeti erejét Európában
legfeljebb Franciaország és Anglia haladja meg, de valójában azok sem.
Párizs és London kiemelkedő központok, de a modern és kortárs művészet országos
terjedése már sokkal szerényebb, míg a Rajna-menti példában éppen az egyenrangú nagyvárosok múzeumi ereje imponáló. A régióban találjuk az esseni Folkwang Múzeumot, a
dortmundi Museum am Ostwallt, a Ludwig Alapítvány (hivatalos nevén Ludwig Forum für
Internationale Kunst) aacheni központját, rögvest helyben két kiállítóhellyel, a jeles egykori műgyűjtőről elnevezett wuppertali Von der Heydt Múzeumot, és sorolhatnánk tovább.
Olyan országcsoportok, mint Skandinávia, a Benelux államok, Kelet-Európa vagy akár a
mediterrán térség: a francia és a brit példától eltekintve egyikük sem tudná akár csak felvenni a versenyt a rajnai tartomány modern és kortárs művészeti intézményrendszerével.
Bizonyos értelemben ez korábbi tudatos döntések eredménye. Az évszázados német
széttagoltság nyomán hagyomány a regionális önállóság, amelyet a második világháborút
követően, a Szövetségi Köztársaság alkotmánya – egy újabb militáns, porosz jellegű központosítást megelőzendő – a föderatív felépítéssel rögzített is. Ennek egyik alapköve a tartományok kulturális autonómiája, a Kulturhoheit der Länder. Hátrány, hogy a szövetségi
kormányzat nem kezeli központi szinten a képzőművészet ügyét (ahogyan a berlini Német Operaházat is a város tartja fenn), s így fel sem merül, hogy Georges Pompidou vagy
François Mitterand mintájára a francia etatizmus szellemében egy Musée national d’art
moderne – Centre Pompidou vagy új Bibliothèque Nationale jöjjön létre, ám tartományi
szinten kiemelten foglalkoznak a kultúrával, így a modern művészettel is. Mivel Berlin a
megosztottság évtizedeiben el is vesztette (művészeti) fővárosi szerepét, a gazdag nyugatnémet nagyvárosok ambiciózusan fejlesztették múzeumaikat.
Ez a modern művészeti elkötelezettség nem új keletű, csupán a hagyománya szakadt
meg a huszadik század közepén. A húszas évekig bezárólag a német múzeumok és magánosok az egész európai avantgárd – tehát nem csupán a Die Brücke vagy a Der blaue Reiter
csoport – legkezdeményezőbb vásárlói, támogatói voltak. A hitleri hatalomátvétel másfél
évtizednyi visszafordulást, agymosást jelentett, de a világháború után ennek jóvátételére
kettőzött erővel fordultak a (nyugat)németek a modern és kortárs művészet felé.
Ebből a lendületből született a documenta sorozata Kasselben, amint 1977-től a hasonló jellegű münsteri Skulpturprojekte, továbbá számos múzeum. Mivel a modern művészet éppen ekkortájt vált klasszikussá, azt már azért kellett gyűjteni; a kortárs iránti
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fogékonyság terén pedig csupán újjá kellett éleszteni a század eleji nyitottságot. Így természetesen adódik a német múzeumokban évtizedek óta a modern és kortárs művészet
viszonyának rugalmas, mindig újradeﬁniált kezelése. A német múzeumok lassan negyedik évtizede valójában folyamatosan megvalósítják azt, ahogy fénykorában a Musée du
Luxembourg a Louvre előtti lieu de passage-ként, tíz évre szóló átmeneti helyként tekintett önmagára. A New York-i Modern Művészetek Múzeuma Alfred Barr programja szerint
ugyanilyen torpedóként működött (volna); eredetileg a mindenkori klasszicizálódott modern generációkat átadta volna a Metropolitan Múzeumnak. Budapesten a Szépművészeti
Múzeum Új Magyar Képtára a húszas években kínált hasonló példát; ma Bécsben a Belvedere vadonatúj ﬁókintézménye az Augarten Contemporary. Ez nagyfokú legitimitást kölcsönöz a jelenkori folyamatoknak, hiszen a folyamatos és intézményesült beépülés a történeti kánonba azt vetíti előre, hogy a mindenkori jelen művészete – bármilyen hajmeresztő
legyen is az esetleg a közönség számára – nemsokára már szelíd, szalonképes „klasszikus
modern” lesz.
Ez a folytonosság kimondatlanul is szembehelyezkedik a művészet halálának sok változatban előkerült tézisével. Maga a tézis sem azt állítja, hogy művészek ne lennének a
jövőben, vagy alkotások ne születnének, hanem csupán azt, hogy „a művészet” eddigi kerete, feltételei, jellege annyira megváltozik, hogy az újonnan születő művek már nem sorolhatóak a régi fogalom alá. A múzeumi gyakorlat azonban nem ezt mutatja. Még a K21
is, amelyik igazán kiélezi a különbséget a huszadik századi anyaghoz képest, végeredményben a saját anyagának már zajló klasszicizálódását bizonygatja azzal, hogy hagyományos
gyűjteményt, állandó kiállítást, vaskos katalógust formál belőle, racionálisan kialakított
épületben helyezi el, feldolgozását is a múzeumi normák szerint végzi, művészettörténészek ítéletére bízva.
Arthur Danto számára a hatvanas évek elejének pop art kiállításai döntő határvonalat jelentettek. A K21-en végigsétálva nem is találkozunk ezzel a helyzettel (bár természetesen a lecsapódásaival bőven), hiszen Warhol és generációja már a K20 kompetenciájába
tartozik. Élesebb vagy kevésbé éles lesz a modern és kortárs közötti különbség: ez a jövő
nyitott kérdése, de önmagában a mindkettőre alkalmazott múzeumi elhelyezés azt sejteti,
hogy a kilencvenes években vagy ma újnak tűnő neokonceptualizmus, újmédia-művészet
és az installációs téralkotás nemsokára mind a történeti folyamat újabb állomásává sorolódik majd.
Még egyértelműbben ezt vallják azok a múzeumok, amelyek nem is bontják meg a
modern és kortárs kiállításukat. Ilyen a kölni Ludwig Múzeum, amelynek a története is a
taxonomizálás iskolapéldája. Josef Haubrich kölni ügyvéd a városra hagyta expresszionista kollekcióját: egy első válogatást (Erich Heckeltől Ernst Ludwig Kirchnerig) 1946-ban az

egyetemen állítottak ki. A látogatók között volt egy huszonegy éves művészettörténész
hallgató Mainzból: Peter Ludwig. Későbbi karrierje – üzleti, politikai és esztétikai megfontolások eredőjeként – szándékot és lehetőséget teremtett a műgyűjtéshez. 1969-ben az
amerikai pop art frissen született és megvásárolt alkotásait bocsátotta letétként, majd később ajándékként Köln rendelkezésére azzal a feltétellel, hogy a város modern művészeti
múzeumot építsen és tartson fenn. Haubrich és Ludwig anyaga mellett Köln egy korábbi
donációt, a Wallraﬀ-féle régi képtári anyagot is az 1986-ban megnyitott múzeumban helyezett el. A gyűjtemény gyarapodott, Ludwigék újabb egységeket adományoztak (orosz
avantgárd, Picasso); így a régi anyag új, külön épületet kapott, s 2001-ben a Rajna-parti
múzeum önállóan a Ludwig Múzeum helyszíne lett. A második világháború utáni, majd a
mai kortárs művek végig egy történeti kontextus folyományaként jelentek meg.
A múzeumot alapító gesztusok is rendre ezt hangsúlyozták. Haubrich kortársként
gyűjtötte a német expresszionistákat, s ennek folytatására kívánt ösztönözni donációjával.
Ludwig – motivációinak minden komplexitása, a baloldali művészek részéről sok kritikát
kivívó érdek-összefonódásai mellett is – úttörőként állt ki az amerikai pop art mellett: Európában egy kézen máig az ő alapítványában, s ennek révén részben a kölni múzeumban
állt össze a legnagyobb, minőségében is vitathatatlan amerikai anyag. A mindenkori kortárs elkötelezettségen túl Ludwig amerikai programja az egyetemes merítésre is felhívta a
ﬁgyelmet. Kiaknázta, hogy a második világháborút követően a Szövetségi Köztársaságban
szinte kötelező volt az odafordulás az Egyesült Államok felé, és a németeket nem terhelte
a franciák kisebbrendűségi érzése sem, amiért New York megfosztotta Párizst a központi
művészeti szerepétől. Ludwig és nyomában más német múzeumok lettek az amerikai kortárs művészet vezető receptorai világviszonylatban. S a közvetlen kapcsolat az egyetemes
fősodorhoz lendületbe hozta a német művészetet is: saját hangon két területen is (festészet és fotó) egyértelműen a világ élvonalába került a német jelenkori művészet, ami csak
sokkal erősebb megszorításokkal igaz például a francia alkotókra.
A kölni Ludwig Múzeumban ráadásul az amerikai, német – és részben más, elsősorban francia – kortárs anyag a megalapítástól kezdve, a gyakorlatilag folyamatos intézményi átszervezések ellenére is, mindvégig a történeti előzményekkel egy fedél alatt
jelenik meg. Eleinte a Wallraﬀ–Haubrich–Ludwig gyűjtői trió sorrendje fedte a művészettörténeti kronológiát is. Micsoda hitelességet kölcsönzött Tom Wesselmann vagy George
Segal gyakran egyenesen a műteremből érkező munkáinak, hogy 1969-től kezdve rendre
olyan elhelyezésben voltak láthatóak, ahol az állandó tárlat a Wallraﬀ által százötven évvel korábban újrafelfedezett rajnai gótikával indult! A régi képtári anyag kiköltözése óta a
Haubrich–Ludwig páros maradt; a tőlük válogatott korai német és orosz avantgárd, plusz
a Ludwig révén Picasso teljes életművére kiterjedő merítés bámulatosan erős klasszikus
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modern indítást biztosít. S nemcsak a mindenki által ismert nevekkel, hanem mélységben
is: Malevics vagy Rodcsenko mellett Szvétin, Exter vagy Csasnyik művei minőségben sem
maradnak el.
Majd jön a szürrealizmus, s a következő terem-lépésekkel máris szervesen a második
világháború utáni folyamatoknál vagyunk: Amerikában absztrakt expresszionizmus, NagyBritanniában Francis Bacon. S máris újabb reprezentatív művek sora: Ellsworth Kelly,
Morris Louis, Donald Judd, Jasper Johns és a többiek. Nem csupán nevek, hanem mérvadó, a folyamatokat átütő erővel, primer élményként közvetítő alkotások. Cy Twombly pannóján ragad meg a látogató szeme, miközben Walter de Maria fekvő acélívei között lavíroz.
A kölni sorrend ﬁnoman edukatív, kronologikus. A teremsor nem szigorú enﬁlade,
nincs is számozott, követendő útvonal, de érzékelhető a csapásirány, ahonnan kitérőket
lehet tenni a kistermekbe. S ezek a kis szigetek ugyanolyan színvonalas művekkel fogadnak. Jacques Villeglé és Wolf Vostell hatvanas évekbeli vakartplakát-képei mellett még a
kevésbé ismert Raymond Heins bretagne-i művész aﬃche déchirée-jének is jut hely. Dieter
Roth szétnyomott csokoládépralinékból formált képet: lám, az édességiparból tőkét felhalmozó Ludwiggal még szelíden ironizálni is lehet. A kanadai Jean-Paul Riopelle absztrakt színkavalkádja láttán elmélázhatunk, mi lett volna az Európai Iskola alkotóiból, ha
nincs Vasfüggöny (az éppen Kanadába emigrált Marosán Gyula kínál egy lehetséges párhuzamot). Az ötvenes évek német festészetében uralkodó informel rokonaként megjelenik
egy-egy osztrák társ: Arnulf Rainer, majd a későbbi tendenciákból Maria Lassnig. Az ilyen
kiemelésekben nyilván szerepet játszik a nyelvi közösség, a Bécsben is működő Ludwig
Múzeum – amelyhez, akár csak a budapesti Ludwig Múzeumhoz, egyébként alig hasonlít a
kölni; a Ludwig-hálózat intézményei között nincs is együttműködés, az aacheni alapítvány
az egyetlen közös nevező.
A teraszosan a folyóhoz lejtő kölni Rajna-part adottságait lépcsőzetes szerkezettel
kihasználó múzeumban a számtalan félemelet, eltolt szint jól bejátszható tereket rejt. Természetes felülvilágítás és mesterséges fény ügyes kombinációja is vezeti a tekintetet, a bújócska kötetlenné, lazává teszi az időközben már a sokadik teremnél tartó sétát. Itt ki lehet lépni egy teraszra, ott észrevesszük, hogy egy teremsor végén Gerhard Richter lépcsőn
lefelé jövő női aktja vezeti a jelen felé térélményszerűen az előrehaladásunkat. Közben
visszahőkölünk Sigmar Polke monumentális vászna elől, nem maradhatnak el az egész termeket betöltő installációk sem (Manfred Pernice), s lám, már a mai sztárok között is találjuk magunkat – akár festészet (Per Kirkeby), akár fotó (Katharina Fritsch) terén.
Semmilyen cezúra nem jelzi az átlépést a jelenbe, nincs is jelen. Folyamatot él át a
látogató: halad a huszadik század évtizedein át, valami kötetlen, csak sugallt teleológia
mentén, az aktuális kortárs szekciót nem választja el semmi az éppen megelőző tenden-

ciáktól. Műfajilag feltűnhet az arányeltolódás a fotó, videó, installáció felé, de ez távolról
sem olyan kihegyezett, mint Düsseldorfban. Még ha valaki elgondolkozik is ezen, hogyan
értelmezheti?
Semmiképp nem döntő váltásként. Hiszen a huszadik századi anyag végig nagyon
progresszív, minden korszakból a shock of the new jelenik meg, tehát a mai jelen esetleg
radikálisnak megélt újítása is azonnal relativálódik. A modern művészet máig zajló folyamatként ábrázolódik ebben a rendezésben, nincs is igazából értelme a külön kortárs kategóriának. A teremsor végén közvetlenül visszajutunk egy tágas lépcsőházban a kezdeti
avantgárd termekhez – ha bárki elfelejtette volna, ez máris emlékezteti, hogy milyen fogékonysággal, nyitottsággal, legalábbis toleranciával érdemes közelíteni a modern művészet
mindenkori kortárs jelenségeihez. Ahogy láttuk, a teremsor nem is lineárisan haladt előre,
a látogatók nagy része kacskaringózik, talán máshol lyukadt is ki, időközben visszafordult:
nem időrendi kérdésként éli meg a modern–kortárs dilemmát. Mert ebben a múzeumban
nincs ilyen dilemma. Modern művészet van, rendre klasszicizálódó kortárs fejezetekkel.
Yves Klein formás testeket használt álom-kékjének vászonra viteléhez; César bádogroncsból lapította össze tragacsait; Christo beburkolta mitikus épületeinket a művészi beavatkozás átértelmező ködébe-leplébe? Milyen megütközést keltettek ők – s ma mind az
állandó kiállítás klasszikus részének tagjai. Ez lesz a jelenből kiemelt művek sorsa is, sugallja ez a tárlat. Összetömöríti az időt ez a múzeum. Az ilyen intézmény mindig időgép,
visszautazást kínál a múltba. Ebben a rendezésben úgy érezzük, szinte összefolyik a múlt
a jelennel, egy folyamatos jelenben (Present Perfect) élünk, és él a művészet. Egymást követik az irányzatok, de egyik sem tart soká, a múzeum kimazsolázza a javukat, s már lép
is tovább a következő felé. A jelen maga is már múlt. Mire megnézzük a kortárs műveket, már nem is kortársak, tudatosodik bennünk. Múzeumban látjuk őket, vagyis már az
örökkévalóságba emelték át e műveket, kipreparálták, besorolták, s most csak bemutatják.
Lehet ugyanakkor ezt fordítva is megélni. Mondhatjuk, ez a rendezés széthúzza az
időt, hiszen hány és hány szakaszát villantja fel a modern művészetnek! Racionálisan nézve ezek időben milyen közel vannak még: a dédnagyapám akkor esett el a fronton, amikor
ez és ez a mű született, a nagyapám – egy háborúval később – akkor esett hadifogságba,
amikorra a következő vászon datálódik, és így tovább, egészen a személyes történelmünkig. Ezek mind még a családi, kisközösségi emlékezet hatósugarába esnek. És mégis milyen távoliak!
Mekkora a különbség – érvelhetünk ebben a felfogásban – az egykor polgárpukkasztó, ma dollármilliós befektetésnek számító klasszikus avantgárd művek és a mai kortársak
között. Mennyi lépcsőfokot megjárt közben a művészet, mennyi kifejezésformát elsajátított, túlhaladt időközben! Hatalmas utazásnak tűnhet ez a száz év. Pedig éppen csak száz
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év. Nincs még annyi sem. Kölnben ﬁatal kortársakat, az ezredforduló után készült műveket alig látni (szemben a K21 anyagával); itt a jelenkori válogatás is mind már jóváhagyott
darab a huszadik század végéről, egyszersmind a kiállítás kezdete nem nyúlik vissza Emil
Nolde és társai drámai szín-kiáltásai elé. Nyolcvan, legfeljebb kilencven évet sétáltunk végig: ezt soknak vagy éppen nagyon kevésnek is meg lehet élni.
Kényszerűen előnyt kovácsolnak ezek a német múzeumok (s ebben Düsseldorf és Köln
megegyezik) abból az egyébként behozhatatlan hátrányukból, hogy nincs érdemi impreszszionista anyaguk, sőt a posztimpresszionizmus nagy alakjai (például Seurat, Gauguin, Van
Gogh vagy Cézanne) is hiányoznak gyűjteményükből. Az absztrakcióval kezdik állandó kiállításukat, a naturalizmus, az impresszionizmus minden „szépsége”, ma már tömeges kedveltsége nélkül, s ezzel a modern művészet egy radikálisabb deﬁnícióját kínálják a látogatónak. Nem érvényesülhet a szélesen elterjedt közhely, hogy aki saját állítása szerint „szereti
a modern művészetet”, az igazából az impresszionista festményeket érti ezen; hanem a modern művészet tényleg az izmusok egymást váltó versenyfutásaként jelenik meg.
A posztimpresszionista ősatyák inkább hiányoznak ezen állandó kiállítások elejéről:
ezért marad verhetetlen világ-összehasonlításban a MoMA, illetve a Centre Pompidou.
Ezek a német múzeumok nagyon a semmiből kénytelenek eredeztetni az expresszionizmust. Ám a kortárs művészet számára annyiban előny ez, hogy ezek az intézmények a fejlődési sor kissé hirtelen, hiányos indítását azzal igyekeznek kompenzálni, hogy különböző, akár ellentétes felfogások mentén, de mindenképpen markáns pozíciót biztosítanak a
kortárs alkotóknak. A Rajna-vidék említett múzeumain túl Hamburgtól Stuttgartig számtalan nagy „vidéki” német múzeumi példát lehetne még hozni. Bizonyos szegmensekben
a kisebb (köz)gyűjtemények is kitűnően szakosodtak: legalább száz olyan nyilvánosan látogatható (egyre gyakrabban magánfenntartású) múzeum szövi a német művészeti intézményi hálót, amelyik a kollekciójával, állandó kiállításával, szoborparkjával, kiadványaival
tevőleges részt vállal a modern és kortárs irányzatok kanonizálásában. A keleti tartományok közül Türingia tart lépést a nyugati vidékekkel (és régi képtári anyagban Drezda). Ez
a sokszínűség páratlan erény, talán csak az Egyesült Államok múzeumi tagoltsága hasonlítható ehhez.
A két legjelentősebb német helyszín, Berlin és München múzeumi szempontból szinte egy-egy külön országnak tekinthető. Intézményi fedőszervük elnevezésében ez tükröződik is: Bayerische Staatsgemäldesammlungen, illetve Staatliche Museen zu Berlin –
Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Széles körű antik és régi képtári anyag alapozza meg
mindkét városban a modern és kortárs művészet elhelyezését egy kronologikus perspektívában. Berlin előnye a mai kortárs pezsgés: a város izgalmasságban, kísérleti-alternatív jellegben maga mögött hagyta New Yorkot, Párizst és Londont. Nem véletlen, hogy a Neue

Nationalgalerie és az éppen csak 1996-ban megnyílt Hamburger Bahnhof mindig a konzervativizmus vádját szenvedi el! Ilyen gazdag klasszikus háttérrel és újító jelenkori szcénával szembesülve csak előre lehet menekülni; ez kényszeríti ki ezekből a modern és kortárs művészeti múzeumokból a folyamatos lépéstartást. München higgadtabb közeg; de
nem kevésbé előnyös a jelenkori anyag számára. Pinakothek der Moderne lett az új múzeum neve: „nomen est omen”. Ugyanúgy Pinakothek, vagyis képtár, az egykori görög kifejezés hagyományában, ahogyan a szomszédos Alte és Neue Pinakothek. Az új múzeum
– amely valójában négy kollekció közös otthona: modern művészet, építészet, design és
graﬁka – a modern és kortárs alkotásokat sűrűn változó, közös kiállításon mutatja be, s fő
üzenete: ezek is képek, „csak” képek, egy hömpölygő történeti folyam mai hullámai.
Ki-ki vérmérséklete szerint válogathat e német interpretációk között. Egy bizonyos:
amint a tízes–húszas években, úgy Németország ma újra a modern-kortárs művészet nemzetközi összehasonlításban legnyitottabb múzeumi otthona.*1

*

A Holmi 2007/12. számában megjelent tanulmány szerkesztett változata.
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15. HOGYAN ALAPÍTSUNK
KORTÁRS MÚZEUMOT?
A lipcsei példa
kelet–nyugati összevetésben

N 1998 nyarán nyílt meg – több költözés után a mai helyén – a tudatosan az egykori keletnémet tartományokban létrehozott kortársművészeti múzeum, a lipcsei Galerie für
zeitgenössische Kunst (GfzK). A név senkit ne tévesszen meg: szó sincs kereskedelmi galériáról, de valóban nem is a hagyományos múzeumi modellt találjuk itt. A történetből majd kiderül, hogy a „galéria” elnevezés jogilag, működésileg a részben magán-, részben közintézményi fenntartók által fémjelzett ppp konstrukcióra utal; illetve tartalmilag arra a kortárs
szerepre, amely különbözik a klasszikus, a jelentől távolságot tartó múzeumi munkától.
Megérkezve, átsétál az ember a belvároson, elámul a csodával határos módon megőrzött reneszánsz Városházán, az itt-ott integető barokk polgárházakon, majd kijózanodik az
NDK-s évtizedek emlékét őrző, háború utáni beépítések láttán, és nem kevesebb csalódással szemléli a közelmúlt piacgazdasági-posztmodern bevásárlóközpontjait. Kiérve az egykori városfalon, a mai belső körúton túlra, zöldebb, parkos rész következik; a sétányon az
egyik tizenkilencedik századi villa messziről kitűnik a mai jellegű felújításával. A Herfurth
család egykori otthona hosszas viták után lett a múzeumé, de az építészeti átalakítás annál
jobban sikerült. Kortárs intézménynek gyakran jót tesz a történeti befogadó keret, hiszen
eleve hangsúlyozza a „kortárs” viszonyfogalom jellegét: hamarosan a ma esetleg meglepő
új művészet is történeti lesz. Ugyanakkor a felújítás lehetőséget ad a történeti építészet
aktualizálására, hogy ne csupán műemléki státuszában legyen vonzó. Itt a nagy üvegfelületek, az acél tartóelemek és a nyersbeton falak kitűnően illeszkednek a klasszikus vázhoz.
A főépület ráadásul időközben kiegészült egy másik, önálló szárnnyal is (GfzK II.),
amely megbontatlan üvegfallal köszön az utcafrontra, híva a látogatót: a kortárs művészet
nem zárt, szakmai ügy. Ezek az új kiállítóterek szabálytalanok, derékszögű falvezetést alig
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látni, a belső falak sínen mozgatható paravánok. Mégsem érezzük öncélúnak az építészi
fantáziát: a tér egyszerűen rugalmas rendezési lehetőséget kínál, valamint kis egységekben, befogadható léptékben, egyfajta barátságos kis labirintusban vezeti végig a látogatót.
A főépület, a villa – eredeti funkciójából adódóan – hasonlóan emberi léptékű, jól tagolt, egy-egy nagyobb, külön, kísérleti (installatív) kiállításokat is befogadó térrel. Ez a felállás értelemszerűen nem versenyez nagyságban az egykori ipari épületekből kialakított
kortárs múzeumokkal, de előnye, hogy kevésbé elidegenítő, a jelen művészetet megélhetőnek, személyesen befogadhatónak tünteti fel. Hazai párhuzamként adódik a veszprémi
Modern Képtár, amelynek három egykori polgárházból átalakított épülete hasonló élmény.
A GfzK létrehozásának ötlete az egykori NDK felbomlásának időszakára nyúlik viszsza. A ma már visszavonult alapító igazgató, Klaus Werner – a keletnémet művészeti
életben is a függetlenségét megőrző, nyugati elismertséget szerzett művészettörténész
– javasolta, hogy úgynevezett adományozói múzeumot (Stiftermuseum) hozzanak létre.
A hitleri modernizmusellenesség tizenkét évének problémáin a második világháború után
az NSZK-ban is modern és kortárs múzeumok, kiállítások, köz- és magánfelajánlások sorával igyekeztek változtatni; Kelet-Németországban ezt e nehéz örökséget tovább súlyosbította az NDK négy évtizede.
A két diktatúra összesen ötvenöt éven át (1933–1988) tette lehetetlenné a progreszszív művészet képviseletét. Erre hivatkozott Werner, amikor különböző forrásokból támogatást, pénz- és műtárgyadományokat kért. Nem is kellett nagyon indokolnia: a feladatot
számos nyugatnémet partner azonnal magáénak érezte. A kezdettől hivatalos, jogi formát
öltő kezdeményezést Kölnben indították útjára, majd a duisburgi múzeumigazgató bocsátott ki felhívást művészekhez, hogy ajándékozzanak műveket.
Elsősorban olyan alkotókat kerestek meg, akik az egykori keleti tartományokból áttelepülve lettek nyugaton ismertek (Gerhard Richter, A. R. Penck, Günther Uecker, Georg
Baselitz). Nem kevésbé fontos volt az NDK-ban maradt, de a rezsimnek nem meghajló, hanem szuverén életművet felépítő művészek reprezentációja, amivel bizonyítani kívánták,
hogy esztétikai és erkölcsi értelemben is létezett kibúvó a Német Szocialista Egységpárt
dogmája alól (Michael Morgner, Hartwig Ebersbach, Carlfriedrich Claus). Számos műgyűjtő döntött előbb letét, majd a születő intézmény megszilárdulását látva, ajándék mellett.
A több más múzeum támogatójaként is közismert Arend Oetker nemcsak komoly donációt állított össze (Rosemarie Trockel, Günther Förg, Martin Kippenberger és más, nemzetközileg jegyzett alkotók munkái között Birkás Ákostól is), hanem mindmáig anyagilag
hozzájárul az intézmény működtetéséhez is, és a múzeum Támogatói Körének legfontosabb motorja lett. Amint a mai igazgató egyértelműen fogalmaz, Oetker kiállása, kapcsolatrendszere, határozottsága nélkül aligha valósult volna meg a múzeum.

A másik döntő patrónus a Német Iparszövetség Kulturális Tagozata lett. Ez az 1951ben létrehozott civil-üzleti kezdeményezés a hitleri rombolás jóvátételén ügyködött.
Évente változó szakmai zsűrit kértek fel részben modern – Hitler idején „elfajzottnak” besorolt – alkotók munkáinak megvételére, illetve az ötvenes évek nyugatnémet műtermeiből történő kortárs vásárlásokra. A kollekció a Tagozat tulajdonában maradt, de múzeumoknál helyezték el letétben. Ez a jogi megoldás azt biztosította, hogy ne fordulhasson
elő újra a hitleri kampány legszégyenletesebb foltja, amikor is a német múzeumok kitűnő
modern gyűjteményeiből elvették, elárverezték, megsemmisítették az avantgárd alkotások egy részét. Másrészt a Tagozat példát kívánt mutatni más német vállalatok, tehetős
magánszemélyek részére, hogyan karolhatják fel a haladó modern és kortárs művészetet.
Hozzátartozik a képhez, hogy a mégoly nyitott nyugatnémet múzeumok sem lettek volna
fogékonyak az ötvenes években uralkodó lírai absztrakt munkák törzsgyűjteménybe emelésére.
Mindenkinek jó volt, hogy a Tagozat gyűjtött, szétosztotta az anyagot a nyugatnémet közgyűjtemények között. A letéti forma révén arra is módja volt, hogy nyomást
gyakoroljon az intézményekre: ha nem megfelelően kezelik, mutatják be a műveket, akkor felbontható a letét. Ilyenre talán nem is került volna sor, hiszen a nyugatnémet múzeumok közismerten Európa legjobb modern és kortárs intézményeivé váltak a hatvanas
évektől kezdve, a Tagozat aktivitása is visszaesett, a művek szinte örökletétként voltak a
múzeumoknál – amikor is jött Werner felhívása. A múzeumok nem kis sértődésére a Tagozat egyszeri döntéssel – a történelmi helyzetre hivatkozva – számos letétet visszavont.
Az időközben már klasszikus modernné vált, második világháború előtti műveket értékesítették, és ebből ﬁnanszírozták az új lipcsei múzeumot, míg a klasszikus kortársnak tekinthető informel alkotásokat (Hans Hartung, Willi Baumeister, K.O. Götz, HAP Grieshaber,
Gerhard Hoehme) előbb letét, majd 2006-ban, a jogi feltételek garantálása nyomán ajándék formájában a GfzK-nak adták.1
Legkevésbé sem lényegtelen, hogy itt absztrakt művekről van szó. Amint a New York
School absztrakt expresszionizmusa az amerikaiak ideológiai kiállásának egyik eszköze volt
a szovjet szocreál dogmájával szemben, úgy a német informel az egyén szabadsága mellett
a művészet, az egyes műalkotás autonómiájába vetett hitet sugározta. Utólag tudjuk, hogy
bizonyos értelemben ez maga is dogmává merevedett, az absztrakció egy idő után manírrá,
kötelező dekórummá üresedett: éppen az egykori keleti tartományokból áttelepült művészek
(a már említett Baselitz mellett például eminensen Sigmar Polke) lázadtak fel ellene, és fab1 Ezek a művek így most már a második múzeumi helyszínükön fejthetik ki ugyanazt a hatást: előbb nyugatnémet közgyűjteményekben hirdették
az informel művészet szabadságát Hitler és az NDK diktatúrájával szemben, majd – ötven évvel eredeti megvásárlásuk után – az egykori NDK új kortárs
múzeumában képviselik immáron a művészettörténet egy fejezetét.
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rikálták meg a maguk „kapitalista realizmus” irányzatát. Ma már ismerjük a pop art és később az újfestészet – a nem véletlenül éppen Németországban virágzó Neue Wilde – válaszát
is, de történetileg nézve ez nem csökkenti a lírai absztrakció értékét, amint az egyes művek
ereje is megmaradhat. A GfzK folyamatosan változó állandó kiállításán is a kezdőpont rendszerint ez a második világháború utáni időszak; az általam látott elrendezésben például Emil
Schumacher, Horst Bartnig és mások művei köré szervezve.
Tény ugyanakkor, hogy különösen a keletnémet Lipcsében nem magától értetődő e
művek jelentősége a közönség számára. A GfzK minden más tekintetben is sok feszültséggel kísért fejlődése a gyűjtemény absztrakt anyaga kapcsán sem mentes a helyiek értetlenségétől: mi a relevanciája ezeknek a „nyugati” és ma már „történeti” alkotásoknak itt? Ne
feledjük azt sem, hogy a lipcsei művészeti főiskola a szocreáltól eltekintve is a jó értelemben
vett klasszikus akadémista tudás, az ábrázoló művészet otthona; a Lipcsei Iskola is ﬁguratív
indíttatású. Az absztrakt klasszikusok bemutatása tehát itt és most legalább akkora múzeumi feladat, hosszú távú kihívás, mint első, eredeti elfogadtatásuk volt a hitleri időszak után.
Az Iparszövetség és a magánadományozók hatása a gyűjtemény ilyen alakításán túl
abban érhető tetten, hogy a GfzK szervezeti felépítése, működési módja a múzeumokra
oly jellemző szakmai-tudományos, illetve a közintézményi-bürokratikus jelleget kezdettől kiegészíti egy hatékony, kisvállalatszerű proﬁllal. A múzeum eddig húszéves története
több jogi formulát is felvonultatott: például az idehaza csak a Műcsarnok tavalyi átszervezése nyomán ismertté vált nKft (non-proﬁt Korlátolt felelősségű társaság) pontos megfelelőjeként, a lipcsei intézmény már 1996-ban gGmbH-ként funkcionált. Az ezredforduló
után alapítvánnyá módosították, mert még a gGmbH sem biztosított elegendő rugalmasságot a működésben, egyúttal biztosítékot a törzsgyűjtemény elidegeníthetetlenségére,
vagyis a leglényegesebb múzeumi vonás megtámadhatatlanságára.
A sok szervezeti csűrés-csavarás célja tehát kettős: a hagyományos értelemben vett
múzeumi közfunkciók garantálása, egyszersmind az ehhez nem szükségszerűen kapcsolódó adminisztratív lomhaság megszüntetése, egy nyitott, mozgékony szervezet létrehozása. Nem akarnak innen megszöktetni semmilyen értéket! Éppen az adományozók (konkrétan például az Iparszövetség) egyik feltétele volt, hogy csak a megfelelő középutat jelentő
szervezeti forma kikristályosodása után véglegesítik majd donációjukat. A jogi kísérletezés
tehát nem a Magyarországon esetleg azonnal elképzelt kiskapukeresést jelenti, hanem a
vizuális nevelés, a művészettörténeti szakmai munka non-proﬁt missziójának alátámasztását éppen a hatékony működés révén. A múzeum ma hármas fenntartásban funkcionál:
a tartomány, a város és a Támogatói Kör ﬁnanszírozzák, és ennek megfelelően felügyelik.2
2 Talán nem véletlen, hogy a város kulturális illetékese, a múzeum ügyének nagy előmozdítója egy egykori nyugatnémet kulturális diplomata, aki
munkája révén élt az NDK-ban, így ismerte mindkét rendszert, mindkét mentalitást, és azt is tudta, a jogi vagy gazdasági kérdésektől a kultúra terén
sem félni kell, hanem úgy kell őket kihasználni, hogy pontosan elősegítsék a művészeti értékeket.

Ez a nem nyereségorientált, de az üzleti rugalmasságot szem előtt tartó szemlélet
tükröződik részben a múzeum elnevezésében, a Galerie szócskában. S ez legitimálja a
GfzK idén indult új, hároméves kiállítási és programsorozatát is. A Carte blanche elnevezésű széria – a nevének megfelelően – szabad kezet ad különböző mecénásoknak, szponzoroknak, akár csupán tágabban kötődő, a művészeti életben szerepet vállaló, részben magánfenntartású intézményeknek, hogy egy kiállítás és a kapcsolódó rendezvények erejéig
bemutatkozzanak.
Bár a sorozat első kiállítása már címében (Baráti ellenségek) és műveiben (Tobias
Rehberger, Andreas Gursky és mások munkái a pénz és a kultúra összefonódásának kritikus aspektusairól) is az egész sorozat neuralgikus pontjait igyekezett felvállalni, a múzeum mégis sok kritikát kapott: miért kell még külön teret is nyújtani egy múzeumban
a magánkezdeményezéseknek a művészet terén, amikor azok úgyis egyre jobban dominálják az esztétikum világát.3 Sokan úgy érzik, már nem is az a tét, hogy a magánosok és
a cégek milyen befolyást gyakorolnak a közgyűjteményekre, hanem hogy felépítenek egy
párhuzamos művészeti infrastruktúrát, amely a tőkeereje, médiakisugárzása révén szép
lassan kiszorít non-proﬁt művészeti intézményeket, illetve populista magatartásra készteti a szakmai központokat is. A német nyelvterületen túl, Amerikában a Getty Alapítvány,
Angliában Charles Saatchi galériája, Franciaországban François Pinault esete tartja ugyanezt napirenden – vagy gondoljunk idehaza Kovács Gábor alapítványára.
Nos, a GfzK felfogásában mindez annál inkább indok arra, hogy tematizálják a kérdést, és a ráció és párbeszéd helyett ne csupán érzelmek és sajtóﬁlippikák uralják a témát.
A múzeum egyenesen kötelezőnek érzi magára nézve, hogy ezt a közvetítő, vitageneráló
szerepet magára vállalja, hiszen míg az erősödő magáninstanciáknak nem magától értetődő feladata az ilyen intézményi reﬂexió, addig egy ilyen szakmai helyszín nem haladhat tovább a kiállításaival naiv módon, hanem a szakmai diskurzusba kell terelnie ezt a kérdést
is. Mint a hagyományos múzeumoktól ráadásul az üzleti élet felé némileg eltérő szervezet,
a GfzK valóban predesztinálva is van erre a vitavezetői szerepre.
A 2008–2010 között tartó sorozatban magán- és céges gyűjtemények, privát ﬁnanszírozású művészeti díjak, galériák szerepelnek. Ottjártamkor mutatkozott be például az
Alpha 2000 kortársművészeti díj, amelyet egy helyi szoftvercég alapított a posztkommunista országok ﬁataljainak felkarolására; éves összege (ötezer euró) nagyjából megegyezik
a két legmagasabb magyar ﬁatalművészeti díjjal (egymillió forint: Strabag és E.on). Később
3 E felháborodáshoz nem kell magyarázatul a városban egyébként megtalálható, ex-keleti kapitalizmusellenességre gondolnunk. Ausztriában
ugyanilyen hullámokat vet szinte folyamatosan a magánmúzeumok ügye, vagy a volt nyugatnémet tartományokban a gyűjtők és a múzeumok viaskodása, amint azt legújabban például a Grothe vagy a Flick Gyűjtemény, illetve a berlini Hamburger Bahnhofnak a megalapítása (1996) óta folyamatosan
húzódó kálváriája fémjelzi.
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következik majd az Eigen+Art Galéria, Lipcse nemzetközi versenyistállója, amely a városban
a kortársművészeti fogékonyság egyik fő tényezője, hiszen alapítása még az NDK-s időkre
megy vissza, másrészt a Lipcsei Iskola befuttatásában nagy szerepe van. A legnagyobb esemény bizonyára az Oetker házaspár kollekciójának 2008. őszi kiállítása lesz. Mindketten,
saját jogon is magas szinten aktívak a kortárs művészet támogatása, kutatása, gyűjtése terén; az asszony Hamburgban a Kulturális és Médiamenedzsment Intézet professzora. Férjének eredetileg inkább klasszikus ízlése (Otto Dix, Arnulf Rainer) mellett Brigitte Oetker
hozta érdeklődésük homlokterébe többek között olyan szubverzív, társadalomkritikus művészek munkásságát, mint Isa Genzken, Louise Lawler vagy éppen Franz West.
A műfajában kísérleti, tartalmában diszkurzív, polemikus művek a GfzK gyűjteményében is nagy súllyal szerepelnek Ilja Kabakovtól Sylvie Fleuryig. A gyűjthető, besorolható,
taxonomizálható műtárgy meghaladására tett folyamatos kísérletek, illetve a polgári befogadási minták provokációi kezdettől az intézmény programjának részét képezték, hiszen
ettől tekint önmagára kortárs, szellemiségében experimentális műhelyként. Sokáig nem is
volt egyértelmű, mennyire a törzsgyűjtemény dominálja az intézményt, vagy akár állandó
anyagra nincs is szükség, hiszen az óhatatlanul konzerválni fogja a galéria-múzeumot.
Éppen ezt a dilemmát fejezi ki a névválasztás kettőssége is. Száz éve kísértő dilemma, hogy egy igazán kortárs intézmény nehezen lehet egyszerre hagyományos múzeum
is. A londoni Institute of Contemporary Art – és számos nemzetközi társa között például a
dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet – ezért is kerüli el a „múzeum” megnevezést. Másrészt a GfzK mégis erősen kollekció-központú, és azon belül is dicséretesen széles válogatással indít a ma már klasszikusnak tekinthető „post-war” korszakokból. Ezt nem is szabad
háttérbe szorítania, hiszen ez vizuális nevelői küldetésének egyik sarokköve: az egykori keletnémet tartományokban nem lehetett a modern és kortárs művészet egyetemes történetét követni, ezt most pótolhatja ez a múzeum. Az öt tartomány területén az egykori Nyugat-Berlin múzeumai közül a Neue Nationalgalerie és újabban a Hamburger Bahnhof kínál
ilyen törzsgyűjteményt, de ezen túl a lipcsei számít a legfontosabb kortárs anyagnak.
Lipcse – az újraegyesítés óta, az átköltözések miatt több mint százezer fővel megfogyatkozott, de így is közel félmilliós lakosságával – Berlin után a keleti tartományok legnagyobb városa is, vására révén jelentős nemzetközi vonzerővel: emiatt sem működhet a
GfzK csupán experimentális központként, hanem a szilárd, reprezentációs múzeumi keretet is ápolnia kell. Eredetileg felmerült a GfzK elhelyezésére Drezda és Weimar is, de mindkét városban olyan gazdag a klasszikus művészeti, történeti hagyomány, hogy félő volt, ez
elnyomná a kortárs projektet. Ez be is igazolódott: a nemzetközi rangú kölni galériás, Paul
Maenz – aki a GfzK könyvtárát gyarapította nagyvonalúan – a minimalizmustól Anselm
Kieferig terjedő kollekciójának tetemes részét Weimarban helyezte el, és tervei szerint oda

is ajándékozta volna – ha a város és a múzeum fokozatosan ki nem hátrál az intézmény
továbbfejlesztése mögül.4 A múzeumi szerep azért sem megkerülhető a GfzK számára,
mert a már említett volt keletnémet művészek mellett további helyi alkotóktól is számos
művet őriz, és ezt folyamatosan kontextualizálnia kell. Tudatos cél volt, hogy az ex-NDK
nem hivatalos, színvonalas művészetét ne szippantsa el a nyugati műkereskedelem az újraegyesítés után, hiszen hosszú távon így az a tévképzet erősödött volna meg, hogy itt
évtizedeken át semmi tartós érték nem született. Klaus Werner ezért válogatott a magyar
Képcsarnokhoz hasonló Zentrum für Kunstausstellungen megmaradt raktári anyagából
arra érdemes alkotásokat.
A múzeum ezzel egy körkörös szerkezetű gyűjtési és reprezentációs feladatot végez el,
ha nem is szisztematikusan. A volt keletnémet művészet őrzése a helyi dimenziót erősíti, a
lakossághoz köti az intézményt, és ezeknek a művészeknek némi anyagi, erkölcsi utólagos
elismerést nyújt. Mivel szélesebb összefüggésben jelennek meg, nem gettósítja őket: ez nem
egy NDK-s művészeti múzeum, nem is a magyarországi közgyűjteményekben elterjedt autochton, zárt nemzeti művészeti ﬁkció, hanem esély az utólagos nemzetközi integrációra.
A második kör a német anyag: a nyugati folyamatokat megmutatni a keleti közönségnek, és elegyíteni a helyi alkotásokkal. A GfzK projektszinten is természetszerűleg sokat
dolgozik együtt német művészekkel (Olaf Nicolai): a magyar múzeumokban sem az a baj,
hogy kiemelt, hanem hogy kizárólagos ﬁgyelmet fordítanak a nemzeti jelenségeknek, amivel végeredményben inkább rosszat tesznek, megfojtják, a mesterséges nemzeti kategóriába zárják az amúgy esetleg szélesebb kontextusban is releváns hazai alkotókat.
A GfzK mutatja, hogy még más nemzeti elkötelezettség is vállalható: azonnal meglátszik, hogy az igazgatónő osztrák. Itt egy élő klasszikus festő (Maria Lassnig), ott egy
ﬁatal neo-konceptuális médiaművész (Doris Margreiter) a gyűjteményben, amott egy időszaki kiállítás (Otto Zitko) képviseli az osztrákokat. A nyelvi közösségen túl ez azért is
legitim, mert számos más nemzetközi fókusz tetten érhető a törzsanyagban; vagyis már
a harmadik koncentrikus körben járunk, a gyűjtemény regionális, kelet-közép-európai dimenziójában.
A volt szocialista blokk művészetét változó intenzitással, de kezdettől követi a múzeum. Ez rang – nekünk, az érintetteknek. A munkatársak között is több kelet-európai található, az egyik helyi bank éves ösztöndíjat nyújt egy vendégkurátor számára; 2007-ben
egy magyar esztéta, Nagy Edina, 2008-ban egy lengyel művészettörténész dolgozik ennek
révén itt. De ezt sem abszolutizálja a GfzK, hiszen akkor valójában tovább mélyítené Kelet
4 Mint látható, a hasonló módon egy nagy magánletétre (Antal–Lusztig Gyűjtemény) alapozott Pécsi Városi Képtár sajnálatos idei bezárása külföldön
is ismert konfliktus. A pécsi okokat lehet találgatni; Weimarban szerepet játszott a domináns klasszikus örökség, és az elzárkózás egy izgalmas kortárs
folytatás elől.
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és Nyugat különállását. A gyűjtésben, kiállításokban, személyzeti munkában tapasztalható egy pozitív diszkrimináció az ex-keletiek (és, tegyük hozzá, a női nem) egyenjogúsítása
érdekében, de ez egy tágabb keretbe illeszkedik, és ezért nem lesz öncélú, fojtogató.
A gyűjtemény ugyanis – egy negyedik körben – földrajzi vagy egyéb korlátozás nélkül, egyetemes kitekintéssel is gyarapszik. Az izlandi Olafur Eliassontól a koreai Haegue
Yangig terjed az ív, hogy csupán jegyzett neveket említsünk; miközben tény, hogy összességében az anyag német túlsúlyú marad. Ez így is hiteles. Sem anyagilag, sem a városi közönség érdeklődését tekintve nem lenne reális egy helyi súlypont nélküli „globális” anyagot ápolni. Lipcse érdeme és szerencséje, hogy a lokális művészete időközben a kortárs
irányzatok élvonalába került: Neo Rauch és társai úgy jelentenek helyi kötődést a múzeum
számára, hogy egyúttal világszerte sikeres alkotók. A helyi és a globális összeért.
A GfzK tehát sokféle metszetben láttatja az általa gyűjtött, bemutatott művészetet.
A helyi, nemzeti, regionális és egyetemes lépcsőfokai mellett szó esett a köz és a magán dimenziójáról, a gyűjtés klasszicizáló szűrőszerepének és a dinamikus kiállítások, projektek labor-funkciójának párosáról, valamint a kelet–nyugati megosztottság, egy identitásbeli örökség meghaladásának politikai programjáról. Ez a múzeum nem is tagadhatná, hogy a szakmai
szempontok mellett mennyire meghatározóak tevékenységében a jogi-intézményi, illetve a
társadalmi aspektusok. Ezért is helyes a Carte blanche-sorozat keretében a private–public kettősség világszerte égető kérdéseinek tematikus körbejárása. A GfzK legnagyobb erénye az lehet, hogy a nagyon sokféle érdeket, szándékot, elvárást tükröző sorsát, munkáját transzparensen végzi, hordja, tulajdonképpen a folyamataiból adódó dichotómiákat állítja ki.
Egy múzeum kompromisszumos történetét lehet takargatni, vagy éppen vállalni: a
lipcsei esetben az egyetlen járható út a gondokból tőkét kovácsolni, és nem csupán a jelenkori művészet, hanem a kortárs múzeumi jelleg laboratóriumaként funkcionálni. Ez
rokonítja a GfzK-t a már említett dunaújvárosi intézmény mellett például a közismerten
szubverzív műveket bemutató és „alternatív”, minél kevésbé kanonizáló, bürokratikus intézményként működő barcelonai Kortárs Művészeti Múzeummal, a New York-i Dia Alapítvánnyal, vagy egyes „különc” vállalati gyűjteményekkel, mint a bécsi Generali.
Magyar szemmel nézve nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezek nem állami intézmények, még közintézménynek is csak részben tekinthetőek; a „haladó” jellegük egyáltalán nem az adóﬁzetői ﬁnanszírozásukból adódik. Sőt, éppen a közszerep és a privát szféra
iránti nyitottság kettőse, a mindkét irányba fenntartott fogékonyság az egyik biztosítéka
annak, hogy ezen intézmények szigniﬁkáns társadalmi és esztétikai dilemmákkal foglalkozzanak, és sem az állami, sem az üzleti oldalon ne csússzanak kiüresedő reprezentációba. A GfzK ékes példa arra, hogy a létrehozásában és fenntartásában mindmáig meghatározó erejű magán-, üzleti súly (különösen Arend Oetker személye a Támogatói Kör élén, és

az általa nyújtott anyagi támogatás) nem feltétlenül tesz ízlésében konzervatívvá, üzenetében piaci szájízűvé egy intézményt. Bár idehaza is lennének ilyen mecénások! De ehhez
olyan kulturális politikusok és kurátorok is szükségeltetnek, akik konstruktívan, a szellemi szuverenitást megőrizve tudnak együttműködni ilyen partnerekkel.
A GfzK proﬁlját még egy tényező erősíti. Lipcsében rangos klasszikus múzeum működik, az 1837-től kezdve létrehozott városi gyűjteményből kinőtt Museum der bildenden
Künste. Az anyag erőssége a Lucas Cranachtól Caspar David Friedrichig terjedő régi mesterek művészete, de a kortárs művészet pozícióját is több momentum jelzi.
Már maga az épület is. A belvárosban található üvegkubus nagy szabad téren áll, minden környező stílustól elüt, igazi urbánus védjegy. Kortárs, de az alkalmazott örök geometriai forma és a hagyományos anyag révén nem a mulandó jelenkori divat, szenzáció
értelmében, hanem a tradicionális forma és anyag mai interpretációját nyújtva. Belülről
észrevehető, hogy valójában kettős fala van: a külső üvegburkolat csak járulékos, esztétikai elem. Üvegbe burkolni egy amúgy már zárt épületet érdekes megoldás: a múzeumot
úgy vonja új homlokzat mögé, hogy az üveg átláthatósága mégsem jelent tényleges beburkolást, elválasztást a külvilágtól. Hasonló az üzenet a GfzK utcafronti üvegfalához: a múzeum nyitott hely, átlátható, nem a beavatottak rejtett szentélye. Az MdbK belső faborítása már kevésbé szerencsés, a régi lambériákra emlékeztet, de legalább természetes anyag.
A többemeletnyi kiállítótér zöme – a mai világban örömtelien meglepő módon – az állandó kiállítást fogadja be. A legfelső szinten, egyfajta laza kronológia végén ígéri a tájékoztató a kortárs részt. Gondolhatnánk, igazi szépművészeti múzeum: bőséges régi képtári anyag,
szűkebb modern szekció, majd a végén jelzésértékű jelenkori kitekintés lesz. És a gyűjteményi katalógus első pillantásra nem is ígér többet: a korai modern szegmensben még felbukkannak (magánletéteknek köszönhetően) nagyobb falatok, például egy Max Beckmann különteremre elegendő válogatás, de a második világháború utáni kollekciót érthető módon az
egykori NDK-s állami vásárlások uralják. A ﬁatalabb kortárs anyag már vonzóbb; bizonyára
lesz egy-két méretes Neo Rauch-festmény – spekulálhat a látogató a kasszánál kapott alaprajzot nézegetve –, de ezt hogyan tudják majd értelmesen kapcsolni az előzményekhez?
A múzeum bizonyára tisztában van ezekkel a hátrányokkal, és volt is elég bátor, hogy
előremeneküljön. Ha egy szigorúan kronologikus rendezés a klasszikus–modern–kortárs
szekvenciát gyengülő minőségben mutatná be, az végképp kihúzná az amúgy is kevesebb
szimpátiát bíró jelenkori művészet lába alól a talajt. Keverjük inkább a kártyákat! Először talán tévedésnek vagy a monotónia elleni eseti ﬁgyelmeztetésnek veheti a látogató, amikor egy
klasszikus csendélet mellett annak egy ügyes fotótrükk révén valóban frappáns jelenbeli feldolgozását találja, de a modern résznél már egyértelmű, hogy tudatosan, egyre sűrűbben rejtettek el kortárs kakukktojásokat. Ez élővé teszi a polgári képtári teremsort, kicsit elfeledteti,
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hogy a tizenkilencedik századi anyag abszolút összehasonlításban meg sem közelítené például a berlini Alte Nationalgalerie színvonalát, és előkészíti a szemlélődőt a végén, a legfelső
szint legnagyobb, látványos termében önállóan is prezentált kortárs részre. A korszakok keverése ﬁgyelmeztetés is: csak azért ne bámuljunk bólogató elismeréssel a polgári szalonképekre, mert a látásunkat eleve kondicionálja az érzékelt történeti távolság, és viszont: csupán
azért ne utasítsa el a kedves kultúrsznob látogató a mai kortárs művészetet, mert a meghökkentő jelennel szemben automatikusan életbe lép a nyárspolgári előítélet.
A modern teremsor bizonyos szigeteit – például a Max Klinger-különtermet – egészségesen meglepő, színpadias kortárs rendezésben láthatjuk, ami arra hívja fel a ﬁgyelmet,
hogy a „kortárs” nem feltétlenül egy műalkotás jelzője, hanem egy szemléletmód, vizuális
viszonyulás kérdése. Tudat alatt már az is a jelen alkotások majdani történeti helyét, elfogadottságát sulykolja a szemlélődőbe, hogy a klasszikus és modern egységekbe vegyítették azokat. A közös nevezőt sugallja az is, hogy zömmel képekről beszélünk. Egy átjáróban ugyan ránk ijeszt Stephan Balkenhol mai ﬁguratív szobra, itt-ott megjelennek más
műfajok, de túlnyomórészt a jelenkori szelekció is festményekből áll. A múzeum fókuszában, mint összefogó pont, a festészet áll. Ez lényegében egy igen nagy méretű – a GfzK-t
sokszorosan meghaladó alapterületű, a városi elhelyezését tekintve is sokkal központibb
helyű, meghatározóbb építészetű – képtár. Amennyire legitimálja ez a kortárs művészetet,
annyira szűk értelmezését nyújtja. Konzervatív megközelítés ez, mind műfajilag, mind a
felvetett témák kapcsán. A GfzK egészen más felfogást követ: vitafórumnak éli meg a kortárs művészetet. A különbség feltehetően elkerülhetetlen, alkalmasint nem is káros.
A nagy intézménynek sok évszázados perspektívában kell elhelyezni a kortárs művészetet; fenntartói szerkezete, közönsége is más. A tengerjáróhoz képest kis révhajónak
beillő GfzK ellenben csak azzal szerezhet saját proﬁlt, ha kísérleti. Az is felmerült, a GfzK
ne tartson meg magának állandó gyűjteményt, csak zsilip legyen, és egy időbeli késéssel
adja át a nála leülepedő műveket az MdbK-nak. Minden ilyen intézményi páros dilemmája ez. Lipcse valószínűleg jobban járt a két önálló intézmény jelen megoldásával, még ha
a két múzeum bizonyos frontokon a gyűjtésben így versenytársi helyzetbe került is. De a
kortárs művészet így folyamatosan és legalább két különböző múzeumi megközelítésben
látható a városban.*5

*

A Balkon 2008/5. számában megjelent szöveg bővített változata.

16. MAGÁN(Y)MÚZEUMOK?
Műgyűjtői szerepek a nyilvánosság előtt

N Az elsötétített teremben két életnagyságú árnykép a falon. Egy férﬁ áll, mellette egy nő
ül, guggol, gubbaszt – ha jól megnézzük, mindketten éppen vizelnek. A néhány méterre, a
földön elhelyezett fényforrás és az árnyképek között félúton egy-egy rakás hulladék. Ipari szemét: kidobott fémdarabok. Ebből a két halomból születne az árnykép? Bizony, a brit
művészpáros, Tim Noble és Sue Webster önmagukat megidéző portréja (He/She, 2003) úgy
jön létre, hogy a látszólag véletlenszerűen egymáshoz idomuló fémdarabkák egy adott,
speciális pontból megvilágítva a dolgát végző két alakot rajzolják ki egy árnyképben.
Árnykép: megfoghatatlan, nem is létező. Ha lehajolok, kihúzom a szigetelőszalaggal a földhöz tapasztott hosszabbítóból a zsinórt, kialszik a fény, eltűnik a két árnyalak.
A ﬁgurák ráadásul szemétből jöttek létre, kidobott anyagok összeeszkábálásából; már csak
ezért sem léteznek. Sőt, ábrázolt pózuk is negatív értelmet kap : testükből a felhalmozódott szemetet, fölösleges, használhatatlan anyagot ürítik ki.
Ipari hulladékból, egy megfoghatatlan anyag, a fény segítségével, egy közönyösen
végzett melléktermék-megszabadulási folyamatában rajtakapva: ez lenne a művész, az alkotó egyén, az európai kultúra romantikus örökségű géniusza, avagy a műtárgypiac mai
sztárja? A csupán egyetlen pontból értelmezhető képként megjelenő árny – ez lenne az
ember; ecce homo? Kíméletlen, számon kérő, de legalábbis groteszk kérdések a fogyasztói
társadalomban.
Az ötletében és aprólékos, mérnöki pontosságú kivitelezésében egyaránt zseniális fényinstalláció a bécsi Museumsquartier középső traktusában, az egykori udvari istállók egyik óriástermében fogadja a látogatót a RémÁlmok című kiállításon, amely az athéni
Dakis Joannou Gyűjteményből válogat. A Modern Művészeti Múzeum Ludwig Alapítvány
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csak ritkán használja ezt a teret, korábban egyszer Hermann Nitsch rendezte be egy kiállítás erejéig. A falakon a márványosztás még jelzi, hol abrakoltak egykor a paripák; a térnek így falfelület tekintetében inkább csak egyes sarkai alkalmasak múzeumi célra, míg
objektek és installációk számára a teljes középső része jól használható.
Itt került elhelyezésre a kiállítás legnagyobb tárgyegyüttese. A jamaikai születésű,
New Yorkban élő Nari Ward kétszáznyolcvan kiszuperált babakocsit támasztott egymásnak ovális alakban, körülöttük és közöttük járóösvény fut már szintén kimustrált tűzoltó-vízcsövekből. Megint csupa szemét, vagy csak egyszerűen megunt, már fölöslegesnek
ítélt, lomtalanításnál kitett tárgy. A babakocsik virágos huzata megkopott, színes díszítésük megszürkült, szinte a hajléktalanok poros kis kocsijaira, húzott-vont targoncáira hasonlítanak. Kisgyerek gőgicsélt egykor bennük, ma hideg megtagadottságukban tömegükkel, egymáshoz támasztott lehetetlenségükkel nyomasztóan hatnak. S az egykor
mentőszerepet játszó, életet védő, vizet áramoltató tűzoltóslagokon lépkedünk közöttük.
A teljesen elsötétített teremben dermesztő a látvány; a falra pedig jobb nem is visszaemelni a tekintetet, mert onnan Noble és Webster hollószerű árnyalakja kísért. Nem csoda,
hogy nem tolonganak a kiállításon, a teremőr sem fél, hogy innen bárki elcsenne valamit:
kint telefonál az ajtóban.
A MumoK és a szomszédos épületben elhelyezkedő Kunsthalle közös rendezésében létrejött kiállítás többi része sem kíméletesebb. Belebotlunk Pawel Althamer padlón fekvő aluljáró-ﬁguráiba, Maurizio Cattelan pokrócba burkolt viasz-hajléktalanjának arcából semmit
sem látunk, éppen csak cipője orra lóg ki. A Hong Kong-i születésű, Amerikában élő Paul
Chan fényinstallációja kísérteties csupasz faágakat meredeztet elénk, a mű áthúzottan írt címe kitűnő szójátékként utal fény és valóság, műalkotás komplex jellegére: 2nd Light (2005).
Nigel Cooke megtévesztésig fotószerű óriásfestményén a vad növényi indarengeteg egy
koponya körvonalait vonja elénk; Matt Greene mezítelen ősemberﬁguráinak csurgatott festményén a rejtélyes orgia és a lila-zöld-vörös színpatakok kínzó látomással szembesítik a látogatót. Az ember mégis alig tud továbblépni Greene képe (Dismembering the Leviathan, 2005)
elől: a rémségesnek tagadhatatlanul van esztétikailag valami vonzereje. Szörnyen szép.
Ugyanilyen az összesen mintegy negyven alkotót felvonultató tárlatnak a szépség és
brutalitás egymásba fonódását, elválaszthatatlan kettősségét legnagyobb tudatossággal
kihasználó művésze, az amerikai Barnaby Furnas három méterszer hat méteres vászonképe. Amint a cím (Red Sea – Parting II, 2005) és a művésszel a katalógusban olvasható
interjú elárulja, a gesztusos absztrakt pannón az alkotói asszociációk Mózes vörös-tengeri
átkelésétől a női menstruáció „traumatikus megtisztulásáig” terjednek. A vörös hullámok,
áradásszerű kilövellések, robbanás-pacák egyszerre teszik a festményt drámaivá és fenségessé.

Chris Oﬁli fehér kobrájának és kék lovasának ölelkezése a sejtelmesen fénylő telihold
előtt nem kevésbé gyönyörködtető és hidegrázó meselátomás.1 Többségben az emberi lét,
fantázia fekete oldalának, eltitkolt, elfojtott motivációinak megjelenítése szerepel. Cindy
Sherman, Kiki Smith, Paul McCarthy és mások munkáin a tudatalattinak az erőszakkal,
torzulással, halállal, a nem polgárian jól nevelt erotikával kapcsolatos rétegei dominálnak.
Sigmund Freud városában alighanem lehetetlen is volna csupán a kortárs művészet
negédes álmaiból kiállítást rendezni. Ám a két intézmény – amelynek ez volt az első közös
kiállítása – nyitottságán, a két (eltérő karakterű) igazgató ilyen irányú érdeklődésén túl kellett ehhez egy harmadik személy is: a műtárgyak kölcsönadója. A tárlat a világhírű görög
Dakis Joannou Gyűjteményből mutat be egy szerény merítést. A nagyiparos Jeﬀ Koons
egy műve láttán kezdett el gyűjteni 1986-ban (One Ball Total Equilibrium Tank, 1985); bár
ez a kompozíció nem szerepelt a bécsi kiállításon, de Koons két másik munkája igen.
Más milliárdosokkal szemben azonnal a kortárs művészekkel kezdett el foglalkozni,
nem részesítve előnyben hazája alkotóit, bár a kollekciójába bekerülő görög művészeknek
– a bécsi kiállításon is – óriási rangot jelent a közös szereplés a globális műtárgypiac mai
üdvöskéivel. Számos alkotóval személyesen is jó barátságba keveredett Joannou. Koons
mellett Maurizio Cattelan tekinthető az egyik kedvencének, akitől rendszeresen rendel
vagy még tervszintű állapotban megvásárol már kompozíciókat, ezzel is mecénási szerepet keresve. Kezdettől fogva együtt él a művekkel athéni otthonában, majd 1998-ban létrehozta a Deste Alapítványt, egy régi athéni gyárépületet Christian Hubert New York-i
építésszel átalakíttatva. Gyűjteménye két évvel korábban még más athéni helyszínen mutatkozott be először átfogó jelleggel – tízévnyi szerzeményezés után többek között Rineke
Dijkstra, Pipilotti Rist, Gilbert és Goerge vagy éppen Martin Kippenberger alkotásaival a
The Factory területén, Everything That’s Interesting Is New címmel.2
A kurátorok jól ismert nemzetközi szereplők (Joannou leginkább Jeﬀrey Deitch műkereskedő, kiállításszervező szavára hallgat), s ez nagyot lendített Athén kortársművészeti
életén. A kollekció bemutatkozásai általában tematikusak; a Destében például Panic Room
címmel tártak a közönség elé egy anyagot, ennek tematikus rokona a mostani bécsi tárlat.
Az eddigi legnagyobb szemle Párizsban valósult meg 2005-ben, ahol Joseph Kosuth munkája adta a kiállítás címét is: Monument To Now.
A bécsi kiállítás lehetőséget nyújtott Joannou számára, hogy folytassa a gyűjtemény
külhoni utaztatását, a két vendéglátó intézményigazgatónak ahhoz, hogy példát mutassa1 Az ilyen, álomként és rémálomként is értelmezhető képek, képzetek, víziók miatt lett a kiállítás címe Traum und Trauma (Álom és trauma); a szójáték magyarul jobban visszaadható a (rém)álom kettősséggel.
2 A Deste megnyitása óta a kollekció új szerzeményei (Vanessa Beecrofttól Takashi Murakamin át Shirin Neshatig) és egyéb kiállítások immáron
rendszeresen az athéni központban tekinthetőek meg.
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nak a bécsi közönség, művészetpártolók és gyűjtők előtt az athéni kollekció három erényét
kidomborítva. Joannou mindig új munkákból, az elmúlt két-három év alkotásaiból vásárol; nemzeti hovatartozástól függetlenül, egyetemes művészetben gondolkodik; és nem
etetős, könnyen befogadható, dekoratív festményeket, hanem nyers, kutató-szembesítő
jellegű műveket keres. A traumatikus kiállítás ugyanakkor ne legyen megtévesztő: ezek
nem a gyűjtő sötét vágyainak kivetülései, hanem reﬂexiók egy általános emberi létállapotra. S hogy milyen ő maga, az unokáitól körülvett műgyűjtő? Amint a katalógusban egy
amerikai pszichoanalitikus tanulmányában ő maga fogalmaz, a kiállítás nem erről szól:
„A művészet védőpajzs, amely megvéd attól, hogy valóban lássanak.”
Kevésbé rejtőzködő, arisztokratikus attitűd jellemzi azt a gyűjtőt, akinek választásai
feltűnően hasonlóak az eddigiekhez, s nyilvánvaló is hatása Joannou vagy mások gyűjtésére. Tőzsdecápának titulálják. Sokan csak azt kérdezik, sztárok gyűjtője vagy sztárgyűjtő-e
inkább Charles Saatchi? Tény, a világ feltehetően legnagyobb befolyású kortársgyűjtője.
Műtárgypiaci szereplők sora ﬁgyeli a sakkhúzásait, a média csüng kendőzetlen megszólalásain. De gyűjtő-e valójában? Hiszen a műveket rendre eladja: minél sikeresebbek, annál
hamarabb – és nagy haszonnal. Számos művészettörténész szenzációhajhásznak tekinti,
és elvitatja tőle a maradandó minőség felfedezését. A múzeumok a művészeti nyilvánosság és a műkereskedelem összemosásával vádolják. Vagy csak irigykednek a hatására?
In-A-Gadda-Da-Vida – 2004-ben a Tate Britain ezzel a talányos címmel rendezett az
addigiakhoz képest igen meglepő kiállítást Angus Fairhurst, Sarah Lucas és Damien Hirst
alkotásaiból. A legenda szerint a cím az In the Garden of Eden című, 1968-os rock zeneszám
illuminált állapotban kimondva. A vágóhídi marhafejet, cigarettából kirakott, életnagyságú feszületet és más polgárpukkasztó kompozíciókat felvonultató tárlat koncepciója az elveszett édenkert keresése a mai tömegkultúra provokatív eszközeivel.
Jókora megütközést keltett, hogy a Tate kiállt az irányzat mellett. A kurátorok korábbi elutasító magatartását felváltotta a szakmai elemzés; a kiállítás publikációiban tudományosan magyarázták a három, egymást húsz éve, londoni főiskolás éveik óta ismerő művész
akasztófahumorát. Csak egyetlen névnek nem jutott elismerés. Ki sem akarták ejteni – holott
a tárlat igazából Charles Saatchi győzelmét jelentette. A múzeum kanonizálta az általa másfél
évtizeddel korábban felkarolt, majd botrányos kiállítások során befuttatott művészeket.
Alig egy évvel korábban a legnagyobb újdonság Saatchi galériájának beköltözése volt a
belvárosba. A Charles és Maurice Saatchi testvérpár a nemzetközi – Magyarországon is működő – médiaügynökségük jövedelméből először 1985-ben nyitott galériát London északi
külvárosában, egy volt festékgyárban. Jeles amerikai művészektől vásároltak műveket, például Donald Judd objektjeit vagy Cindy Sherman fotóit. Számos kiállítással úttörő szerepet
vállaltak az amerikai művészek (Brice Marden, Cy Twombly) európai bemutatásában.

Négy évvel később fedezték fel az akkor éppen végzős brit képzőművészek egy lassan
formálódó csoportját. Vételeik Ron Mueck vagy Marc Quinn tabukat felrúgó installációi
közül azonnal felháborodást kavartak. Saatchiék így saját médiakampányuk szervezőivé
váltak, s az „értékesíteni” kívánt termék a Young British Artists elnevezésű társaság lett.
A művészet történetében ez lett a kortárs alkotók piaci befuttatását legnagyobb anyagi erővel támogató projekt. Kiállítások sora született, végül 1997-ben a Royal Academy,
majd egy évvel később Berlin, valamint 1999-ben New York is óriástárlaton mutatta be
a gyűjteményt. Mivel annak idején Saatchiék bonyolították Margaret Thatcher választási
kampányát, ezen konzervatív politikai elkötelezettség és a sztárolt művészek látványosan
nonkonformista jellege között olyan ellentmondás feszült, ami miatt az érintett mintegy
húsz művész és a két mecénás szó szerint folyamatosan a világsajtó ﬁgyelmét élvezi.
Nem véletlenül lett az 1997/1999-es kiállítás címe Sensation, azaz szenzáció, egyszersmind érzékelés. A szex, halál, drogok és hasonló, jól nevelt körökben kerülendő témákra
épülő művek ugyanis az érzékeink (vágyott, letagadott, elítélt) működésével foglalkoznak.
Tracey Emin a Playboy és a reklámok által sugallt női szerepekkel szemben a magány, a testi kiszolgáltatottság, az alkohol fogságában vergődő női valóságot tárja fel. Jenny Saville a
kényszeres fogyás abszurditását viszi fel festményeire. Jessica Craig-Martin a Vogue vezető fotósa Amerikában, s eközben a luxustól szenvedő felső tízezer (felismerhető arcvonások nélkül) ellesett pillanatfotóiból állít ki mint alternatív művész. A Sensation legismertebb botrányköve az afrikai származású Chris Oﬁli kétméteres vászonképe lett, amelyen
Szűz Máriát elefántürülékkel szórta tele. Amikor a gyűjteményt 1999-ben a Brooklyn
Museumban mutatták be, a heves tiltakozás (és a konzervatív körök szavazatainak remélt
megszerzése) még a főpolgármestert is látványos rendteremtő beavatkozásra késztette.3
Ilyen művek költöztek a londoni külvárosból 2003-ban a Temze partjára, egy előkelő, volt önkormányzati épületbe (County Hall), állandó kiállításra. A London Eye óriáskerék tőszomszédságában, a folyóparti sétányon, éppen a Westminsterrel átellenben soha
nem volt még ilyen (megosztó) erejű kortárs tárlat. Egy év alatt több mint félmillió látogató jött el.
A pedofília, a szadizmus, a szentséggyalázás megidézése e munkákban ugyanakkor
ellenérzéseket is kiváltott; Marcus Harvey egy képét tojással dobálták meg. Visszatérő vád
lett, hogy tehetséges, de gyakran nem eléggé kiforrott alkotókat túl gyorsan kapott fel a
siker, s ezért ezek a konceptuális indíttatású művek inkább a yuppie és szingli életmód generációs jelenségeinek dokumentumai, mintsem tartós érvényű műalkotások. Az azonban
3 A tervezett következő helyszínen, Ausztráliában le is mondták a kiállítást – míg hat évvel később Chris Ofili a Velencei Biennálén képviselte NagyBritanniát.
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tény, hogy e művek gondolatvilága, s egyúttal képi-tárgyi megvalósulása a siker hajhászása mellett olyan őszinteségről és kreativitásról tanúskodik, amit többségünk önmagában
mélyen elfojt.
2007-ben újra költözött a magánmúzeum. Hasonlóan nemes, műemléki helyszínt vett
birtokba – a nyitókiállítás a kortárs kínai művészetből szemezgetett. A gyűjtéssel, menedzseléssel a két ﬁvér közül már csak Charles Saatchi foglalkozik; az ő hozzáállása nem is
változott. Ugyanazzal a lekezeléssel beszél a kritikusokról, műkereskedőkről, s főként a
művészettörténészekről, mint harminc éve. Martin Kippenbergertől Marlene Dumasig húzódó művészlistáján alig lehet szabályszerűséget megragadni. Mindig az újat keresi, nem
kötődik tartósan semmihez, senkihez.4 Viszonylag alacsony áron vásárol – de kezdő művészeknél ez természetes is; másrészt az „alacsony” ár csak utólag válik ténnyé, amikor nagyrészt Saatchi felkarolásának köszönhetően az adott alkotó jóval magasabb árszintre kerül.
Saatchi mérvadó piaci tényező. Ám megszólni ezért – álszentség. Hiszen minden művész boldog, hogy ismertséget szerez, magas ára lesz. Csalódik persze, amikor művei eladásra kerülnek, ekkor árai is zuhannak, karrierek törhetnek ketté, de ez vele jár a hirtelen
felíveléssel. Az élsport vagy a könnyűzene sztárvilága hasonló: hatalmas és gyors siker, de
csak addig, amíg a produkció tart; utána azonnali feledés. Tartsa meg Saatchi sokáig a műveket, építsen valódi múzeumot, örök gyűjteménnyel? De akkor honnan lenne pénze (és
érdeklődése, habzsolási vágya) új sztárok felfedezésére? Saatchit lehet utálni, sok szempontból jogosan kritizálni, de akkor az egész jelenséget el kell utasítani. Az nem megy,
hogy Saatchi pozitív hatása, például a kortárs brit művészet beemelése a nemzetközi köztudatba, vagy általában a jelenkori művészet ügyes médiapozicionálása, maradjon csak
meg, és egyebekben legyen Saatchi a konzervatív intézményekhez hasonlóan jól nevelt.
Aki ellátogat Saatchi honlapjára, szembesülhet rögtön a Phillips de Pury nagy nemzetközi árverezőcég (a Sotheby’s és a Christie’s egyetlen érdemi riválisa) reklámjával – de
„cserébe” ingyen nézhető meg Saatchi minden tárlata, miközben a sztárkiállításoknak
még a múzeumokban is borsos belépőjük van. Ez akkor most durva árukapcsolás, kőkemény piaci nyomulás és/vagy az élő művészet népszerűsítése? Ugyancsak meghökkentő
a web-oldalon az on-line értékesítés. A kiállítások információja szinte el van rejtve ehhez
a galériás felülethez képest. Rajtakaptuk a műkereskedői szándékot! Csakhogy az on-line
értékesítés a ﬁatal művészek számára jutalékmentes. Szóval mégsem üzlet, hanem pályakezdők támogatása?
Ugye, látszik, miért nem lehet a Saatchi-jelenséget sommásan megítélni? Valójában
az egészre igaz: üzlet is, támogatás is. Saatchi így gondolkodik; kár ezen harmadik évtize4

Technikailag, műfajilag is kísérletező a szemlélete, a festészetközpontúságnál nyitottabban, komplexebben nézi a művészi önkifejezés módjait.

de, minden új húzásánál meglepődni.5 Ritkán ismerik el, hogy a globális művészeti elithez tartozó más gyűjtők hasonló művek felé orientálódnak, csak személyüket nem tolják
ennyire előtérbe. A legismertebb kollekciók egyike, az athéni Dakis Joannou Deste nevű
alapítványa például a brit Noble–Webster páros alkotásainak előtérbe helyezésével rokon
húrokat penget, mégis egyöntetű szakmai szimpátiát élvez. Talán csak azért, mert magánemberként igazi gentleman, tisztességben megőszült nagyszülő? A görög ingatlanvállalkozó esetét megkönnyíti az is, hogy a világ egyik legrámenősebb dealerének (Jeﬀrey Deitch)
ügyfele, vagyis „betartja a szabályt”, vételeivel a közvetítő műkereskedelmet is gazdagítja – míg Saatchi gyakran egyszerre játssza, keveri a gyűjtő, galériás és a magánmúzeumi kurátor szerepét. Érdemes visszaemlékezni arra is, hogy Saatchi gyűjtői példaképe, az
észak-olasz kastélyát amerikai minimalista kompozíciókkal megtöltő Giuseppe Panza di
Biumo gróf gyűjtésének idején értetlenség tárgya volt, míg később felháborodással fogadták, hogy a New York-i Guggenheim Múzeum milyen óriási összegért vásárolta meg tőle
a kollekciót; csak éppen ezek a művek közben minden művészeti tankönyvbe bekerültek!
Saatchi ellentmondásossága a magyar megﬁgyelő számára azon mérhető le, mit jelentene egy ilyen művészeti tőzsdecápa – amely szimbólum az időközben művészként
dollármilliomossá, továbbá művésztársai alkotásainak gyűjtőjeként nagy hatású „intézménnyé” vált Damien Hirst formaldehidben tartósított, igazi cápa-műalkotása miatt illik
Saatchira – felbukkanása a hazai vizeken. A néhány éve bezárt újpesti MEO indulása hasonlítható talán Saatchi első külvárosi galériájához. Milyen jó lett volna, ha a hibás menedzsment, a hiányzó médiakampányok miatt nem megbukik, hanem akkora siker lesz,
hogy londoni mintára a belvárosba költözik! Még provokatív budapesti kiállítást is említhetünk: Andres Serrano vagy később Nagy Kriszta tárlata rokonítható volt a Saatchivonulattal, ám a szakmai körökön túl nem sikerült velük tartósan a kedélyeket felborzolni,
és a ﬁgyelmet a jelenkori művészet felé irányítani. Minden feszültsége mellett Saatchi pozitív hatására nagy szükség lenne tehát nálunk is: közüggyé tenné – akár botrányok árán
– a kortárs művészetet.
Bizonyos értelemben rokon hatása van a látványos művészeti albumoknak. A Taschen
kiadó ma már etalonnak számító sorozatait külföldön is jó ideig, idehaza mindmáig távolságtartás fogadta, fogadja: az ilyen könyv vizuális hatásra tör, s minimális teret szentel
a verbális érvelésnek. A vállalkozástól és alapítójától a műgyűjtés és a kortárs piac logikája nem is idegen. A kölni központja egy régi polgári palota, hatméteres belmagassággal. A lépcsőfordulóban Jeﬀ Koons rozsdamentes acélból készített mellszobra (méternél
nagyobb szobormásolata) XIV. Lajosról, az egyik folyosó végén Albert Oehlen expresszív
5

Sokan tudni vélik azt is, londoni raktárát maga gyújtatta fel néhány éve.
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vászna, a lépcsőházban Martin Kippenberger óriásinstallációja a térbe függesztve. Amott
a rézkilincs Donald kacsa fejét formázza – ez a kis dizájnötlet immáron 1980 óta kíséri a
ma már igen befolyásos üzletembert, amikor Benedikt Taschen első, akkor még csak alternatív képregényeket terjesztő boltja megnyílt, s a Walt Disney-ﬁgura illett oda. Az akkor
alig huszonéves Taschen az üzlet mellett a művészeti kalandozást is lendületesen folytatta. 1985-től datálható a komolyabb gyűjtői tevékenysége, ekkor egy nagy anyagot vásárolt
meg egyben Thomas Borgmann műkereskedőtől.6 Sem a kezdetben vett művek minőségét
nézve nem kell szégyenkeznie, sem a felfogásán, orientációján nem érezte szükségét változtatni.
Összebarátkozott a mára ásznak számító, akkor még csak feltörekvő Max Hetzler galériással, s máris együtt volt a trió: egy gyűjtő, egy(-két) galériás és néhány művész egyazon generációból, akik a saját karrierjüket, magánéletük alakulását párhuzamosan élték
meg az elmúlt immáron negyedszázad során. Ismerősi, részben baráti viszony és üzleti
kapcsolat egyben. Utóbb számos kritikus kajánul kommentálta a történteket: Hetzler fogott magának egy pénzes palimadarat. Lehet, hogy anyagilag jól járt – de a kollekcióba
jutott művek mai árát mérlegelve, Taschen sem ﬁzetett rá. Ráadásul bekerült egy számára mérvadó, impulzív bohém közegbe, amelyből számtalan olyan kezdeményezést, vagány
szemléleti vonást meríthetett, amely áttételesen hozzájárult kiadói sikeréhez.
Taschen apja orvosként számos művészt kezelt, s a családhoz kerülő műalkotások
révén természetes volt a fogékonyság a művészeti világ iránt. De fontosabb lehetett az
életérzés: a Taschen által gyűjtött művészek gyakran provokatív témái (testiség, nyílt szexualitás), alkotásaiknak a tömegkultúrából merített motívumkincse (szórakozás, hatalom, erőszak) és formanyelve (fotó, ﬁlm, látványos graﬁka, képregény, a giccsel ﬂörtölő
objektek) arról tanúskodnak, hogy tulajdonosuk ugyanazt a világot kereste a művészetben,
amit kiadói vállalkozásaiban képviselt, s amit saját életében is osztott. Nem menekülésből,
esztéticizmusból szerzett képeket, szobrokat, hanem egyfajta Gesamtkunstwerknek értelmezhető a törekvése élet, üzlet és gyűjtői szenvedély egységesítésére.
Nem árt tudatában lenni a művészekhez fűződő kapcsolatának. Ha a viszonylag ﬁatalon elhunyt fenegyerek művész, Martin Kippenberger alkotásait ma magántulajdonban
látja valaki, könnyen gondolhatja, hogy ez csupán a tehetős vásárló művi vágykiélése: az
irigyelt polgárpukkasztó művész alkotásainak megszerzése révén szimbolikusan a gyűjtő
is osztozik abban az életben, amit jól nevelt polgárként nem mert követni. Vagy interpretálhatnánk ezt a mindenkori avantgárd ketrecbe zárásaként is; a gazdagok kisajátítják
az egykor éppen a burzsoá rend ellenében létrejött művészeti anyagot, ezzel megfosztják
6

Választásai (Rosemarie Trockeltől Werner Büttnerig) máig irányadónak tekinthetőek ízlése szempontjából.

eredeti üzenetétől. Az ilyen hipotézisekkel jelen esetben az a baj, hogy Kippenberger például az említett Sozialkistentransportert (egy szociális segélycsomagokkal megrakott bárkát) még életében maga alakította át úgy, hogy a kölni székházban a lépcső fölé belógatható legyen.
Gyűjtő és művész tényleges, haverságot és anyagiakat az élet normális kuszaságában kombináló kapcsolatban álltak. A székház étkezőjében művészi tervezésű még a mozaikpadló is, amint fotókról tudható, hogy Taschent németországi és kaliforniai otthonában is ilyen tárgykultúra és képanyag veszi körül. Irodai asztala mögött Paul McCarthy
életnagyságú szobra áll, míg az egyik képszerkesztő munkatárs Thomas Struth kétméteres c-printjével ül szemben, s a Paradicsom elnevezésű sorozat ausztráliai képe láttán felhős rajnai délutánokon is déltengeri, buja erdőkben érezheti magát. Taschen megéli – fogyasztja – a gyűjteményt.
Saatchi vagy más, anyagát gyakran forgató gyűjtőhöz képest Taschen hűséges típus.
Amint könyvei távolságot tartanak a szó dominanciájától, a ﬁlozoﬁkus érveléstől, és a képek önálló hatásával, dekoratív alapokon nyugvó vizuális nyelvvel operálnak, úgy nem
meglepő, hogy ő maga sem kedveli a konceptuális művészetet, hanem annál inkább a színekben és gesztusokban gazdag, személyes utalásokra épülő, újjászületett vad festészetet
(bad painting), még a ﬁatalabb alkotói generációban is (André Butzer).7 Ízlését lehet szeretni vagy nem szeretni, de egy magángyűjtővel szemben ez nem releváns megközelítés. Nehéz elvitatni, hogy az anyag két évtizede következetesen gyarapszik, a pozíciók egymással
kapcsolatba hozhatóak, s Taschen személyisége és tevékenysége hiteles hátteret biztosít
ehhez.
Még csak azt sem lehet szemére vetni, hogy visszaélt volna a művészek hírnevével.
Néhányan már rég befutottak (Cindy Sherman), mások karrierje a gyűjtésével párhuzamosan emelkedik (Darren Almond), egyes esetekben pedig kétségtelen, hogy Taschen kiadói
munkája nagyban hozzájárult adott életművek népszerűsítéséhez, átértékeléséhez (Julius
Shulman, Eric Stanton). De katalógust nem adott ki, kiállítást nem rendezett – egészen
2004-ig, amikor a madridi Reina Sofía múzeumban mutattak be egy nagyobb válogatást.
Rögtön mellette Kippenberger-kiállítást is rendezett a spanyol központ, amelyre a művek
jelentős része Taschen tulajdonából érkezett; itt nyilvánvaló volt az árukapcsolás.8
Mindennek elképzelhető kritikus olvasata is. Extravagáns kiállítású katalógus (a
címlapon Jeﬀ Koons egyik Rózsaszín Párducával), reprezentatív kiállítás egy nemzetközi
7 Ugyancsak érthető a vonzódása a fotóhoz, annak is a nagyméretű, direkt felvételeihez (Helmut Newton). Összességében mintegy kéttucat művésztől vásárol (Günther Förgtől Wolfgang Tillmansig), rendre több művet, igyekezve az alkotói pályát mélységében bemutatni.
8 A múzeum örülhetett a német sztár bemutatásának, s még csak nem is kellett egyesével kölcsönöznie a műveket különböző tulajdonosoktól, míg
Taschen – ha már rászánta magát a nyilvános bemutatkozásra s a többkilós katalógusra – valójában két kiállítást is kapott egyszerre.
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jelentőségű múzeumban (az igazgató és a kurátor még a jelen sorok jóindulatú szerzője
számára is ajnározó köszöntőivel), lassan húsz éve állandó kiállítás a kölni székházban a
munkatársak és az üzletfelek részére – és mindennek tetejébe a Taschen könyvbirodalom
kiadványai, tele a gyűjteményben sztárolt alkotókkal. Mert ez a lényegi kérdés. A Taschen
(mint cég) ma a világ legbefolyásosabb művészeti könyvkiadója és terjesztője. Az akadémiai világ fanyaloghat, s előnyben részesítheti (gyakran joggal) a tudományos publikációkat, de széles körű hatás tekintetében nincs versenytárs. Ezek a katalógusok, sorozatok
Taschen művészeit, gyakran a kollekció műveit is, egyre ismertebbé, értékesebbé teszik.
Taschen gyűjtötte, erkölcsileg és anyagilag támogatta, illetve azóta is a publikációk révén
segíti őket. Vagy fordítva; ők (és más alkotók) hitelesítik Taschen könyveit, biztosítják a
referenciát, hogy gyűjtőként is jegyzett lett, ami azonnal és tartósan kihat az üzleti nimbuszára is, lévén egy sikeres műgyűjtő könyvkiadó mégis jobb, mint egy egyszerű könyvkiadó.
Aligha lehet ezt élesen kettéválasztani. Taschen nem vállalt nagy kockázatot, amikor
a nyolcvanas évek végétől ezeket a feljövőben lévő alkotókat kezdte gyűjteni. Nem névtelen, frissen végzett ﬁatalokat vett. Túlzott rámenősség nélkül, de határozottan beépíti
őket a kiadói programjába, imázsába is. Ad nekik, és használja őket. Tudja, ilyen az élet, az
üzlet. Ezért bízott a galériásban is. Drága volt? Ugyan – ahhoz a garanciához képest, amit
éppen a piaci intézményi háttér jelentett, hogy a mégoly non-konform(nak tűnő) alkotók
hamarosan befutnak! A galériásnak ﬁzetett ár befektetés volt a közös jövőbe: gyűjtő, művészek és műkereskedő együttes leendő sikerébe. Bejött.
A madridi múzeum számos más nagy kortárs magángyűjteményt vendégül látott,
közöttük a bukaresti születésű, majd Párizsban és New Yorkban galériássá vált Ileana
Sonnabend kollekcióját. Ez az anyag különböző válogatásokban már több amerikai és európai helyszínen, majd Madrid után két, Budapesthez közeli kiállításon is bemutatkozott:
Berlinben és Bécsben, eltérő rendezésben, mégis egy közös vonással. Mindkét városban a
vendéglátó intézmény gyűjteményével állították párba. 2003-ban a DaimlerChrysler (azóta felbomlott) német-amerikai óriásvállalat fogadta Sonnabend gyűjteményét a Berlin
központjában, a Potsdamer Platz sarkán álló patinás polgárház, a Haus Huth negyedik
emeletén, ahol intim, kis térben rendeznek kiállításokat. Ezt követően az amerikai szelekció a Bécs melletti Klosterneuburgban, az Essl Museum anyagával együtt került kiállításra tágas, nagy terekben. Nemcsak a két tér különbözött, hanem a vendéglátó gyűjtemény
is.9 Az első tanulság így az volt, hogy Sonnabend gyűjteményének több korszakot átfogó
9 A Daimler – Stuttgartból irányított – gyűjteménye a konstruktív hagyományt követi, s a jelenből is a minimalista, konceptuális örökséget szemezgeti ki; ehhez jól illett Sonnabend kollekciójából Bruce Nauman, Mel Bochner és a rokon alkotók csoportja. Esslék figuratív, narratív ízlése Sonnabend
korábbi, pop artos választásait helyezte középpontba.

ívéről nem csupán a fogadott ﬁa által máig működtetett New York-i galéria erős pozíciója
miatt jelenik meg számos méltatás, hanem ez valóban egy mennyiségben és stilárisan is
széles merítés.
A „stiláris” besorolás azonban alighanem hibás. Sonnabend mindig hangsúlyozza,
hogy nem művészettörténeti kategóriákat gyűjtött, hanem konkrét alkotásokhoz alakult
ki kötődése, s azoknak sokféle, akár ellentmondó olvasatát szereti. A kulcs leginkább az
emberi kapcsolat. Végigolvasva a katalógusokban a gyűjtemény értelmezéseit, számomra a „napló” a leghitelesebb: ezek a művek egy élet magán-, galériás, gyűjtői, női és egyéb
szerepeinek lecsapódásai. Ileana Sonnabend és első férje, a Krauss néven magyar bankárcsaládba született, de utóbb felvett néven híressé vált Leo Castelli 1936-ban költöztek
a növekvő antiszemitizmus elől Bukarestből Párizsba, majd onnan öt évvel később New
Yorkba. Első két művészeti vállalkozásuk amatőr volt, míg a fokozatosan megismert alkotók közül Willem de Kooning javaslatára nyitottak komoly, kortárs elkötelezettségű galériát. Bár a házasságnak vége szakadt, a művészeti együttműködés megmaradt, s Ileana
az új férjével, Michael Sonnabenddel nyitott párizsi, majd New York-i galériában Castelli
művészeit is képviselte. Az amerikai művészeket Európában, míg az európai alkotókat
Amerikában igyekeztek népszerűsíteni, s e galériás munka mellékszálaként gyarapodott
a gyűjtemény. A kezdeti kísérleteket leszámítva, 1957-re tehető az első komolyabb vásárlás, utána négy évtizeden át gyarapodott az anyag. Amiből tehát „gyűjtemény” lett a
kanonizáció, a katalógusok és kiállítások skatulyázó hatása nyomán, az egy kanyargós, eleinte spontán, idővel tudatosabb folyamat tárgyiasulása, bizonyos művek felhalmozódása
az asszony tulajdonában. A katalógusinterjúkban ezt rendre hangsúlyozta is, míg a művészettörténész elemzések próbáltak belőle „az új értékeket mindig idő előtt, éles szemmel
felfedező” gyűjtőt faragni.
Többféle korszakot, művészetfogalmat tükröző, heterogén, de minőségi gyűjtemény,
személyes választások alapján. A személyes kötődésen, lakberendezésen, anyagi jóléten túl
milyen okból és milyen módon választotta mégis ezeket a műveket? Akár a nagy amerikai
klasszikusokat (Jasper Johns, Robert Rauschenberg), akár a későbbi európai generációkat
(Christian Boltanskitól Wim Delvoye-ig) nézem, csupa erős név, reprezentatív művek; valamit tudni kellett ehhez. Ezzel szemben Sonnabend kiábrándítóan őszinte: számos művész sokáig eladhatatlan volt, ezért egyszerűen náluk ragadtak a művek, ők vették meg
azokat a vevők helyett, hogy a művész pénzhez jusson, másrészt mesterségesen piacot teremtsenek neki, sugalljanak köré. Sokszor vettek át dealerektől csomagban összeállított
műtárgyanyagot kiállításra. S bár bizományosan kívánták ezeket értékesíteni, a dealerek
jobban szerették, ha egészben zajlott le a vétel – s ami a csomagból utóbb nem kelt el,
vagy személyesen annyira tetszett, az maradt a családnál. Ezek a galériások által folytatott
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„gyűjtés” jellegzetes mintái, csak általában nem ismerik ezt be, s helyette mitikus köd lengi körül a szerzeményeket. Tanulságos, hogy az idővel kialakuló jó szem mellett a véletlen
is hozhat sikert, illetve hogy a galériákban maradó tételek gyakran nem rossz művek, csak
nem illenek esetleg az akkori jelen művészeti divatfelfogásába.
Segít-e ez mai dilemmák esetében? A legkényesebb kérdés talán Jeﬀ Koonsé, akit
Sonnabend az elsők között karolt fel. A New York-i galéria fotóin látom, hogy nála szerepelt például az a Ciocciolina és a Rózsaszín Párduc édes kettesét mintázó szobor is, amely a
fent említett Taschen-gyűjtemény ikonikus darabja, a könyv, vagyis a gyűjteményi katalógus címlapképe. Koons révén adódott az első kapcsolat a berlini fogadóintézményhez;
a Daimler gyűjteményébe került a ház előtt, Berlin prominens helyén állandó jelleggel
elhelyezett óriási sötétkék léggömbplasztika is. Az általam látott európai Sonnabendkiállításokon is szerepelt Koons, a nyolcvanas években létrehozott porszívó-gegekkel.
Adódik a párhuzam Andy Warholhoz, akit Sonnabend a hatvanas években háromszor is
bemutatott Párizsban, elutasító fogadtatás közepette. Warholt lehet ma is nem szeretni,
esztétikailag kóklernek minősíteni, de aligha vonjuk kétségbe a hatását, eljárásának, a hagyományos esztétikai kritériumokat kikezdő gátlástalanságának a jelentőségét. Koons esetében ugyanígy érvelhetünk azzal, hogy tárgyairól eldönthetetlen, közönséges giccsek-e
vagy bátor húzással, a tömegkultúra tárgydömpingjére reﬂektálva magasabb minőséggé
szublimálják önmagukat. Ez az eldönthetetlenség, ha nem is a minőség, de pontosan a minőségek elbizonytalanodásának karakteres, az álságos esztétizálásnál nyíltabb, mulandóságában maradandó bizonysága.10
Annyi bizonyos, Sonnabend befolyása galériája, majd egyre inkább a referenciaként
számon tartott gyűjteménye révén is markánssá vált. Sokan kritizálták kollekciójának
gyakori szereplését: mi más ez, mint reklám az egyik örököse által vezetett galériának?
A bécsi–berlini kiállítás kapcsán is lehetett fanyalogni. Sokféle közös érdeken túl az európai turné fókuszpontja a kurátor, Barbara Steﬀen volt. Az osztrák művészettörténész
látványos, a sok nemzetközi intézmény között gyakran váltó karriert mondhatott magáénak már ﬁatalon, a kiállításokat éppen amerikai művészeti tanácsadóként jegyezte (e sorok írásakor, 2009-ben az Albertinából távozott a Gerhard Richter-kiállítás megrendezése
után: dinamikus munkastílusa és a mégoly sikerorientált múzeum szempontjai nem bizonyultak tartósan összeegyeztethetőnek). A berlini és a bécsi kiállítás tehát különböző,
de rokon jellegű, közszerepet vállaló magánintézmények közös projektje volt. Az egykori
galériás magángyűjteménye, az Antonio Homem által vezetett Sonnabend Galéria logiszti10 Ugyanez a gondolatmenet rekonstruálható a témái, főként a pornográfia kapcsán. Ki hogyan értelmezi ezek után Sonnabend láthatóan nem véletlen döntését, hogy Koons a galériájában és a gyűjteményében is szilárd pont legyen? Mert hatásvadásznak betudni ezt a húzást buta egyszerűsítés:
Sonnabend ugyanakkor érvényesüléshez segít filozofikus konceptualista alkotókat is, például John Baldessarit.

kai, szervezési inputja, egy családi kézben lévő osztrák vállalat által ﬁnanszírozott magánmúzeum, egy multinacionális vállalat által fenntartott, igazából egyetlen professzionális
művészettörténész (Renate Wiehager) által menedzselt stuttgarti-berlini gyűjtemény és
kiállítótér, valamint egy mozgékony, jó kapcsolati hálóval bíró kurátor (Barbara Steﬀen)
kellett hozzá. Túl sok a magánösszetevő a projektben, s túl kevés a közhaszon, bármenynyire színvonalasak voltak is a kiállítások. Ugyanezt az európai–amerikai művészeti párbeszédet közgyűjteményi alapon is létre lehetett volna hozni? Alkalmasint igen. De gondoljunk csak a Warhol vagy Koons kapcsán felvetett összefüggésre, s fogadjuk el, hogy a
Sonnabend-gyűjtemény kiállítási sorozatainak projektje nemcsak a művek, hanem éppen
az intézményi háttér miatt is releváns.
Sőt az élet hamarosan utólagos igazolást is nyújtott – úgy a gyűjteményi kiállítások
ellenzőinek, mint támogatóinak. A legendás galériás asszony 2007 októberében, kilencvenkét évesen elhunyt. Azonnal kitudódott, az elsőre három-négyszáz millió dollárosra
becsült hagyaték két örökösének a különböző rendelkezések miatt körülbelül a fele öszszegnyi örökösödési illetéket kell ﬁzetnie. Sonnabend tudta ezt, mert a végrendelet nyilvánosan idézett részei alapján felhatalmazta lányát és fogadott ﬁát a szükséges mennyiségű műalkotás értékesítésére. A várt látványos árverés helyett Homemék a privát eladás
mellett döntöttek, 2008 elején két műkereskedőnek összesen hatszázmillió dollár értékben adtak el munkákat. A két közvetői csoport orosz, amerikai, mexikói és izraeli vevők
nevében tárgyalt, illetve számos munkát maga tartott meg, fokozatos eladásra, miközben
a két örökösnél maradt az egykori összességében tehát egymilliárd dollár körüli értékre
tehető gyűjtemény egy továbbra is jelentős szelete. Magánkézből, egy üzletkötésben soha ekkora érték nem cserélt még gazdát a művészeti világban. Mi volt ezek fényében a
gyűjtemény korábbi kiállításainak igazi tétje? A család ezzel srófolta a művek értékét, hiszen tudták, Ileana Sonnabend halála után egy részét úgyis el kell adják – avagy örülni kell
minden egyes létrejött kiállításnak és katalógusnak, hiszen azok az elmúlt évtizedek egyik
legjelentősebb kortársművészeti válogatását és (magán)intézménytörténeti összefüggésrendszerét dokumentálták úgy, ahogyan az soha többé nem lesz egyben látható, s a gyűjtővel folytatott, viszonylag kozmetikázatlan interjúkban rekonstruálható?*11

* A bemutatott négy gyűjtemény és kiállítási sorozat közül kettő korábbi publikációimban szerepelt: a Dakis Joannou anyagáról szóló rész eredeti változata a Balkon 2007/9. számában, míg a Charles Saatchit elemző alfejezet a RepertoArt 2008. évi kortársművészeti különszámában jelent meg.
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17. KIÁLLÍTÁSOKAT RENDEZ,
GYŰJTEMÉNYT ÉPÍT –
MÉGSEM MÚZEUM?
Üzleti fenntartású művészeti intézmények
Bécstől Berlinig

N Kiállítóhely és gyűjtemény, mégsem múzeum: világszerte egyre több ilyen művészeti intézmény születik. A kiállítások már nem csupán egy elit közönségnek szólnak, hanem széles rétegeket lehet velük megmozgatni, jól irányítható a médiavisszhangjuk, a nemzetközi
kulturális turizmus trendjeihez is ügyesen simulnak.
A gyűjteményépítés nem kevésbé divatos: presztízst jelent, befektetésként ígéretes,
és a dekorációtól a vágyott identitás, mecénási szerep hirdetéséig sokféle funkcióra felhasználható. S ha a tárlatokat és a kollekciót úgy sikerül párhuzamosan fejleszteni, hogy
közben nem kell múzeummá válni, máris kész egy rugalmas intézmény, amely úgy, akkor
és addig működik, ahogy fenntartója kívánja.
Nem „kell” múzeummá válni? Hiszen a múzeumi besorolás rangot jelent, és a közgyűjteményeket állami, önkormányzati forrásból ﬁnanszírozzák. Nem fordítva van inkább,
hogy a kiállítóhelyek szeretnének múzeummá avanzsálni? Nem feltétlenül. A múzeumi
szerep, feladatkör teher is, kötelezettségek sora. Egy múzeum hosszú távra, lehetőleg évszázados perspektívára szól. Nem a jelennek, hanem a jövőnek gyűjt; a látványos kiállítások mellett egy sor háttérmunkát, rövid távú hasznot nem hozó alapfeladatot végez.
A múzeum gyakran olyan adminisztrációs és tudományos apparátust is igényel, amelyet alapítványi, magán-, vállalati vagy egyéb nem állami jellegű, de szándékukban azért
közszereplésre törő fenntartók, intézményalapítók nem tudnak, nem akarnak vállalni. Így
a művészeti intézményrendszerben mára kialakult egy olyan köztes szint, amely a magángalériánál vagy egyszerű kiállítótérnél lényegesen komplexebb munkát takar, egy gyűjtemény gondozását, feldolgozását is felöleli, de az igazi közgyűjteményi tevékenységnél
mégis szerényebb, és ezért jogilag, gazdaságilag is egyszerűbb keretben folytatható.
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Magyarországon is ismert ez a jelenség: évek óta számos jelentős kiállítás valósul
meg nem szigorúan véve múzeumi helyszínen, közintézményi kiállítótérben, mérvadó katalógusok jelennek meg új kiadói konstrukciókban, és számottevő kollekciók születnek,
gyarapodnak, kapnak nyilvánosságot ilyen intézményeknél (a MEO-tól a Kogart-ig). Nincs
is ezzel baj; a közönség szempontjából nem az intézmény besorolása, hanem a kiállítás
vagy a gyűjtemény minősége számít. Ám éppen itt sűrűsödnek idehaza a feszültségek. Sok
új hazai magán- vagy céges hátterű intézmény a népszerűséget és az ingatlanhasznosítást előbbre helyezi a szakmai színvonalnál, a pénzt biztosító fenntartó beleszól a kurátori
döntésekbe, összekeveri az alapítói-ﬁnanszírozói szerepet egy rangos intézménytől elvárható szakmai szuverenitással.
Külföldön számos pozitív példát lehet találni arra, hogy egy vállalat, alapítvány vagy
magánszemély zömmel privát, üzleti forrásokból tart fenn művészeti intézményt, ám annak gyűjteményezési, kiállítási, publikációs munkájába nem szól bele, sőt rangnak tekinti,
ha minél önállóbb, szakmailag elismert művészettörténészt nyerhet meg szakmai vezetőnek. Az ilyen intézmények legjobb ellenőrzését a nyilvánosság biztosítja: vendégkiállításaik mellett folyamatosan bemutatják saját gyűjteményük új szerzeményeit. Érdemes a
magyar szempontból leginkább modellértékűnek számító német nyelvterületről két friss
példán áttekinteni, hogy jó esetben ezek az intézmények szakmailag egyenrangúak a múzeumokkal.
Bécs belvárosában a Freyung elnevezésű, sokszögletű téren a klasszikus modern
sztárkiállításairól híressé vált Kunstforum negyedszázada működik. Épülete bankházként
1914-ben készült el (egyik építésze a neve alapján magyar kötődésű lehetett: Ernst von
Gotthilf-Miskolczy), de már hosszú ideje használaton kívül állt, amikor 1980-ban először
kiállításnak adott otthont. Eleinte tematikus tárlatoknak adtak helyet, két részben bemutatták a bank klasszikus fotográﬁai kollekcióját; a négyszáz tételes anyagban Edward
Steichen, Alfred Stieglitz és más „ősapák” mellett későbbi, huszadik századi nagy egyéniségek, például Henri Cartier-Bresson vagy éppen Diane Arbus művei is szerepelnek. Majd
a bank akkori vezetője, a későbbi kancellár Franz Vranitzky döntése nyomán átépítették a
volt bankházat, és állandó kiállítási intézményt hoztak létre egy utóbb nagy karriert befutó alapító igazgatóval az élén.
Klaus-Albrecht Schröder az osztrák művészeti menedzser-igazgatók mintapéldája
lett, s ma az Albertinának a sokak által az energetikussága, ambíciója, hatékonysági szemlélete miatt félt, irigyelt vagy éppen csodált vezetője. Az átépítés utáni első kiállítás (Egon
Schiele) majdnem kétszázezer látogatót vonzott: 1989-ben ez óriási szám volt. A kiállításra számos művet kölcsönöztek az akkor még nem szélesen ismert Leopold-gyűjteményből,
amelynek későbbi megvásárlása az osztrák állam részéről és elhelyezése a ma is megte-

kinthető módon a Museumsquartier területén nem utolsósorban erre a sikerre vezethető
vissza.
Az évek során többször fúzión és névváltoztatáson átesett bank számára a századforduló nagy alkotóinak rendezett további kiállítások hasonló sikere azt sugallta: a reprezentatív belvárosi helyszín és a kasszasiker-kiállítások kombinációja tartósan jó megoldás lesz.
Így az Ausztria első magánfenntartású kiállítási intézményeként létrejött Kunstforumon
hamar rögzült a program: a klasszikus modernizmus nagy alakjait mutatják be, illetve a
második világháború utáni művészetből egy-egy jól ismert, már szintén kanonizált osztrák (Arnulf Rainer, Christian Ludwig Attersee), ritkábban nemzetközi (Roy Lichtenstein,
Willem de Kooning) alkotót igyekeznek közelebb hozni a közönséghez.
A helyhiány miatt hamarosan újabb átépítés következett, a ma kiállítási térként használható ezeregyszáz négyzetméter a földszinti nagy teremsoron kívül az alagsorban kisebb,
„alternatív” kortárs kiállításoknak biztosít helyet. Itt látható például 1998 óta évente a
bank által ﬁnanszírozott (egy nemrég elhunyt művészről elnevezett) Georg Eisler-díj ﬁatal
kortársakat bemutató kiállítása. Ennek fődíja (12 000 euró) jelentős összegnek számít, bár
időközben – a cégek marketingversenyében – más osztrák vállalati ﬁnanszírozású pályázatok már elérték a tizenötezer (T-Mobile), illetve a húszezer eurót is (Boston Consulting
– ezt a díjat 2007-ben adták át először, a Belvederével közös zsűrizéssel és a négy legjobb
jelölt kiállításával a múzeum új, Augarten Contemporary elnevezésű terében).
Nemzetközi összevetésül: a legmagasabb értékű németországi díj a ﬁatal művészi
kategóriában a berlini Nationalgalerie pályázata (fődíj ötvenezer euró – amely főleg még
a létrehozatalakor, százezer márka értékben, elképesztően magas összeg volt), amelyet
a BMW szponzorál. A bécsi BA-CA esetében, az öt évre választott nemzetközi zsűri és a
Kunstforum Tresor elnevezésű mélyföldszinti kiállítótere mindenesetre szakmai rangot
kölcsönöz a díjnak. A nyerteseket végignézve (Maja Vukojetól Alois Mosbacherig) kitűnik,
hogy a festészet mai lehetőségeit kutató tehetségek kapnak támogatást.
A cég részéről ez a klasszikus kiállítási programhoz képest újító, a jelenkor felé nyitó,
ugyanakkor szakmailag, a kortárs művészet teljes spektrumát tekintve konzervatív preferencia. Kézenfekvő párhuzamot kínál idehaza a Strabag díja, amely az eddigi tizenegy
éve alatt szintén a ﬁatal festőgenerációból emelt ki utóbb nagy népszerűséget szerző alkotókat. Ezek színvonalas vállalati díjak, amelyek a polgári közönség szemszögéből ﬁgyelve
előremutatóak, ám a kortárs szcénán belül, szakmai szemmel nézve, semmilyen kockázatot nem vállalnak. Az Eisler-díjas festők szép számmal képviseltetnek a Kunstforum fenntartója, a BA-CA bank gyűjteményének kortárs szegmensében is.
Ennek tükrében túlzónak tűnt a címválasztás a banki kollekció új szerzeményeinek
kiállításához 2007 őszén. Michael Kienzer művész egyik alkotásának mottóját vették át a
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tárlat címéül: Wann immer vorerst – szabad fordításban „mindig a legelsők között”. A katalógus kissé elfogult bevezető esszéi mind azt is hirdetik: a bank az elsők között karol fel
tehetségeket. Bár ez ezen a részterületen igaz, az összkép árnyaltabb. A gyűjtemény egykori magja a második világháború után keletkezett, s igazi jelentőségre azáltal tett szert,
hogy az egyes bankfúziók alkalmával a társ-bankok kollekcióit rendre összevonták. Mára
tízezer darabos anyag jött létre, ebből először 1998-ban volt látható egy arányos válogatás. A klasszikus részben a tizenkilencedik század végétől a második világháborúig jelenik
meg egy-egy fontosabb alkotó (Hans Makarttól Gustav Klimten át Oskar Kokoschkáig), de
szisztematikus gyűjteményről csak az 1945 utáni osztrák művészet terén beszélhetünk.
A Bécsből kiindulva nemzetközi hírnevet szerzett osztrák gesztusos, lírai absztrakció
(Markus Prachensky, Wolfgang Hollegha) jelentős alakjai adják az egyik fő csapásirányt.
A kapcsolódást ehhez az új szerzeményi kiállításon Erwin Bohatsch, Hubert
Scheibl vagy éppen Jakob Gasteiger (akitől Magyarországon is található mű – Vass László gyűjteményében) festményei biztosították. A katalógus külön interjút közöl Oswald
Oberhuberrel, aki művészként az irányzat kiemelt ﬁgurájának számít, továbbá számos
köz- és magángyűjtemény felépítésében vett részt (például hosszú éveken át az egyik vezető bécsi műkereskedés, a Galerie nächst St. Stephan programfelelőseként), és magyar
szemmel is nagyon ismerős panasznak ad hangot. Oberhuber nemzetközileg méltatlanul
alulértékeltnek tartja az osztrák festészet ezen absztrakt hagyományát, holott az szerinte
minőségben nem rosszabb, sőt akár erősebb a német vagy más hasonló iskolákhoz képest,
csupán az osztrák állami és magánintézményeknek nincs olyan külföldi befolyásuk, hogy
ezt elfogadtassák, illetve Ausztria világpolitika súlya, médiajelentősége nem olyan nagy,
hogy erről a globális közvélemény is tudomást szerezzen. Mit szóljunk akkor a magyar pozícióról…
A második világháború utáni osztrák művészetből az akcionizmus ugyancsak elmaradhatatlan a gyűjteményben, s természetesen a mostani kiállításon is fő helyen függött Hermann Nitsch egy 1968-as öntött-képe (Schüttbild). Itt fokozatosan túllépünk a
hagyományos táblaképfestészet határain, hiszen a Günther Brus és társai által művelt
Aktionskunst egyik lényegi eleme volt a művek tárgyi mivoltának feloldása, a (képző)művészet eltolása a performatív események felé, s ezzel a polgári, szalon jellegű művészetélvezet megkérdőjelezése. S bár ennek dokumentumai már régen múzeumi értékűek, tehát
itt sincs szó „wann immer vorerst” sietségű gyűjtésről, mégis itt végre kikukucskál a banki
gyűjtemény a festmények szépen illeszkedő során túl, a második világháború utáni avantgárd, a valóban szubverzív művészet felé.
Az új szerzemények között Valie Export önfotói folytatják ezt a sort, egyúttal bevonva az idei kiállításba és a gyűjteménybe a női identitás ma (kissé kötelezően) népszerű

témáját. Innen már csak egy lépés a konceptuális művészet, amelyből gazdagon merített a
tárlat a Kunstforumon, középpontba helyezve a nemzetközileg is legjobban jegyzett osztrák művészt, Erwin Wurmot. 2002-es papírmasé anti-szépség-szobra már a címével is provokál: „Voulez-vous coucher avec moi?”, vagyis „Akar-e velem lefeküdni?”, egy könnyűzenei sláger refrénje, jelen esetben pedig a szoborfogalom kiterjesztésének mottója.
Mivel a kortárs (neo)konceptuális művészet műfaji jelentős részben a fotó, a számítógépes nyomat vagy a más értelemben digitálisan manipulált kép, a kiállítás sok kapcsolódási pontot kínált a gyűjtemény fotóanyaga felé (John Baldessaritól a Muntean–Rosenblum
izraeli–osztrák művészpárosig). Aligha sejtette a Fotograﬁs elnevezésű klasszikus fotógyűjtemény, a bank valójában első egységes minikollekciója, hogy egyszer majd a gyűjtemény
kortárs anyagában ilyen kontinuitásra lel! Mindenesetre a konceptuális fotó területén került most a banki gyűjtemény a legközelebb a nemzetközi szakmai értékrendhez.
Az új szerzemények a gyűjtemény további egységeit – például a ﬁguratív (Maria
Lassnig) és a konstruktív (Heimo Zobernig) festészetet – is arányosan reprezentálták.
Összességében ez egy igen terjedelmes kollekció a nemzeti modern művészetből. Párhuzam gyanánt: a jelentősebb magyar vállalati gyűjtemények egyenként csupán néhány száz
művet ölelnek fel. Igazán újító szerepről azonban egyetlen szegmensben sincs szó; míg
például a bécsi Generali Gyűjtemény a művészvideó-anyagával tényleg nemzetközileg is
újítónak, múzeumi alaposságúnak számít. A BA-CA új szerzeményei arányosan merítettek
a mai osztrák művészeti trendekből, de mindvégig a jól befogadható határokon belül maradva. A kiállítás például egyetlen installációt sem kínált, a katalógus borítóján is egy ötletes, de minden művészettörténeti jelentőség nélküli mai női önarckép virít. Tény, hogy a
kiállítás idejétől eltekintve a banki irodákban elhelyezett alkotások megfelelnek a „Kunst
am Arbeitsplatz”, vagy amerikai eredetére visszanyúlva, „corporate art” kategóriájának.
A később sorra kerülő intézményekhez képest ez nagyon visszafogott program. Három komponense is csak lazán kötődik egymáshoz. Messze legerősebb elem a Kunstforum
kasszasiker-kiállításainak sora, s ez alig kapcsolódik a díjhoz és a banki gyűjteményhez.
A díj „korrekt”, de nem több annál: egy ilyen nagybanktól és sikeres kiállítóhelytől elvárható, hogy gesztust gyakoroljon a ﬁatal művészek felé, de a pályázat jellege, a festészeti díj
mérsékelt szakmai izgalmassága nem mutat túl a kötelező penzumon. A leginkább avantgárd elemeket – mint láttuk – a gyűjtemény tartalmazza, de éppen az anyag nagyságából
adódóan ezek elvesznek a nagy számban képviselt más irányzatok között; egészében a kollekciónak nincs önálló arca, legkevésbé sincs avantgárd elkötelezettsége. Kitűnő műveket
tartalmaz, de nem újító és nem is karakteres. Ráadásul zártan nemzeti, csak osztrák alkotásokat ölel fel. Az új fúzió – a bank ma egy nagy európai csoport tagja – lehetőséget kínál
a külföldi társbankok gyűjteményeivel kidolgozható együttműködésre. Ide tartozik a ma-
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gyar Unicredit Bank is, amelynek még a korábbi céges életszakaszából remek kortárs magyar kollekciója van, amely viszont átfogóan mindmáig sem katalógusban, sem kiállításon
nem szerepelt. Talán megindul most a bankcsoport nemzeti tagjai között valami kis cserebere, legalább letéti formában.
A Kunstforum valójában jogilag független is a banktól. Önálló egyesület, amelyet a
bank szponzorál, de nem határozza meg tevékenységét. A tény, hogy a céges gyűjteményből eddig összesen két kiállítás valósult meg, vagy hogy a Kunstforum nagy tárlatait nem
úgy találják ki, hogy ott prominens helyen a banki kollekció darabjai függjenek, az össze
nem hangoltság eddigi kritikájához képest, egy más olvasatban, éppen elismerést érdemel.
Hány ellentétes példát lehet látni idehaza, amikor erőltetett módon úgy jönnek létre tárlatok, katalógusok, díjak, hogy azok ténylegesen a reﬂektorfénybe helyezni kívánt saját vagy
baráti, üzlettársi gyűjteménydarabok reklámját szolgálják! Ehhez képest a Kunstforum támogatott, de önállóan, a magángazdaság hatékonysági elvárásainak megfelelően vezetett
intézmény.
A függetlenség mellett a Kunstforum második értéke a színvonal. Becsúsznak ugyan
koncepciójukban megkérdőjelezhető kiállítások: a budapesti art deco-mánia miatt idehaza
is sokat hirdetett Tamara da Lempicka-kiállítás számomra messze túldimenzionált volt,
az erotika témájára felfűzött tárlat az innen-onnan kölcsönzött festmények egymásmellettiségén túl nemigen nyújtott többet, de az ilyen kritika szubjektív műfaj, és hullámvölgyek más intézményeknél is adódnak, míg a Kunstforum számos kiállítása vitathatatlanul szakmai volt. Harmadik pozitívumként sorolható a klasszikus modernizmus terén
végzett vizuális nevelési munka. Ez a korszak a bécsi múzeumok gyenge pontja (ezt igyekszik most orvosolni az Albertina azzal, hogy tartós letétként megszerezte a svájci Batlinergyűjteményt), s a Kunstforum kiállításai Van Goghtól Cézanne-ig így valóban múzeumi
szerepet töltöttek be.
Hasonló ez ahhoz a programhoz, ahogyan a Szépművészeti Múzeum igyekszik a Monet, a Van Gogh és a tervezett Cézanne-tárlat révén a modern művészet kulcsﬁguráit a
nagyközönségnek bemutatni. Ugyanakkor a Kunstforum itt javában kihasználja, hogy intézményileg mégsem múzeum. Nem itt kezelik a bank gyűjteményét, az egyes sztárkiállításokon, azok marketing- és múzeumpedagógiai munkáján túl nincs más kötelezettségük.
Rangos tárlatokat hoznak létre, de élvezik annak előnyét, hogy nem kell kevésbé látványos
háttérmunkát végezniük – viszont népszerűségük révén követendő mintává tették a múzeumok számára is a kasszasiker-kiállításokat.
A közönség az eseményekre, a nagy neveket felvonultató időszaki kiállításokra tolong, nem diﬀerenciál klasszikus értelemben vett múzeum, illetve mai kiállítóhely között.
A Kunstforum lett az etalon. Mióta az alapító igazgató átigazolt az Albertinához, a fel-

újított graﬁkai közgyűjtemény a Hofburg szélső, az Opera felé nyúló traktusában átvette ugyanezt a modellt. Kénytelen-kelletlen csatlakozott a többi bécsi múzeum is, Bécsben
meghonosodott az angolszász sikerkiállítások modellje. Ennek előnyeiről, hátrányairól
csak részletesen, árnyaltan, külön elemzésben érdemes számot vetni, de egy tény: a bécsi
múzeumi háló legmarkánsabb átalakulását az utóbbi évtizedben lényegében egy nem-múzeum, a Kunstforum indította el.
Berlinben kisebb változásokat indukált a Deutsche Guggenheim megjelenése 1997ben, ám ennek hátterében egy szakmailag izgalmasabb – a nagyközönségre éppen ezért
nem olyan mély hatást gyakorló – program áll. Az Unter den Lindenen található, a
Deutsche Bank egy 1920-ban épült székháza földszintjén ötszáz négyzetmétert elfoglaló
kiállítóhely a legnagyobb német bank és a New York-i Guggenheim Múzeum közös vállalkozása. A tízéves születésnapot ezért a pénzintézet gyűjteménye új szerzeményeinek és
a Guggenheimből, illetve néhány más külföldi múzeumból, kollekcióból kölcsönzött műveknek az egymás mellé helyezésével ünnepelték. Laura Owens és Vaszilij Kandinszkij,
William Copley és Henri Matisse, Barbara Kruger és Marc Chagall: különleges párosítások,
ritkán látható kiállítási névsor. A két intézménynek kommunikációs érdeke, hogy gyűjteményeik együtt jelenjenek meg, de szakmai elismerést érdemel, ahogyan a kortársaknak
legitimitást kölcsönöznek a klasszikus háttér révén. Hiszen rendezhették volna a tárlatot
ugyanígy, párokba szedve – de a két kollekcióból csupa neves, klasszikus vagy befutott
kortárs művészt választva. Ehelyett a bank kortárs és a múzeum klasszikus anyagának elegyítése igazi, eredeti ötlet.
A párosítások néhány esetben egészen kitűnőek lettek: Isa Genzkennek az amerikai ﬁlmplakátból kiinduló kollázsa (2005) eljárásban és mondandójában is rokon Kurt
Schwitters 1919-es Merz assemblage-ával. Yan Pei-Ming és Emil Nolde groteszk, torz arcait
hasonlóan mintegy nyolc évtized választja el, de ugyanaz a művészi kíméletlenség, emberi tükörállítási szándék köti össze. Louise Bourgeois és Jean Dubuﬀet már generációsan
sem állnak oly messze egymástól, és alkotásaikban egyértelmű a közös érdeklődés a gyermekkori álmok, archaikus gyökerek, és a latensen ezekhez kötődő agresszivitás, feszültség
kérdései iránt. Ez a válogatás a legjobb élő bizonyságtétel a modern és kortárs művészet
folytonossága, egységessége mellett. Világosan sugallja: a mai kortárs is modern (klasszikus) lesz idővel.
Nyerő volt az ötlet azért is, mert nem csupán felkapott, elismert kortárs sztárokat
(a már említetteken túl például Sylvie Fleuryt vagy Hiroshi Sugimotót) emelt be, hanem
kisebb neveket is. A nagy ászok (Robert Delaunaytól Sigmar Polkéig) mellé bátran odahelyezték a feltörekvő maiakat. Keverték a méreteket, műfajokat is. Egy ötször öt méteres
Anselm Kiefer mellé nem féltek kitenni egy piciny kortárs japán rajzot, amint a tömeg-
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kultúra giccsét, fogyasztói szemetét felhasználó Andreas Slominski polisztirén mű Francis
Picabiának az első világháború idején készült olajfestménye mellé került. Korszakok, méretek, technikák keverése mellett a névsor elárulja, hogy a nemzetiségek is egyetemes merítésben bukkantak fel. Bár kétségtelen, hogy számos német művész szerepelt (az említetteken túl például Jörg Immendorf is), semmiféle nemzeti karaktere nincs a Deutsche
Guggenheim kiállításainak, a bank kollekciójának sem. Akvizíciós szempontjaik között is
kiemelt helyen áll, hogy a vételek „objektbezogen” zajlanak: a műtárgy dönt, nem a művész neve, hovatartozása.
A kiállított műveknél jóval bővebb, számos egyéb tanulmányt közlő katalógus még
jobban hangsúlyozza a műfaji nyitottságot. Installáció, a bank előtti köztéren felállított
ballonszobor, fotó, Erwin Wurm konceptuális projektjei – de festmény csak alig. Szó sincs
tehát a feltételezhető banki célközönség, a felső középosztály vélt szalonízlésének kiszolgálásáról, vagy olyan alkotások kiállításáról, gyűjteménybe emeléséről, amelyek a mindennapokban elegánsan kifüggeszthetőek a székházakban. Akad ilyen bőven a kollekcióban,
hiszen a festészet is legitim műfaj – de csak egy a sok közül. Nem céges képraktár a gyűjtemény, hanem a globális kortárs művészet tükre. Elkerülhetetlenül szubjektív, amint egy
múzeumi gyűjtemény is óhatatlanul az, de a bank anyaga egyéb tekintetben a múzeumi elvárásoknak igyekszik megfelelni: mélységében térképez fel egy korszakot, és nem a könynyen befogadható, dekoratív képanyagra koncentrál.
A hosszúkás, a kiállításokon rendre paravánnal tagolt kiállítótérben évente négy tárlatot rendeznek, s ezek listája is hűen mutatja: ez nem egy illedelmes, az üzletkötéshez
diszkrét háttérül szolgáló kiállítási program, hanem egy ambiciózus művészettörténész és
más felkért külső szakemberek által irányított vízió, amely önmagát a világ egyéb jelentős
kiállítóhelyei közé pozicionálja.
Becsúszik mindig egy-egy kronologikus (Rajzok Dürertől Rauschenbergig) vagy tematikus (Az avantgárd amazonjai) sztárkiállítás, de évente maximum egy ilyen kap helyet.
A négyből egy másik tárlat mindig a banki kollekció valamely kiemelt alkotóját prezentálja: Katharina Sieverding, Günther Förg, Neo Rauch, Kara Walker, Richard Artschwager,
vagy például a japán Miwa Yanagi.
Mint látszik, eleinte még kétségtelenül a német nyelvterület nagy kortárs egyéniségei domináltak, de utána felbukkant már a színes bőrű amerikai nők problémáira reflektáló tengerentúli alkotó, majd Artschwager személyében a térszerkesztésével, fölényes
graﬁkai nagyvonalúságával bármilyen nemzetek vagy korok szerinti csoportosítás fölött
álló mester, illetve legutóbb már ázsiai művész is. Műfajok mentén tekintve, volt videó
(Bill Viola), neon (Dan Flavin), installáció (Rachel Whiteread), és a festészettől (Jackson
Pollock) a fotóig (Jeﬀ Wall) minden más.

A gyűjteményből kifejezetten új szerzeményi válogatást először a tízéves születésnapon mutattak be, de 2008-tól ez éves rendszerességgel, tavasszal ismétlődik. Egyre gyakoribb a művészektől való megrendelés a bank részéről: a helyszín adottságait ﬁgyelembe véve
készítsenek kiállítási anyagot, amelyből néhány utóbb a gyűjtemény része lesz. A tárlatokat
utaztatják is: a tízéves válogatás például Indiába és Hong Kongba repült, míg a gyűjtemény
egyéb, korábbi kiállításai szó szerint a világ minden táján jártak már. A kiszemelt helyszínek
komolyan proﬁtálnak egy-egy ilyen vendégkiállításból, hiszen az ottani művészek bekerülnek a gyűjteménybe, az ottani művészeti szcéna, a szakemberek megjelennek a Deutsche
Guggenheim katalógusaiban, további projektjeiben. A tizedik évforduló kapcsán Isztambul
és Athén kapott komoly reklámot azáltal, hogy az odaszállított kiállításokon túl az ünnepi katalógusban is külön rész foglalkozott a két város kortárs közegével. Tanulságos, hogy
Athént gyakorlatilag egyetlen magángyűjtő lobbizta be a bank, és szélesebben a nemzetközi
művészeti köztudat terébe: Dakis Joannou, akinek anyaga legutóbb, 2007 nyarán Bécsben
volt látható. Joannou lazán kötődik a bank kuratóriumához, s lám, a tízéves anyagban a már
említett klasszikus – kortárs művészpárosok között Robert Delaunay orﬁkus remekművének egy mai, nem egészen harmincéves görög alkotó kompozíciója lett a párja!
A Deutsche Guggenheim adott helyet már egy korábbi évfordulós kiállításnak, a
bank gyűjteménye huszonötödik születésnapi válogatásának is (2005). A vállalati kollekció tehát egyidős előbbi bécsi példánkkal, a Kunstforum életre hívásával: a hetvenes évek
végén kapott – Európában elsőként a német nyelvterületen – nagyobb lendületet az a privát vagy vállalati támogatású törekvés, hogy az amerikai múzeumi, gyűjteményezési, kiállítási boomot kövessék. A Deutsche Bank kollekciója is igazából New Yorkban született: az
ottani székházban helyeztek el szisztematikusan, szakmai koncepció mentén kiválasztott
műveket. Az anyag eleinte papírra készült műveket ölelt fel, időközben már mindenféle
korlátozás nélkül gyarapszik, és ötvenezer tételével ma a világ legjelentősebb intézményi
gyűjteménye.
Névsorba belekezdeni sem érdemes, hiszen Piet Mondriantól Gerhard Richterig mindenki megtalálható itt. Nan Goldin fotói a konceptuális, szociális érzékenységű fotóművészet, Tatsuo Miyajima digitális számszobra az új média iránti nyitottságot mutatja, Max
Ernst, Anish Kapoor és Max Bill szobrai, tárgyai, térinstallációi a plasztika gazdagságát
hirdetik. A Josef Alberstől Luc Tuymansig ívelő graﬁkai anyag a legszélesebb: a frankfurti
központban, az egyéb irodaházakban, illetve egy kis válogatásuk a gyűjtemény huszonötödik évfordulójára rendezett kiállításon volt látható, amelyhez Zaha Hadidot kérték fel egy
külön installáció megálmodására.
A gyűjteményről, kiállításairól számos katalógus elérhető – s ezek nem pusztán dokumentációk vagy színes albumok. Érdemes megnézni a Deutsche Guggenheim tizedik,
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illetve a banki gyűjtemény huszonötödik évfordulójára készült két kiadványt. Elvégre a
kiállítóhely és a kollekció történetének eddig ez a két legrangosabb születésnapja volt,
nyilván a két katalógus is kemény fedelű, fő művektől sziporkázó, kevés és inkább csak
olvasmányos szöveggel terhelt, lapozgatnivaló reklámkönyv a banknak. Nagy tévedés!
Alternatív design, ﬁatalos-innovatív betűtípus és graﬁkai tördelés, a borítón mindenütt
konceptuális fotó (szó sincs valamely híres klasszikus festő színpompás vásznának reprodukciójáról), a két kötetben még szinte a szakmai olvasónak is sok szöveg. Persze a két
kötet önünneplő: ezért készült, de legalább informatívan az. Az évfordulók kapcsán meginterjúvolt neves, a bankhoz közel álló művészeti szakértők – kis részben a kuratórium
tagjai – nem standard válaszokkal „tudják le” a kérdéseket, megjelölt kedvenc műveik a
gyűjteményből bármilyen művészettörténészi próbát kiállnának a progresszivitás, a nemtetszés-orientáltság tekintetében.
A gyűjtemény, a kiadványok, a kiállítások áttekintése kis felületet hagy a kritikának.
Sehogy sem fér ez a banki gyűjtemény abba a sztereotípiába, hogy a társadalom kitaszítottjain élősködő pénzmágnások tezaurációs vagy reprezentációs céllal klasszikus értékű
műtárgyakat vásárolnak és azt önreklám gyanánt utaztatják a világ körül és publikálják.
Ugyancsak nem alkalmazható az egyébként oly kézenfekvő, de sablonos bírálat, hogy a
bank szövetsége a Guggenheimmel csupán egy újabb, kasszasikerekre éhes kiállítási térrel
egészítette ki a kulturális ipar már amúgy is túl fejlett globális hálózatát. Sokkal inkább
azt látjuk, hogy a kollekció és a berlini kiállítási program csupán nevében, tulajdonviszonyaiban, ﬁnanszírozásában magán (vállalati), míg tartalmilag, küldetését tekintve megfelel a non-proﬁt, múzeumi missziónak. Bizonygatni kell, hogy ez itt nem reklámszöveg, de
szembe kell nézni a ténnyel: a sokaknak talán zsigerileg adódó kritika egy bank művészeti
szerepvállalásával szemben alaptalan. Idehaza minőségileg gyengébb a vállalatok gyűjtési,
szponzori gyakorlata; sőt – mint láttuk – a berlini–frankfurti modellhez képest az előző
bécsi példa is meglehetősen konzervatív. De éppen ezért szükséges az ilyen német modelleket a magyar kontextusból kitekintve legalább látni, ﬁgyelemmel követni, hogy a hazai,
szűk látókörű céges művészettámogatási gyakorlat ne diszkreditálja ezt a területet mint
olyat.
A Deutsche Bank gyűjteménye, kiállítási felfogása maga is egy fejlődés eredménye,
ma is folyamatos tanulás oka, okozata. A graﬁkai fókuszból nyitni kellett más műfajok,
a német művészek felől a globális művészeti szcéna, az egyszerű gyűjtés felől a komplex
kiállítási program, a klasszikus értékektől a jelenkori kísérletek felé. Egyetemes, kortárs
és újító: ez talán a bank sokféle művészeti aktivitásának mai közös nevezője. S ez azt jelzi, hogy bár a gyűjtemény már régen nem német, nemzeti (szűkítő értelemben), maga a
program (pozitív értelemben) sokat köszönhet annak, hogy létrehívó bankja német.

Kitűnik a történelem szerepe. A hitleri kampány a modern művészet „elfajzott”-nak
bélyegezett áramlataival szemben óriási kompenzációs igényt teremtett a második világháború után Németországban. Azok a politikai, gazdasági döntéshozók, akik fogékonyak
lettek a kultúrára, újra a modern és kortárs művészet kreatív befogadójaként szeretnék
feltüntetni Németországot. Méghozzá ugyanúgy egyetemes, nem veszélyesen-belterjesen
zárt nemzeti keretben, amint a németek lettek a külpolitikában is az európai egyesülés
egyik motorja: a művészetben ugyanúgy a nemzetközi nyitásban látták a garanciáját annak, hogy örökre hátat fordítsanak a nemzetiszocialista örökségnek.
A szélesebb közönség számára nehezen befogadható modern és kortárs művészet terén ehhez folyamatos vizuális nevelői munkára van szükség. A munkahelyen – ezért kezdődött a Deutsche Bank gyűjtése a „Kunst am Arbeitsplatz” mottóval. A nyilvánosság
előtt – ezért jött létre (az amerikai múzeum Thomas Krens-féle expanzív érdekein túl) a
Guggenheim berlini helyszíne. És a világ előtt – ezért utazik a gyűjtemény kiállítások és
katalógusok formájában. Ezt az edukációs küldetést szintén nem véletlen, hogy a németek, sőt konkrétan egy frankfurti bank vállalta magára. Goethe, a Bildungsbürgertum mai
programja ez: a németek számára szinte lelkiismereti kötelesség a lépéstartás a kulturális
fejleményekkel, s ennek terjesztése is.
E nemes gesztusokon túl miért jó mindez a banknak? Mert olyan aurát, a (valós) művészeti elkötelezettség (éteri) asszociációját biztosítja számára a közönség, a fogyasztókügyfelek előtt, amely háttérbe szorítja, hogy itt egy nyereségorientált vállalatról van szó.
Nincs az a progresszív művészetbe következetesen fektetett pénz, ami nem térülne meg
a bank számára, hiszen a mégoly magas konkrét költségekkel szemben ott áll a felmérhetetlen szimbolikus haszon, a bank imázsának javítása éppen a nagyvonalú, szakmailag
tényleg elismerést érdemlő művészetpolitika révén. Önmagában a tény, hogy a bank a tetszetős festményektől remélhető könnyű marketinges előnyről lemondva múzeumi jelleggel, nem a látványosság, hanem a szakmai értékek mentén gyűjt, máris azt sugallja, hogy
ez egy olyan jól, nagy haszonnal vezetett cég, amely eredményéből bőven tud közvetlenül
nem megtérülő művészeti marketingre költeni. A vállalt szerep a bank és a gyűjtemény
nemzetközi jellegéből adódóan túl is mutat egy gazdasági társaság keretein, valójában egy
állam, egy kormányzat szintjén biztosít alkupozíciót a banknak. Nem hiába szerepelt a
német művészet néhány évvel ezelőtt – a Schröder–Putyin barátkozás jegyében – a legrangosabb szentpétervári (Ermitázs) és moszkvai helyszíneken (Puskin Múzeum) éppen a
Deutsche Bank gyűjteménye révén!
Ezek a kiállítások a legmagasabb rangú kapcsolattartásra adnak alkalmat, egyengetik
az utat nagy üzletekhez; kis túlzással befektetésnek tekinthetőek a vállalat remélt nemzetközi terjeszkedése érdekében. Innen nézve nem a bank nagyvonalúságáról, hanem a
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jelenlegi és jövőbeli kliensek pénztárcájáról van szó, hiszen ha az üzletmenet költségének
tekintjük a művészeti szerepvállalást, akkor azt tulajdonképpen nem a társaság, hanem –
termékei, szolgáltatásai árába beépítve – mi, a fogyasztók ﬁzetjük meg. Igazságtalanság?
Ez alighanem értelmetlen kérdésfeltevés. Így működik a modern piacgazdaság és a „globális demokrácia”.
Inkább azt lehet vizsgálni, hogy az így is, úgy is a fogyasztó, a lakosság, vagy – művészeti kifejezéssel élve – a közönség által ﬁnanszírozott vállalati, privátintézményi kulturális
programok milyen színvonalúak. Mennyire nyilvánosak, milyen mértékben járulnak hozzá a szélesebb rétegek művészeti pallérozódásához, egy árnyalt, sokrétű művészeti szcéna
működéséhez, és nem csupán elitművészek képviseletéhez az elit közönség számára.
Fogjuk fel a vállalati termékekből kulturális marketingre fordított haszonrészt egyfajta magánadónak. Nem az állam szedi be tőlünk, de bizonyos értelemben ugyanúgy működhet, ahogyan az állam fenntartja bevételeiből a kulturális intézményeket. A különbség
ebben a megközelítésben egy közfenntartású múzeum és egy privát művészeti intézmény
között nem annyira a jogi, tulajdonlási, pénzügyi feltételekben rejlik, hanem a tartalmi
munkában.
S ha egy magánintézmény a közgyűjteményivel összevethető, szakmailag színvonalas
programot követ, akkor ne is tekintsük azt egy múzeumnál kevésbé rangosnak. A bécsi és
a berlini példa minden különbözőségük ellenére is közös abban, hogy ezt a szakmai szintet
tekinti etalonnak. Az egyik konzervatívabb, a másik újítóbb, de a maga területén mindkettő szakmailag rangosan tevékenykedik. Mi ennek a titka? Visszatérhetünk a bevezetőben
említett magyar sajátosságokhoz, ahol pontosan ez a titok, ez a feltétel hiányzik: a szakmai függetlenség. A felelős művészettörténészek, a kuratórium a fenntartó vállalat befolyásától mentesen, önálló, professzionális megfontolások alapján jár el. Mi sem mutatja
jobban, hogy valójában a múzeumi munka alapkérdésénél vagyunk – csak a közgyűjtemények esetén az állam vagy az önkormányzat a ﬁnanszírozó, és az a kérdés, hogy annak
bürokráciájától, a politikusok reprezentációs elvárásaitól mennyire független egy gyűjteményi, kiállítási szakember vagy grémium. Magyarországon mind a múzeumok, mind a
magán intézmények tekintetében van mit tanulnunk a szakmai szuverenitás nemzetközi
gyakorlatából.*

*

A Magyar Múzeumok 2008/3. számában megjelent írás szerkesztett változata.

18. MIT ÉR A KÁNON,
HA MAGÁN?

Szakmai minőség és privát szerepvállalás
az osztrák-német kortársművészeti
szcénában
N Feltűnő a hazai lemaradás a ﬁatal művészek, a kísérleti alkotómunka magántámogatása,
pályázati rendszere, céges gyűjtése terén a nemzetközi fejleményekhez képest.1 Az ezredforduló óta néhány elvárás általánossá vált külföldön. A díjak nemzetközi kiírásúak, maga
a zsűri is nemzetközi és szakmai, a ﬁnanszírozó gazdasági társaság, magánalapítvány nem
szól bele a döntésbe. Az esztétikai kritériumok a dekoratív festészettől markánsan a (neo)
konceptuális művészet, műfajilag a fotó és installáció felé mozdultak el; és az így fejlődő
privát díjak, gyűjtemények, megrendelésre készülő, helyspeciﬁkus projektsorozatok múzeumi
ambícióval lépnek fel. Mindebből kevés észlelhető a hazai gyakorlatban. Érdemes csupán a
legközelebb fekvő német nyelvterületről néhány példát hozni, hogy világos legyen: a vállalati részvétel a kortársművészeti életben nem szükségszerűen az idehaza bevett önreklámot és (kortárs) konzervatív ízlést jelenti.
Bécsben rendre ősszel tekinthető meg a Henkel művészeti díja, amelyet évente más
kategóriában adnak át; 2007-ben a design állt a középpontban. A hétezer eurós díjazású –
s ezzel a szakmailag rangos, de anyagilag szerény kategóriába sorolható – Art.Award ekkor
hatodik éve került odaítélésre. A díj kifejezetten közép-európai, a pályázatokból a zsűri az
ötfős utolsó körbe és ezzel a kiállításra egy-egy szlovén, észt, szerb, szlovák és magyar formatervezőt hívott meg. A magyar Domán Rajmund egy kompakt hegymászói kávéfőzővel
1 Örülni kell az igényes magyarországi kezdeményezéseknek: a Strabag-díjtól a Raiffeisen Gyűjteményen át számos projekt már egy évtizedes múltra
tekint vissza. A néhány oldalról kritikusan fogadott, de markáns újdonságot jelentő, 2009 őszén indított Aviva-díj, vagy a két hónappal később az osztrák
Esterházy Alapítvány és az Uniqa Biztosító által szponzorált újabb kortársművészeti díj azt is jelezte, hogy a válság sem fagyasztotta be e csatornákat.
A művészettámogatási rendszer egészét nézve azonban egy-két jó kezdeményezés nem csinál nyarat. A nemzetközi mérce évről évre magasabbra kerül,
valójában a lemaradásunk nő.
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lett a nyertes 2007-ben. További különdíj járt egy-egy osztrák, illetve közép-európai ﬁatal
designernek. Ez a fejenként kétezer eurós különdíj új keletű: a céges pályázat eredetileg
semmilyen preferenciát nem biztosított az osztrák művészetnek (míg általában a vállalati
projektek a hazai szcéna felkarolásával indulnak, s onnan nyitnak nemzetközi irányba), s
ezt ellensúlyozzák most úgy 2006 óta, hogy az évente kiadott két különdíjból az egyik egy
nemzeti jelöltet támogat.2 Az évente változó zsűriben a projektet koordináló művészeti
tanácsadócég képviselője mellett három – lengyel, szlovák és osztrák – designszakember
foglalt helyet; a korábbi évek döntnökei is általában a régió művészeti egyetemeinek professzoraiból kerültek ki. Az eddigi díjazottak (például Dan Perjovschi) szakmailag jó hírnevet biztosítanak a díjnak, míg a cég fő szempontja a kelet-európai gazdasági jelenlétük
kommunikálása a kulturális szerepvállalás révén.
A térségben való gazdasági pozíciók művészeti alátámasztása motiválja az Essl
Awardot is, míg a Kunstforumot fenntartó BA-CA bank lassan nyit Kelet-Európa felé:
2007 telén a mai orosz konceptes kortárs szcéna debütált kiállításukon Bécsben. A Siemens egy-két éven át látványosan bolgár és román projekteket támogatott bécsi galériájában, bár később a kiállítóteret elsodorta a válság, és a Siemens projektjei helyett ma modern és kortárs fotógaléria működik ott. Más osztrák pályázatok, gyűjtemények (Generali,
Bawag, EVN) a saját területükön a nyugati művészeti intézmények színvonalával úgy állják versenyt, hogy sem osztrák, sem közép-európai szakosodást nem követnek.3
2007-ben először adták át a Boston Consulting tanácsadó cég kortársművészeti díját. A pályázatot a bécsi Belvedere múzeum bonyolítja, a zsűri tagja a múzeum igazgatója,
illetve egy neves művészeti tanácsadó vállalkozás vezetője. Két másik, alább részletesen
elemzésre kerülő vállalati projektet (továbbá a korábban közösen megrendezett, egy ideje különvált, minden évben tavasszal jelentkező Viennafair bécsi nemzetközi művészeti
vásárt és az őszi Art Week szakmai programsorozatot) is ugyanez az arts consulting cég
„kíséri” – jól látszik az ilyen megbízások koncentrációja. A három további döntnök már
mind külföldi szakember, vagyis a cég egyetlen főt sem delegál, és a zsűriben nincs is osztrák többség, holott az „osztrák nemzeti galéria”, a Belvedere biztosítja a keretfeltételeket.
A cég önmegtartóztatása a döntés befolyásolásától azért is dicséretes, mert ez a díj a jelenlegi legnagyobb összegű Ausztriában: húszezer eurót visz haza a nyertes.
Az osztrák céges díjazás évek óta spirálban emelkedik; korábban 12 000, illetve
15 000 euróval volt első egy-egy másik cég, s az új belépő fölülkínálja az előzőeket. A marketing itt is működik – de ennek a művészek látják hasznát. Már az eddigi néhány példá2
3

A másik különdíj nyertese a pénzösszegen túl a bécsi KulturKontakt iroda alkotói meghívását kapja.
A szomszédos fejezetek részletesen is kitérnek ezekre a céges programokra.

ból kitűnhetett a nemzetközi, akár globális kisugárzás, ﬁgyelemkeltés igénye is: a díjak,
programok elnevezése, bonyolítása mind angolul folyik, nehogy a német nyelv regionálissá szűkítse a fókuszukat. A BC 21 elnevezésű, kétévente kiadott díj három, a zsűrizés
rostáján fennmaradt jelöltjének a Belvedere egy régi-új kiállítótere biztosította 2007-ben,
majd 2009-ben is a tárlatot: az Augarten Contemporaryben 2001 óta rendeznek kortárs
bemutatókat.4
A díjaknak ezt a szakmai és nemzetközi logikáját követi egyre több nagyvállalati gyűjtemény is. Bak Imre és Csörgő Attila alkotásai révén a kortárs magyar művészet is megjelent a Stuttgart melletti konszernközpontból irányított Daimler Gyűjteményben. Mielőtt
ezt nemzeti sikerként élnénk meg, jó máris tisztázni, hogy ez a mondat félrevezető. Szó
sincs a „magyar művészet” bekerüléséről. Beszélgetésünkben a mintegy ezerötszáz művet
számláló kollekcióról azonnal kiderült, hogy szerzeményeiben nem szempont a földrajzi, nemzeti arányosság, még csak a művészek maguk sem – hanem egyedül az alkotások
számítanak. A megfogalmazás tehát úgy élethű, hogy néhány olyan mű jelent meg az ezredforduló óta abszolvált új szerzemények ötszázoldalas katalógusában, amely járulékos
információként arról tájékoztatja a nemzetközi közönséget, hogy magyar művészek is aktívak a geometrikus és konceptuális mezőnyben olyan szinten, hogy eltűnik róluk a keleteurópai egzotikum és beférnek egy globális merítésű szakgyűjteménybe.
A stuttgarti konszern nem ilyen egyetemes tudatossággal kezdte a gyűjtést 1977ben. A vállalati művészettámogatás, gyűjtés széles körű megindulásakor, huszonöt-harminc évvel ezelőtt – egy-két évvel megelőzve például a bécsi Kunstforum céges szervezésű
kiállításainak rajtját vagy a Sammlung Deutsche Bank első vételeit – ők is helyi, délnémet
alkotókkal kezdték, de már akkor a Bauhaus geometrikus hagyományára ﬁgyelve. Fokozatosan nyílt érdeklődésük a német, európai, majd az egyetemes kortárs művészet felé.
Ugyancsak nyitottak tematikusan: megtartották a konstruktív alapot, de a minimalizmus,
konceptuális művészet és ezek mai hajtásai révén szélesítették a fókuszt. A harmadik –
ezzel együtt járó – bővítési szempont a műfaj lett. A kezdeti képvásárlásokból törvényszerűen különböző anyaghasználatú, a műtárgy fogalmát eltérően értelmező akvizíciókig
jutottak: a művészet újradeﬁniálása a konceptuális és minimalista alkotók központi programja.
A céges gyűjtemény berlini kiállítóterében is első látogatásomtól (2002) a legfrissebb
élményig (2009) maradandó benyomás a művek, matériák, alkotói felfogások sokfélesége,
a közös nevezőt biztosító geometrikus szemléleten túl. 2007-ben indították a Minimaliz4 A pályázók felső életkori határa negyven év; a zsűri művészeti sugallata már 2007-ben egyértelmű volt: mindhárom „shortlist”-versenyző konceptuális fogantatású, fotó vagy objekt jellegű művekkel szerepelt.

18. MIT ÉR A KÁNON, HA MAGÁN? Szakmai minőség és privát szerepvállalás az osztrák-német kortársművészeti szcénában

....................................................................................... 255

18. MIT ÉR A KÁNON, HA MAGÁN? Szakmai minőség és privát szerepvállalás az osztrák-német kortársművészeti szcénában

256 .......................................................................................
mus és alkalmazott művészet című sorozatot, amely a gyűjteményt mutatja be időszaki válogatásokban, közös esztétikai nevezőt biztosítva tervezői-iparművészi, illetve autonóm,
képzőművészi munkáknak. Az első ránézésre csak mintás függöny textiles kiállítási tételnek bizonyul, a sarokban egy japán lámpa-installáció, amott Donald Judd saját tervezésű
bútorai, tovább fotók és építészeti tervrajzok Renzo Pianótól, majd a vizuális kommunikáció graﬁkai sémái. Azért egy fenséges, nagy monokróm felületét pici színsávokkal keretező
Imi Knoebel-festmény sem hiányzik. Ugyanez a sokszínűség jellemzi az új szerzeményeket
bemutató tárlatokat, katalógusokat is: Pater Halley bronz-börtönében a rácsok csíkozása
kapcsolódik a konstruktív, szeriális gondolkodáshoz; Thomas Lenk negyven évvel ezelőtti
fekete Auschwitz-emlékműve farostlapokból préselődik össze, ezek anonim monotonitása
révén hajt fejet az áldozatok előtt; Julian Opie facölöpjei emberi alakok erdejét formálják.
Kialakult egy program, amely praktikusan, de nem erőltetetten kapcsolódik a vállalathoz (a stuttgarti Mercedes-Benz Múzeumban például Max Bill egy üvegszálas poliészter-óriásreliefjét helyezték el); elég koncentrált ahhoz, hogy a konstruktív-minimalista
irányzatok más nemzetközi szakgyűjteményeivel (Zürich, Bonn) együtt stabil, múzeumi
rangú szakmai hálózatot alkosson, de elég széles is ahhoz, hogy ne fulladjon unalomba.
A határokon túlnyúló formanyelvnek köszönhetően az anyag jól utaztatható, a konszern
művészeti programja a gazdasági kapcsolatok révén kulcsfontosságú három tengerentúli
helyszínen, az Egyesült Államokban, Dél-Afrikában és Japánban (továbbá kisebb projektek erejéig világszerte másutt) díjak, kiállítások révén állandó jelenlétet biztosít.
A klasszikus művek svájci és német túlsúlya (Jean Arp, Camille Graeser, Friedrich
Vordemberge-Gildewart, vagy éppen Rupprecht Geiger) révén a német kultúrkör mégis kiemelten támogatható, a gyűjteménynek megmarad a nyelvi-kulturális regionális identitása.5
A konceptuális, médiatudatos irány olyannyira elterjedt mára a vállalati és magánművészeti projektek terén, hogy az újonnan induló céges kortárs programoknak még tovább kell lépniük, ha ki akarnak tűnni. De hová lehet még „előre” lépni? Ha a műalkotás
„szép” mivolta már régen háttérbe került a ﬁlozoﬁkus töltetével szemben, de a tárgyi jellege még megmaradt – próbáljuk meg akkor ezt is eltüntetni. Használjuk a teret, a hangot,
a fényt, csupa megragadhatatlan, ﬁzikailag nehezen tárgyiasítható kategóriát a „műtárgy”
nyersanyagául. Olafur Eliasson 1998-ban New Yorkban installálta először egy múzeumi épület klasszikus homlokzata elé sárga ködöt eresztő fénymechanizmusát – és a mű
ma Bécs egyik ékessége, a belvárosi Am Hofon elhelyezkedő Verbund-székház esti dísze.
5 A nagy ászok (Robert Ryman, Tom Sachs, Hanne Darboven) mellett számtalan olyan művész kap helyet az összesen közel négyszáz alkotót felölelő anyagban, akik a geometrikus szakmán túl kevéssé ismertek. Számos művész nagy mélységben van jelen a gyűjteményben (Franz Erhard Walther),
sokan nyernek el a cégtől helyspecifikus megbízásokat is. A 2009-ben kiadott, újabb ötszáz oldalas kötetben immár külön szerepelnek az elmúlt évek új
szerzeményei a fotó, videó, további műfajok területéről.

Az áramszolgáltató cég nem egészen két és fél év alatt rakott össze egy a térbeliséggel foglalkozó művészeti gyűjteményt Lawrence Weiner munkáitól Gordon Matta-Clarkig.
A korábban a művészet iránt csak a helyi graﬁka szintjén nyitott vállalat lomha közüzemből húsz külföldi országban tevékenykedő infrastrukturális multivá lett, s ehhez
megfelelő kulturális misszió dukált. Kineveztek egy ﬁatal, de már doktorált és nemzetközileg jártas kurátort. Az összesen háromtagú, hatékonynak szánt grémiumba bevontak
még két külföldi művészettörténészt, és igen nagyvonalú vásárlási keretet biztosítottak
számukra. Ed Ruscha, Bernd és Hilla Becher, Louise Lawler és mások alkotásai kerültek az
anyagba, amely joggal proklamálta magáról, hogy túlmegy a legbátrabb céges gyűjtemények ízléshatárán is.
Mert a másik szakosodási iránya egy még merészebb avantgárd programot karolt fel.
Az absztrakció – minden úttörő vonása mellett is – a polgári normák változásával szélesen elfogadottá vált, valójában nagyon alkalmas a kulturális sznobizmus ál-áhítatának kielégítésére. Ám amikor a modern művészet másik progresszív ereje, a társadalomkritikai
él kerül előtérbe, ott mindmáig komoly szociálpszichológiai ellenállásra bukkanunk. S ha
a Verbund nemcsak egy, hanem az elsők egyike akart lenni az új céges programok között
(legalábbis regionálisan), akkor errefelé is kellett nyitnia. A hetvenes évek feminista irányaihoz (Hannah Wilke, Birgit Jürgenssen) nyúlt vissza, s ezt szélesíti gyűjteményében a
jelenkori gender-vonzatú művészet felé (Sarah Lucas, Nan Goldin). A legnagyobb, a többi
múzeumi és magángyűjteményi konglomerátummal szemben szisztematikusan az egyetemes vezető pozícióra törekvő egység Cindy Sherman korai fotóiból áll össze.
A kettős avantgárd irány hamar szakmai elfogadottságot hozott. 2007 nyarán a bécsi
iparművészeti múzeum, a MAK kiállítást rendezett a gyűjteményből.6 A katalógus túllép az
egyszerű album keretein; Yve-Alain Bois, Abigail Solomon-Godeau és mások tanulmányaival, a kollekciónál szélesebb illusztrációs anyaggal alapművévé válhat. A MAK döntése csak
első pillanatra meglepő. A tizenkilencedik századi jellegük miatt világszerte válsággal küzdő iparművészeti múzeumok közül a MAK évek óta, következetesen a kortárs (képző)művészet felé nyit. Felvette nevébe a Gegenwartskunst szót, hogy elmossa a határokat iparés szépművészet, illetve történeti kánon és mai kísérleti művészet között. Vezetője, Peter
Noever a sokak által nem szeretett, de karizmatikussága miatt elismert avantgárd tudós
(akinek módszertanilag is elsőrangúak a múzeumi témájú publikációi), és a cégeknek vagy
az állami bürokráciának egyaránt nem behódoló donquijote, a mindent latba vetve küzdő
kulturális menedzser remek példája. Nagy gesztus a részéről egy céges kollekció befoga6 Emlékezetesek Francesca Woodman művei a válogatásból: a kritikai töltet nem zárja ki az esztétikai igényességet, a művészi kompozíciós erényeket sem. Gondolat és formai kifejezés erősítik egymást.
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dása. A Verbund anyaga valójában a vágyálmait testesíti meg: ilyesmit (is) gyűjtene a MAK,
ha pénze és módja lenne rá. Nem csoda, hogy sokan értetlenek is, mit keres mindez egy
iparművészeti múzeumban: mindenki másként látja e fogalom mai és jövendő tartalmát.
A Verbund ezzel a szerepléssel magasra tette a mércét. Nincs olyan kritérium, amelynek alapján ez a program ne felelne meg legalább az alapvető múzeumi elvárásoknak. Lehet a választásait egyénileg bírálni, de ez a közgyűjtemények esetében is így van; a választások színvonala felől nincs kétség. Performatív és diszkurzív elkötelezettsége révén
annyira nemzetközi, kortárs, kísérleti ez a céges program és gyűjtemény, amennyire csak
lehet. Szakmai és nyilvános, továbbá kutatás és tudományos feldolgozás (készülő Shermanoeuvre-katalógus) kapcsolódik hozzá. Városképileg a kulturális köztér egyik fő pontja, hiszen public space jellegű térinstalláció Eliassonén kívül csak még egy van Bécsben – éppen
a MAK ablakain, James Turrellé. Mindez a cég dicsérete mellett a kortárs művészetről is
új tételt sugall: miközben idehaza szűk rétegkultúrának tűnik az ilyen típusú alkotói közeg, nemzetközileg olyan erős imázzsal rendelkezik már, éppen a nehéz befogadhatósága,
a vizuális fogyasztási kultúra tömegszerű ellaposodásával szemben tanúsított ellenállása
miatt, hogy megéri egy vállalatnak nagy összegeket erre fordítani, mert a „másság” kommunikációs értéke megtérül.7 Ha ezt összevetjük a budapesti irodákban függő – mégoly
színvonalas – kortárs festményekkel… Miről is szól a művészet (támogatása)?
A céges művészeti programok eközben nemcsak a múzeumokkal versengenek: a kísérleti művészet felé egyéni magángyűjtemények is nyitottak. A már elemzett, a fenntartó
két nagyvállalat szétválásáig DaimlerChrysler Collectionnek nevezett német gyűjtemény
(2008 óta új nevén Daimler Art Collection) egyik önálló kiállítási sorozata a saját válogatást mindig egy magángyűjteménnyel párban mutatja be. Ennek részeként a 2007. tavaszi
tárlatra egy indiai család kortárs kollekcióját hívta meg a Daimler – hogy egyúttal bemutathassa saját indiai új szerzeményeit. Nem véletlen, hogy közben a bécsi Kunsthalle egyik
fő támogatója egy Hong Kong-i cég, és sokan már nem is a kínai művészet felfutásán spekulálnak (mert ez kész tény), hanem a nyugati értelemben vett jelenkori művészet megjelenését várják az iszlám világban. S mivel itt valóban gazdasági érdekekről, geopolitikai
fontosságról van szó, talán a fehér civilizáció művészetfogalmának eddigi legnagyobb, történelmi léptékű terjesztését idézik elő a privát és korporatív művészeti projektek.
A globalizálódó gazdaságban a nagy cégeknek elemi érdekük olyan kulturális programokat futtatni, amelyek az új, nagy népességű, növekvő befolyású, egyszersmind még
egzotikus földrészek, országok művészetét is bevonják. Ebben pozitívum az Európa-köz7 Ugyanezt jelzi a bécsi Erste Bank gyűjteménye is, amely politikai felhangú konceptuális munkákból áll, és szakmai elfogadottságát hasonló kiállítás
bizonyította 2005-ben a MumoK-ban (lásd 19. fejezet).

pontúság visszaszorulása, míg kissé kétes eredmény a kíméletlen logika alapján működő
művészeti intézményrendszer benyomulása a világ minden sarkába, valamint a nem európai ﬁatal tehetségek hozzáidomítása a nyugati-amerikai „művész” ideáljához. Magyar
szemmel érdemes azt is felmérni, hogy kis országunk, vagy akár egész Kelet-Európa is
ezért viszonylag érdektelen a nemzetközi művészeti kanonizáció folyamatában: az átmeneti politikai izgalom elmúlt, s enélkül a régió demográﬁai, politikai jelentősége nem elégséges.8
De a magyar perspektívát elhagyva is kínál még tanulságot a közeledés. Indiai vagy kínai művésznevek tudálékoskodó felsorolása helyett hasznosabb azt felismerni a kiállítás kapcsán, hogy nemcsak a Nyugat hat a Keletre, hanem fordítva is. A Daimler–India-kiállításon
szembetűnő volt, hogy az ázsiai kortárs anyag mekkora súlyt helyez a ﬁgurativitásra,
narrációra, vagyis a hagyományra, ám ezt ma már egészen aktuális, akár a nyugati mintákhoz hasonló társadalmi, gondolati tartalommal párosítja. Egy nyugati avantgárd momentum kapcsolódik egy antik, szinte mondhatnánk: ősi, emberemlékezet óta folyamatosan élő,
archetipikus, antropológiai mélységű művészeti önkifejezési mintához. Az ázsiai kortárs
művészet mögött nem áll előzményként egy nyugati típusú modernista kánon, nem volt cél
„a művészet” európai-amerikai fogalmának, határainak feszegetése, lényegének reduktív kifejezése, s most mégis egy közelebb kerül a nyugati és a keleti jelenkori művészet a globális
színtéren. Lehet, hogy ez a tükör idővel a nyugati kánonban is a fejlődés elvárását, az absztrakt-ﬁguratív hierarchikus viszony átértékelését vonja maga után?
A Daimler által egy-két éves ritmusban szervezett Private/Corporate-sorozat időközben öt állomást megért már. Az indiai vendéggyűjtemény mellett a 16. fejezetben szó volt
a másik nem európai vendégkollekcióról, Ileana Sonnabend New York-i, időközben elárverezett gyűjteményéről. A 2003–2009 között megvalósult további három kiállítás a Daimler
saját anyagát szűkebb párhuzamban mutatta be, három németországi magángyűjtőt kértek fel társul. Magától értetődött, hogy nem német, hanem egyetemes kortárs anyagokról legyen szó, és ez kínál is tanulságokat. Hogyan viszonyult ez a három gyűjtemény a
Daimler kontsruktív-minimalista, anyaghasználatában, műfajaiban kifejezetten kísérleti,
a neveket, nemzetiségeket tekintve a külső értékrendre kevéssé ügyelő, meglehetősen szuverén válogatásához?
A három anyag közül az első berlini vendég Paul Maenz gyűjteménye volt. A jeles
galériás a neo-avantgárd egyik első apostola volt Kölnben, több száz tételes kollekciója
stilárisan és a minőséget tekintve pontosan megfelelt a Daimler szintjének. A vékony, az
8 A kelet-európai művészet olyan különcséggel, romantikus távolságképzettel sem dicsekedhet, mint amit az ázsiai kortárs kultúrák árasztanak a
fehér ember felé. Az Ázsia–Nyugat-Európa híd átível Kelet-Európa fölött.

18. MIT ÉR A KÁNON, HA MAGÁN? Szakmai minőség és privát szerepvállalás az osztrák-német kortársművészeti szcénában

....................................................................................... 259

18. MIT ÉR A KÁNON, HA MAGÁN? Szakmai minőség és privát szerepvállalás az osztrák-német kortársművészeti szcénában

260 .......................................................................................
önreklámozás helyett informatív szövegeket közlő katalógus közérthetően elmagyarázza Maenz és a hozzá hasonló galériások skizofréniáját. Minél jobban befuttatták a hetvenes évek avantgárdját a rajnai tájban (hogy Heinrich Böll egyik éppen ezt a nagypolgári
miliőt kritizáló regényének címét vegyem kölcsön), annál rövidebb ideig, szűkebb értelemben volt az avantgárdnak tekinthető. Az ilyen közvetítő intézmények sikere az általuk propagált irányzat energiájának felemésztését jelenti. E hasadtság lecsapódása a gyűjtemény
is: Maenz kendőzetlenül elmondja, hogy a művek gyakran kényszerből, éveken át megmaradt kiállítási darabként kerültek a tulajdonába, jobb híján a gyűjteményébe. Dicséretére
legyen mondva, a valódi gyűjtést is vállalta galériájának bezárása után: visszavonult művészeti szakemberként az ezredforduló óta más galériákból, kiállításokról olyan ﬁatalokat is
beemel anyagába, akikkel műkereskedőként generációs okokból nem foglalkozott.
Vállalati, galériás és magánemberi gyűjtés mellett a Daimler–Maenz-kiállítás (2002)
a múzeumi szempontot is megjelenítette, hiszen Maenz kollekciójából adomány, vásárlás
és tartós letét három formációjának kombinálásával nagy válogatás jutott már a kilencvenes években a weimari Neues Museumba. Ez úttörő modellé volt hivatott válni, arra,
hogyan lehetne a kelet-németországi múzeumok hiányzó nemzetközi progresszív gyűjteményi anyagát pótolni. Sokan kezdettől bírálták ezt az együttműködést, s – mint a lipcsei
és a berlini fejezetben részletesebben szóba kerül – ezzel meg is előlegezték a modell bukását. A nyugati és a keleti művészeti szakemberek, résztvevők elvárása annyira különbözött (vagy csak a fenntartók és a média türelmetlensége okozta), hogy ezek a kooperációk
zömmel felbomlottak. A 2002-es Daimler–Maenz-anyag berlini kiállítása kapcsán az érintettek nyitóbeszélgetése szinte sugallta már ezt. A weimari múzeum művészettörténésze
számára az egész nagyvállalati művészeti szerepvállalás volt idegen, s inkább a múzeumok
céges támogatása tűnt volna indokoltnak, hogy ezek a közintézmények ne legyenek enynyire kiszolgáltatva a magángyűjtőknek. Ezzel szemben a Daimler neves, doktorált művészettörténész kurátora láthatóan a múzeumokkal egyenrangú szerepet kívánt a kiemelt,
valóban nemzetközi kitekintésű és nem szűken marketinges célú céges művészeti programoknak, és a közgyűjteményi szféra tájékozatlanságának tudta be, hogy a kollégák nem
tudják, hogy például a Daimler anyaga semmivel nem jobban közönségbarát, vagy irodai
dekorációs típusú, amint kiállításai sem populárisabbak egy múzeuménál.
Bizonyos értelemben igaza is volt Renate Wiehagernek ezzel az öntudatos fellépéssel.
A gyűjtemény színvonalas, és jobban forog, mint egynémely múzeumé. A Daimler kiállításain szerepel más német múzeum által a cégnek tartós letétbe adott munka is, a múzeum
azon kényszerű belátása nyomán, hogy a nagy cég kiállításai bizony szélesebb közönséghez szólnak. A céges gyűjteményből (szinte magától értetődően) nem adnak el, a katalógusok ára jelképes, a belépők szintén, a berlini helyszínen ingyenes is a látogatás. A helyszín,

a berlini Haus Huth feltűnéskeltéssel sem vádolható. Szolidan, inkább a szakmai orgánumokban hirdetett kiállítótér, viszonylag kis felület, de tartalmas anyaggal. Modern és kortárs, német és nemzetközi, képző- és iparművészeti anyag egészségesen vegyül, miközben
a stiláris elkötelezettség világos proﬁlt nyújt: miért ne tekinthetnénk ezt (céges fenntartású) szakmúzeumnak? Ennél nagyobb hatást nem vindikál magának, de ennyit igen.
A vendég magángyűjtemények közül eddig kettőt nem említettem még: 2003-ban
Heliod Spiekermann düsseldorﬁ fogorvos, míg 2008-ban a hamburgi Lafrenz család anyaga szerepelt Berlinben. A düsseldorﬁ anyag ﬁguratív, festői szelekciót kínált (Martin
Kippenberger, Albert Oehlen), s a Daimler megfelelő művei kiállták a próbát, tanúsítva,
hogy a geometrikus főcsapás mellett a kurátor mindig vesz más felfogású alkotásokat is.
Lafrenzék kétgenerációs minimalista kollekciója közismert Németországban, hiszen szoros együttműködésük a brémai Neues Museum Weserburg köz- és magángyűjteményi
programjának egyik motorja volt a kezdetektől fogva.9 Kiállítás és katalógus színvonalával egyik esetben sem volt gond. Külön kiemelném, hogy a sorozat összesen öt katalógusa
együtt tesz ki egy olyan vastagságú könyvet, amelyet a céges gyűjteményeket oly fölényesen leszóló nagy múzeumok ki szoktak adni egy-egy kiállításhoz, s ehhez képest ez a berlini öt kiadvány, a kötelező fényezés mellett, a műelemzésektől a gyűjtői, múzeumi, galériás
és korporatív attitűdök bemutatásáig valóban alapos szövegeket közöl.
Mégsem alaptalan egyfajta bírálat. Stuttgarti konszernközpont, fővárosi kiállítóhely,
meghívott gyűjtők a New York-i és az indiai elittől a Rajna-menti és Hanza-városi német
felső tízezerig, progresszív művészet, ﬁnom papírra nyomott névjegyek és meghívók, formatervezett katalógus. És a Mercedesek. Mert a Daimler legismertebb terméke ez az elitautó – és bizony ehhez illeszkedik az egész művészeti program. A Mercedesekben ülő igazgatók döntenek a céges gyűjtemény és a kiállítási program nagyvonalú költségvetéséről,
amelynek keretében a szintén Mercedesszel közlekedő társgyűjtők kollekcióját meghívják
ide, hogy a Mercedesszel érkező látogatók felcsöngessenek az irodaház videós kaputelefonján, s bebocsáttatást nyerjenek a szentélybe. Ahol amúgy is csupa olyan alkotás van
kiállítva, amelyek értelmezéséhez nem árt egyetemet végezni és ráérősen (Mercedest a garázsban leállítva) otthon katalógusokat böngészni. Túlzok, rosszmájúan sarkítok – de az
egésznek tagadhatatlanul arisztokratikus, elit, bennfentes jellege van.
A gazdag, védett társadalmi felső réteg „felkarolja” a kortárs a művészetet, vagyis kisajátítja, saját passziójává teszi. Még kínosabb, ha valaki tudja, hogy a Daimler konszern9 Amint Weimarban, úgy Brémában is az egyszerű Neues Museum nevet adták az ilyen típusú, nagyrészt magánletétre alapozott intézményeknek.
Keletnémet városokban a történelmi helyzet, nyugatnémet helyszíneken a kortárs művészet áremelkedése késztette, készteti a múzeumokat ilyen kooperációra. Az ezredfordulón még javában bővülő ilyen együttműködések megítélése nagyjából 2005 óta néhány látványos konfliktus, szerződésbontás
(Frankfurt, Bonn, Nürnberg) nyomán összetettebb, kritikaibb.
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nek ugyan a remekbe szabott autók a legismertebb, ám nem a legfontosabb termékei. Kiemelt tevékenységük az űrkutatáshoz, hadászathoz kapcsolódik. Vállalati működés esetén
szinte értelmetlen etikáról, érzelmekről beszélni, de itt a Mercedesek társadalmi igazságosságánál is élesebben vetődik fel a kérdés, hol és miként születik az a nyereség, amelynek arcbőrét a kísérleti kortárs absztrakt művészet kozmetikázza a gyűjtemény révén? Talán ostobaság feltenni a kérdést, hogy szerencsés-e a neves művészeknek elfogadni a cég
vaskos csekkfüzettel kísért felkéréseit helyspeciﬁkus munkákra vagy más vásárlásra. Örüljünk lakonikusan, hogy ez a konszern erre fordítja a nyereségét; a művészet mindig is –
értelemszerűen – a politikai és a gazdasági hatalom feltételrendszerében jött létre?
A Daimler még csak nem is a könnyű utat választotta. Szakmailag igényesek, rendre
hangsúlyozzák például távolságtartásukat a Lipcsei Iskola jól menedzselt és könnyebben
befogadható festészetétől. A Daimler minimalista térinstallációival tényleg nem könnyű
marketinget varázsolni. Az is megfontolásra érdemes, hogy az ilyen céges programokra
a közalkalmazott művészettörténészek, múzeumok és a sajtó részéről érkező (jogos vagy
kevésbé megalapozott) dörgedelmek nem is a szakmai programot, hanem annak céges
működtetését veszik tűz alá. Ha ugyanezt a programot a Daimler egy múzeum számára
ﬁnanszírozná, hozsannákat zengenének róla. Holott a szükséges pénz ugyanazokból az
autószalonokból, vagy az euro-amerikai polgár által este karosszékben, tévén nézett háborúkból jönne. De ha múzeumban tisztára mossuk, akkor már szent?
Ha a cég a múzeum perselyébe dobja a mannát, akkor bűnbocsánatot nyer, megkapja
kis céduláját, lelke és pénze, azaz immáron a múzeum pénze megtisztul? Ebben a felfogásban a cégek múzeumtámogatása nem jogilag kötelező, hanem etikailag elvárt kapitalizmusadó, kompenzációs kulturális járulék. Nem meglepő, hogy a vállalatok nem osztják
ezt a megközelítést. S amíg a „demokratikus piacgazdaság” az uralkodó társadalmi-gazdasági modell, addig értelmetlen is ilyesmit erőltetni. De a gondolatment röviden talán
szemléltette, hogy az ilyen programokban, különösen a gyűjtemények egymást bemutató,
amúgy, „tisztán” szakmailag nagyon izgalmas projektjeiben két álszentség találkozik: a cégeké-gyűjtőké, akik a kortársművészet népszerűsítésének címszavával valójában továbbéltetik annak a művészet mai helyzetéből fakadó, óhatatlan elitizmusát, illetve a kritizáló non-proﬁt oldalé, amely ugyanahhoz a pénzforráshoz szeretne közelebb kerülni. Ez a
könyv több ponton, számos példán felveti ezt a dilemmát, és az ideologikus válasz helyett
a pragmatikus közelítést, a szakmai mércét tartja reálisnak. Ezen a mércén a Daimler is jól
vizsgázik.
Ennyi kísérleti művészet, illetve politikai-gazdaságtani dilemma tükrében felmerül a
kérdés, a festészet megújulását nem is lehet már művészeti programként előremutatóan,
kortárs szellemben, ugyanakkor oldottan vállalni? Bécsben 2004-ben látványos új épület-

be költözött az osztrák T-Mobile. A tárgyalók, irodák falára kívánkozott valami szakmailag
színvonalas, a kortárs szellemiségű épülethez méltó, a munkatársaktól sem idegen művészet. Képek: kézzelfogható tárgyak, nem konceptek. Hogyan lehetne ilyen műveket beszerezni anélkül, hogy egyszerre sokat kelljen erre költeni, ráadásul azzal a további kockázattal,
hogy a kollégák nem érzik majd jól magukat az alkotásokkal? Bérelni kell a képeket. Felkértek egy művészeti ügyekben jártas kommunikációs irodát (vezetője korábban a passaui múzeum menedzsereként dolgozott), s hamarosan mintegy tucatnyi neves bécsi galéria szállította a befutott idősebb (Erwin Bohatsch, Hubert Scheibl) vagy már tehetségesként jegyzett
ﬁatal osztrák művészek (Esther Stocker, Markus Huemer) képeit a céghez.
Az év végén a legnépszerűbb darabokat megvásárolták: jutott sztárfestő (Herbert
Brandl), lírai c-print installáció (Ines Lombardi), a kötelező kulturális sokszínűség jegyében Ausztriában élő, de más nemzetiségű női alkotó (Songül Boyraz), helyspeciﬁkus falfestés (Peter Sandbichler), amint a Magyarországon is oly kedvelt technorealista hullám
képviselője is (Martin Schnur). Az új évben új képeket hoztak, az év végén megint megvásároltak néhányat: az évek során komoly kollekció alakulhat így ki, amelyért nem kellett
egy összegben a vételárat előteremteni, és az egyéves próbaidő miatt a munkatársak tetszése is garantált. A demokrácia eddig nem ártott a színvonalnak – meglepően sok a nem
könnyen emészthető konceptuális fotó, s a gyűjtemény festészeti válogatása sem gyengébb más osztrák céges anyagok (BA-CA, Strabag) hasonló szegmensénél. Igaz, nem is
jobb.10
A művészeti program másik eleme egy ﬁatal osztrák vagy már tartósan Ausztriában
élő alkotók számára kiírt díj. A nemzeti kötődés láthatóan erős, miközben más céges hátterű osztrák programok hangsúlyosan egyetemesek, de ez náluk is csak fokozatosan alakult ki. A tizenötezer euróval járó díjra húsz művészettörténésztől kérnek javaslatot, majd
egy ötfős, szintén szakmai – magas rangú múzeumi és más vezetőkből álló – zsűri szavaz.
Az eddigi győztesek (Markus Schinwald, Anna Jermolaewa) nem a tetszetősségükkel nyertek: a zsűri láthatóan független, a szakmai trendek alapján ítél, s az orosz születésű, Bécsben élő ﬁatal női művész révén valamennyire máris nyitott a nemzetközi jelleg felé.
A kihelyezett, illetve a közülük megvásárolt képekről, továbbá a díjnyertesről évente közös, vaskos katalógus jelenik meg. A műveknél feltüntetik a kölcsönző galériát, még
annak elérhetőségét, illetékesét is. A program ugyanannyira a kortárs műkereskedelem,
mint a művészek támogatása. A cég partnervállalkozásként tekint a galériákra, amelyeknek meg kell adni a részvételükért járó kommunikációs gesztust. Ausztriában egy ideje
10 Sőt, a festmény–grafika–fotó hármas egyértelműen hagyományossá teszi a kollekció programját, miközben nem egy itt említett osztrák vállalati
gyűjtemény nyitottabb az új műfajokra, a művészet társadalomkritikus és filozófiai áramlataira. Ehhez képest a T-Mobile anyaga csak az igényes kortárs
irodai művészetből merít.
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állami és üzleti forrásokból támogatják a galériákat, hiszen azok fogják az osztrák művészeket segíteni. Munkahelyteremtésről és exportösztönzésről van szó. A galéria a művész
munkaadója, s elegendő hazai eladás révén lesz tőkéje a nemzetközi reprezentációra, forgalomra is.
Míg az irodatérbe kölcsönzött, illetve a gyűjteménybe emelt alkotók többsége a bizonytalan ﬁatalok és a már elérhetetlenül drága idősek közötti rangos középgenerációból
kerül ki (Eva Schlegeltől Franz Westig), addig a díjhoz hasonlóan, a program legfrissebb
eleme, a műterem-ösztöndíj ﬁataloknak szól. A vállalati központ eleve úgy épült, hogy öszszesen hétszáz négyzetméteren tíz stúdiót alakítottak ki, s most már ezekre is lehet pályázni. Éves időtartamra, vagy egy konkrét projekt megvalósítására fogadnak művészeket,
s ebben már teljesen feloldották a nemzetiségi megkötöttségeket is. Előbb-utóbb talán
magyar pályázó és ösztöndíjas is akad? Az út azonban ide is az osztrák galériákon keresztül vezet: kelet-európai egzotikum miatt aligha lesz érdekes bárki, be kell kerülni a bécsi
szcénába.11
Kép vagy koncept, céges vagy magán: a sok (szakmailag jogos) dicséret kissé elfedhette eddig a lényeget, hogy ezek a privátgyűjtői, céges művészeti programok piacról, reklámról, kultúra és üzlet összefonódásáról szólnak. Nem lehet ezt kimondani? Feljövök a
berlini metróból, kijárat: Karl-Marx-Allee. Az egykori keleti zónában vagyunk, a kietlen
sugárút házai a moszkvai szocmodern – ahogy a németek mondják: ostmodern – szemléletet őrzik máig. A megadott cím szerint be az egyik kapualjon, fel a második emeletre, s valóban: lakások helyett összenyitott nagy tér fogad. Elmarad a szürkeség is, hófehér gipszkarton borít mindent. Proﬁ világítás, csak a mennyezet árulkodik – tudatosan
– ezeknek az épületeknek az ipari ridegségéről. A födémbeton szabadon, minden huzal
és zsinór látszik; de ez kell is, különben jólfésült white cube-galériában érezné magát az
ember. A Haubrokshows elnevezésű kiállítóhely 2007 tavaszán nyílt meg. Axel Haubrok
düsseldorﬁ, Luc Tuymanstól Donald Juddig terjedő gyűjteményéből mutat be projekteket, installációkat.12 Már ha eljön valaki. Berlinben erről a környékről bizonyára nem sokan. De Berlin-Mitte galériáinak, non-proﬁt kiállítóhelyeinek látogatói közül már inkább.
Mert Haubrok fogalom, mióta provokatív módon rendezett kiállítást a mönchengladbachi
Abteiberg múzeumban 2002-ben.
Kommunikációs üzletember, és ezt érvényesítette a 2002-es kiállítás és a katalógus
elkészítésében. A kevés művet, de csupa nagy nevet (Jorge Pardotól Olafur Eliassonig) felvonultató gyűjtemény bemutatása reklám a galériáknak, szögezte le, hát akkor dolgoztas11 A fenti, 2007-ben írt pozitív benyomásaimhoz hozzátartozik, hogy utóbb a válság (átmenetileg) elmosta a céges művészeti program javát.
12 Ittjártamkor egy koreai csomagolás-installáció tölti be a teremegyüttest, a kollekció másutt megvalósult bemutatói is mind a konceptuális irányzatnak a térrel foglalkozó objektjeit, tárgyhalmazait tárták a közönség elé.

suk meg őket a kiállítás érdekében. Adjuk el a katalógus oldalait jó pénzért (valójában csak
jelképes összeget kért, száz márkát), írjon minden galériás, akitől az adott mű származik,
szubjektív elemzést a művészről; és közöljük ezt szerkesztés, graﬁkai egységesítés nélkül,
a galériáktól érkező fejléces papírokat és a műtárgy-reprodukciókat egyszerűen egymás
után szedve. Így is lett. Hihetetlen érdekesek a galériás válaszok: hogyan lehet írni sztárokról (Candida Höfer, Jeppe Hein) anélkül, hogy az csöpögős reklám legyen, miként lehet
a szélesebb közönségnek is szakmai zsargon nélkül megvilágítani konceptes alkotások elemeit (Manfred Pernice, Elmgreen&Dragset), hol tudja a galériás esetleg humorral ellensúlyozni a gyűjtő-menedzser kommunikációs ötletének megszégyenítő fölényességét.
Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy a műtárgytulajdonos gesztusa nagy elismerés a galériáknak. Az utószó ezt ki is mondja: Haubrok a korábbi „polgári” képgyűjtő korszakából
egy-két galériás hitelesnek érzett tanácsai, nevekre lebontott útmutatása mentén tudott
továbblépni. Mai gyűjteményét ettől a fordulattól datálja (1989), és a katalógusban hűen
feltünteti, milyen galériákon keresztül, merre próbálkozva jutott el az újabb és újabb művészekhez (Raoul de Keyser, Imi Knoebel, Thomas Ruﬀ).13 S ettől lesz az egész katalógus,
valamint az azóta megvalósult tucatnyi projektkiállítás, illetve a 2007. tavasszal megnyílt
berlini kiállítótér hatása, értelme trükkös. Hiszen igaz, hogy piaci, kommunikációs eszességgel született a kiadvány és a kiállítás egyaránt, mégis erőltetett, dogmatikus lenne azt
állítani, a gyűjtő megpróbálja felsrófolni a művei értékét. Kevés ilyen „hard concept” magángyűjtemény létezik, amely nem ﬁgyel a tetszésre, ennyire provokálja a szélesebb közönséget: szembesüljön művészettel – ahogy Haubrok mondja – „az örömtársadalmon
túl” is. Bármelyik múzeum megirigyelhetné az anyagot; Haubrok szabadsága abban áll,
hogy leplezetlenül felszínre hozhatta a háttérben lévő galériás összefüggéseket, rámutatva, hogy az ilyen, látszólag nehezen értékesíthető, éppen a polgári, műtárgyszerű forgalmazás ellenében létrejött alkotások is műkereskedelmi hálóban élnek, találnak befogadót,
tulajdonost, megrendelőt, kiállítót, marketingest.
A mindenkori avantgárd alapdilemmája ez: csak annak a rendszernek a segítségével tud létezni, amelyet megkérdőjelez. Bizonyos intézmények nyújtanak ezeknek az irányoknak nyilvánosságot: múzeumok, biennálék, non-proﬁt alapítványok, és „alternatív”
magángyűjtők, akik éppen a tehetősségük, sikerük révén megcsömörlenek a jóléti társadalomtól, érdeklődésük kinyílik a „más” művészet felé, megengedhetik maguknak ennek
luxusát, és közben pontosan tudják, hogy végül ez befektetésként is megtérül majd, hiszen az elitművészet értéke hosszú távon mindig megelőzi a tetszetős tömegművekét.
13 A fotók, videók, objektek, installációk, projektművek (Maurizio Cattelantól Cosima von Boninig) mellett helyet kapott néhány festmény is; például Günther Förg és Michel Majerus munkái – de ezek anyaghasználata, kompozíciója is világosan jelzi, szó sincs hagyományos képekről.
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S ha ezt Haubrok tudja, akkor nemcsak hatékony, hanem a legőszintébb megoldás is volt
így prezentálnia a kollekciót, és az anyagnak azt a címet adni: No Return.
Utolsó példaként térjünk vissza Bécsbe. Kutatás, gyűjtés, ajándékozás címmel rendezett szimpóziumot a Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig 2007 októberében annak
alkalmából, hogy Dieter Bogner és felesége kollekciójuk egy jelentős részét a múzeumnak
adományozta. Szép, szép, de az ilyen donációk nem olyan ritkák, miért kell ezt így ünnepelni, és mi köze az egésznek a kutatáshoz, a konferencia kiemelt hívószavához? Éppen
erről van szó: a kortárs művészet áremelkedése miatt a múzeumok olyan mértékben kényszerülnek tartós letéti és egyéb együttműködésre a magángyűjtőkkel, hogy ennek feltételeit egyre kevésbé tudják megszabni, inkább csak időszaki kiállítóterek lesznek a privát
kollekciók legjobb darabjai számára, amelyek azután a műtárgypiacon landolnak.
A Bogner művészettörténész házaspár donációja ezzel szemben örökös ajándékozás,
feltételek nélkül.14 Három fő üzenete van a gesztusnak: egy adományozott gyűjtemény ne
éljen önálló, zárt életet a múzeumban, hanem oldódjon fel abban; a gyűjtő ne feltételeket
támasszon a támogatni kívánt múzeummal szemben, hanem annak érdekeit tartsa maga is szem előtt; és az immáron közös anyagot közösen dolgozzák fel, kutassák, publikálják. Bognerék a végzettségükön túl azért lehetnek alkalmasak erre a közös munkára, mert
gyűjteményükben régóta nagy teret szentelnek a dokumentumoknak, a társművészeti öszszefüggéseknek – a kortárs zenétől a színházig. A gyűjtemény így a strukturális művészet
nemzetközi klasszikusait (Richard Paul Lohse, François Morellet), mai osztrák folytatóit (Heimo Zobernig, Thomas Kaminsky), sőt az új média képviselőit (Dan Graham, Doris
Margreiter) is magában foglalja, kapcsolódó dokumentumokkal együtt.15
Az eredetileg nem kortárs érdeklődésű szakemberpáros a gyűjtés révén fordult a modern és jelenkori művészet felé. Külön intézményük született azáltal, hogy a leromlott
buchbergi kastélyban térinstallációknak biztosítottak helyet. Az első között Maurer Dóra
egy dekonstruktív falfestése valósult itt meg; azóta mintegy húsz művész alkotott a helyszínen, közöttük Vincenzo Baviera vagy éppen Stanislav Kolíbal. Az összességében korai
avantgárdoktól (Kassák Lajos) kortárs klasszikusokig (Josef Mikl) terjedő gyűjteményben
a fotóanyag, az építészeti tervek és modellek válogatása, és az egyéb összművészeti, a tudomány és kultúra egységét tanúsító dokumentumanyag is jelentős. Bognerék a gyakor14 Ohne Wenn und Aber volt a bemutatkozó kiállítás címe is. S mivel hangsúlyozni kívánták, hogy a múzeummal közösen válogatták ki a jóval nagyobb gyűjteményből az ajándékozott tételeket, hogy ezek szervesen kiegészítsék a múzeumi anyagot, így a kiállítás sem zárt, különálló egészként
szemléltette a donációt. A több mint száz kép, tárgy és installáció – valamint háromszáz grafika – közül mintegy harmincat az állandó kiállításba integráltak. A hetvenes évek vége óta gyarapodó kollekcióból így a kiválasztott konstruktív, konceptuális műalkotások szó szerint beépültek a múzeum
állományába, egymást erősítik.
15 A donációból a második világháború előtti tételek (Otto Neurath, Johannes Itten) a MumoK legfelső szintjén, az állandó kiállítás történeti részében kaptak helyet.

latban is hasznosítják elképzeléseiket a művészet társadalmi hatásáról: 1989/1990-ben ők
dolgozták ki a Museumsquartier koncepcióját, majd a projekt megvalósításában vezetői felelősséget vállaltak; másfél évtizede kiállítási és múzeumi tanácsadócéget működtetnek.16
Bognerék gyűjteménye szerepelt a MumoK két évvel korábbi nagy kiállításán is, ahol
Felfedezés és birtoklás: betekintés osztrák magángyűjteményekbe címmel tíz vezető kollekciót
mutattak be a (részben) modern és (zömmel) kortárs művészet köréből. A MumoK programjában ez a kiállítás egy egész éves szakmai rendezvénysorozathoz illeszkedett (Jahr
des Sammelns: A gyűjtés éve, 2005/2006). Ennek keretében a múzeum és annak a kérdésre fogékony igazgatója, Edelbert Köb közös pontokat igyekezett találni a köz- és a magángyűjtők viszonyában, hogy a gyűjtés (archiválás, dokumentálás, a kulturális emlékezet
működtetése) révén elválassza ezt a közös platformot a látványos időszaki kiállítások mai
nemzetközi show-műsorától.17 A hazai gyűjtéshez képest kiáltó volt a tárlaton az egyetemes kortárs művészet bőséges jelenléte, még ha a londoni vagy amerikai kollekciókhoz képest csak szerény művekkel is. Ez egészen más rangot kölcsönöz az osztrák műveknek is.
Legalább ennyire tanulságos azonban a katalógusban a kurátor Eva Badura-Triska tanulmánya, ahol az osztrák gyűjtők ezen viszonylag friss nemzetközi fordulatát hosszú útkeresés eredményeként írja le. Innen nézve nem reménytelen, hogy az elmúlt években néhány
magyar gyűjtőnél is megindult nemzetközi szerzeményezés idővel széles körű lesz.*18

16 Budapesti irodájuk révén ez a felfogás a magyar közgyűjteményi, könyvtári átalakítási projektekben is jelentős – a szakma által meglehetősen
ellentmondásosnak ítélt – szerephez jutott. Bécsi megítélésük is hasonló. Ahogy egy vezető osztrák kurátor válaszolta kérdésemre: sokan nem szeretik
őket, de a gyűjteményük nagyon jó, és a mostani ajándékozás a szakmai együttműködéssel együtt vitathatatlanul nagy érték.
17 A közel száz megvizsgált osztrák kollekcióból végül tízet hívtak meg a kiállításra, köztük Bognerékét. Két gyűjteményről külön katalógus is megjelent: ez Christian Hauer, illetve Franz Wojda osztrák és nemzetközi, alapjában konstruktív és minimalista ízű anyaga – az utóbbi kiadványban Birkás
Ákos egy festménye is reprodukálásra került, míg más magyar vagy kelet-európai mű az egész tízes csapatban is alig bukkant fel.
* A Balkon 2007/10. számában megjelent írás 2009 decemberében számos ponton átírt, bővített változata.
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19. MÚZEUMI AMBÍCIÓ
ÉS GAZDASÁGI
TERJESZKEDÉS
Osztrák vállalatok
a kortársművészeti porondon

N A hazai művészeti intézményrendszer és a gazdasági szféra összefonódásában mérföldkőnek számított, amikor a Szépművészeti Múzeum Van Gogh-kiállításának kizárólagos támogatója, egy holland tulajdonú pénzügyi cég, százmillió forinttal járult hozzá a tárlathoz
– egyúttal ellenőrizte, illetve segítette a kiállítást a legapróbb kommunikációs megjelenésig a nyilvánosság előtt.1 Más cégek saját gyűjteményt építenek, számos vállalat rendez
kiállításokat főépületében vagy hellyel-közel már szakszerűen kialakított kiállítóterekben,
megint más gazdasági társaságok díjat alapítanak ﬁatal alkotók számára. Eközben a médiavisszhang és az elismerés magas értéke miatt gyakran olyan művészeti díjak, magántámogatású projektek válnak közismertté és hatásossá, amelyek mögött a vállalatcsoport, illetve annak tulajdonosa, vezetője a konzervativizmusa miatt enyhén szólva nem népszerű
a művészeti közegben. A művészeti szféra várja, hogy támogassák – de a saját értékrendje
szerint. Az üzleti közeg (eltekintve a gazdasági válság hatásaitól) adna is – de elsősorban a
saját imázsa fényezésére.2 Tíz-húsz olyan magánintézmény található a magyarországi művészeti hálóban, amelynek jelentős hatása van a szakma, de főleg a közönség véleményére.
Mivel a képzőművészetre fordított közforrások apadnak, a magán szerepvállalás aránya állandó szinten is nőni fog. S mert a művészet felhasználása az imázs javítására divatba jött
az ezredfordulót követően, a gazdasági szférából idefolyó pénzek a válság elmúltával újra
1 Ugyanekkora összeget kapott a múzeum egy másik forrásból gyűjteményfejlesztési célra, az intézmény megnyitásának századik évfordulója alkalmából, ugyanabban az évben (2006).
2 Megint más kezdeményezések – gyakran összemosva, vegyesen szerepeltetve a gazdasági társaság nevét és az „adakozó” tulajdonost, aszerint,
hogy melyiknek van éppen nagyobb szüksége egy kis kozmetikázásra a médiában – párhuzamosan folytatják a gyűjtés, kiállítás, támogatás, publikálás
résztevékenységeit.
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nőni fognak. Bár sokan már ma borúlátóak a közﬁnanszírozás visszaszorulása miatt, alighanem reálisabb felkészülni a helyzet tartós megváltozására; a jelenlegi feszültségek egy
mélyreható átalakulás kezdeti szakaszát jelzik.
Nemzetközi összehasonlításban Bécs a legkézenfekvőbb minta, hiszen az ottani folyamatok jelentkeznek némi késéssel itt is. S nehogy a történeti, gazdasági különbségek
miatt aránytalan legyen az összevetés, koncentráljunk egy kicsiny szegmensre: hogyan
viszonyulnak az osztrák céges művészeti programok a kelet-európai, kiemelten a magyar
művészethez. A regionális expanzió révén az elmúlt évtizedben már tucatnyi bécsi cég számára kézenfekvő kommunikációs eszköz a kapcsolatkeresés a kelet-európai művészettel.
A jelen fejezet ezzel nemcsak az intézményi formák, a ﬁnanszírozás oldaláról, hanem a tekintetben is tükröt igyekszik tartani magunknak, hogy miként szerepel a kortárs magyar
művészet regionális versenyben a bécsi döntnökök előtt.
Induljunk ki egy egyszerű kérdésből. A jelentősebb hazai céges kollekciók szűk, biztonságos koncepció mentén haladnak. Csak magyar alkotásokkal, műfajilag túlnyomóan
festményekkel, tematikailag semleges, fogyasztható, a társadalomkritikai élt vagy művészeti reﬂexiót kerülő alkotásokkal gyarapodnak, ilyen jellegű kiállításokat, kiadványokat,
alkotói projekteket támogatnak. Fog-e valaha magyar vállalat nemcsak látványos festményeket, hanem kemény konceptuális műveket venni – például Hajas Tibor-alkotást?
Amíg ezen töprengünk, az osztrák Erste Bank megtette. 2006 tavaszán a bécsi modern művészeti múzeumban állították ki a céges kollekció első válogatását. Sok múzeum
megirigyelhette a következetesen a performanszok dokumentációja és a konceptuális művészet „tárgyai” köré felépített kiállítást. Az egyelőre Marina Abramovićtól Karel Malichon
át Rasa Todosijevicig húzódó, szakmailag elismert művészeket felölelő anyag 2004 óta
gyarapszik. Ekkor döntött úgy a bankcsoport, hogy új gyűjteményt és külön új művészettámogatási programot indít. Ezt felmérés előzte meg a bank évtizedekkel korábban növekedésnek indult gyűjteményéről: Rainer Fuchs, a Museum moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien igazgatóhelyettese felértékelte a klasszikus anyagot, majd azt javasolta, ne
azt fejlesszék tovább kortárs irányba, hanem a jelenkori anyagot kezdjék új alapról.
Holott az a bizonyos „klasszikus” anyag igényes és előremutató kortárs résszel bírt
már a kelet-európai nyitás előtt is. Többször megjelent a nyilvánosság előtt, átfogóan 1994
májusában a bécsi Képzőművészeti Akadémia épületében rendezett kiállításon, a bank
alapításának 175. évfordulója kapcsán. Az akkori nevén még Erste Sammlung nem csupán
merő szójátékként utalt az elsőségre (erste), hanem anyaga Imi Knoebel, Helmut Federle
vagy Bernard Frize konceptuális, konstruktív-minimalista festészete révén hitelesen folytatta a nagy elődnek tekintett Josef Albers programját. Carl Andre, Isa Genzken és mások
révén a térbeli, tárgyalkotó nyelv sem hiányzott. Az 1988–1994 közötti szerzeményezést

áttekintő tárlat ugyan klasszikus kortársnak, de azon belül nagyon színvonalasnak minősíthető. A tanácsadó testületben a német nyelvi terület négy kiemelkedő múzeumi vezetője – közöttük a magyar kapcsolatairól is ismert Dieter Ronte – ült, míg a gyűjtemény
kurátora Rosemarie Schwarzwälder befolyásos bécsi műkereskedő, az ötvenes években az
absztrakt művészet otthonaként létrejött Galerie nächst St. Stephan mai vezetője volt.
Jó-e egyetlen galériásra bízni egy céges kollekciót, ez a dilemma e könyv több esettanulmányában felmerül. Kétségtelen, az On Kawarától Alan Charltonig húzódó művésznévsor itt is egyértelművé teszi, hogy a galéria az általa képviselt alkotóktól adott el a cégnek,
a katalógusban a reprodukciókon felismerhetőek a galéria terei is. De ha ez minőségileg
utólag sem kifogásolható, sőt a négy, a német térségből jött múzeumi tanácsadóhoz képest a nemzetközi nyitást is hatékonyabban előmozdította, akkor fogalmazzunk jóindulatúan úgy, hogy a cég beszerzései egyszerűbbé váltak a galériás együttműködés révén, s
egyúttal ﬁnanszírozták egy fontos bécsi galéria megerősödését is.
Mégis új kortárs gyűjtemény mellett döntöttek. Tíz év eltelt, s az 1994-es kiállítás
anyagát és irányvonalát maguk mögött hagyva, új kuratóriummal, új céges gyűjteményi
fantázianévvel, 2004-ben belevágtak a kelet-európai művészet egy szakaszának visszamenőleges gyűjtésébe. Ennek a Kontakt-gyűjteménynek két szervezőelve van: az említett
műfaji jelleg, a tárgyi formában nehezen megragadható művészeti tendenciák gyűjtése,
illetve a volt Vasfüggöny mögötti blokkból nemzetközi válogatás.3 Regionálisan szervezték meg a gyűjtemény építésével megbízott kuratórium működését, Kelet- és Délkelet-Európát helyezve a középpontba. Ez a bankcsoport gazdasági expanzióját tartja szem előtt,
és művészetileg is szerencsés választás, hiszen a globális kánonból egy osztrák bank nehezen tudna világszínvonalú anyagot vásárolni, míg a régióban a legjobb kollekciót állíthatják össze. Sarkítva fogalmazva: a mégoly remek darabokat tartalmazó 1994-es gyűjtemény
nem volt elég jó, mert csak egy volt és várhatóan maradt is volna a világ számos ilyen
konstruktív-minimalista anyaga között, míg a szűkebb merítésű, de ezáltal jobban lehatárolt és a bécsi központ regionális adottságait ügyesebben kihasználó Kelet-Európa-gyűjtemény markánsabb proﬁlt ad. Egy színvonalas, de nem átlagon felüli „nyugati” gyűjtemény
helyett belekezdtek egy „keleti” szakgyűjteménybe, amelyben reményeik szerint nem sok
versenytársuk lesz.
A gyűjtemény a hatvanas–hetvenes évekre, illetve a konceptuális művészet mai
hullámaira ﬁgyel, vagyis maga is egy „klasszikus” és egy neokonceptuális, jelenbeli részre tagolódik. Már nevében is ezt az irányt hirdeti. A Kontakt szó a szlovák Július Koller
3 Nemzetközi volt a Schwarzwälder-féle gyűjtemény is, amint annak is kitapintható volt stiláris, mondhatni művészetelméleti fókusza. Az új, keleteurópai anyag szinte szűkebb ennél, hiszen a nemzetköziséget egy zárt régióra értelmezi, míg tartalmilag egy lezárt művészettörténeti korszakra, a
politikai elzártságban született underground művészetre összpontosít.
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performanszaira emlékeztet, amelyekkel negyven évvel ezelőtt borzolta a hatóságok idegeit.4 A kuratórium első három évre választott tagjai egy osztrák művészettörténész, egy
cseh építész, egy horvát kurátor, egy lengyel művészeti író és egy osztrák újságíró, míg a
gyűjtemény kezelője egy osztrák művészettörténész. A szakmailag magasan jegyzett, fontos publikációkat és kiállításrendezéseket felmutató tagok – például az említett lengyel
kurátor, Adam Szymczyk a Kunsthalle Basel igazgatója – nemzetközi összetétele mellett
feltűnő, hogy többen is negyven év alattiak. A ﬁnanszírozó bank egyetlen tagot sem delegált a bizottságba, már a program meghirdetésekor hangsúlyozva annak függetlenségét.
A vásárlásokhoz koncepció is készült, fő küldetési pontnak jelölve meg a „keleti blokk”
történelméről őrzött kép árnyalását, a kulturális és művészettörténeti sokszínűség dokumentálását.
A bank vezetése a kiállítás megnyitóján és a katalógusban is a „politikai” jelzővel illette a gyűjtemény küldetését. Talán a „közéleti” szó árnyaltabban visszaadja a magyarban azt a szándékot, hogy a kollekció az egykori keleti nem-hivatalos művészet nyugati
kanonizációjának elősegítésével a hidegháborúról alkotott, gyakran sztereotip ismeretek
és benyomások árnyalását kívánja előmozdítani. A konceptuális művészet gyűjtésével a
program a műtárgypiachoz képest is alternatív utat követ, s az érintett országokban szerény keretből gazdálkodó múzeumok helyett is vállalja egy korszak jelenleg a szakmán kívül senki által nem becsült alkotásainak, dokumentumainak felkutatását és bemutatását.
A bemutatásra is hangsúly kerül, hiszen már a program meghirdetésekor tudott volt, hogy
az anyag két évvel később a legfontosabb bécsi modern és kortárs múzeumban lesz majd
látható.
A bécsi kiállítással párhuzamosan a gyűjtemény egy szeletét Pozsonyban is kiállították – ahol a Kontakt külön kezelt szponzori programjának fontos helyszíne található. Ez a
Tranzit elnevezésű támogatási program teszi többek között azt is lehetővé, hogy az évente
tavasszal megrendezett bécsi kortárs nemzetközi művészeti vásáron kelet-európai – közte
gyér számban magyar – galériák is részt vehessenek.5 A Tranzit programjait az egyes országokban az Erste Bank helyi leányvállalatai ﬁnanszírozzák, vagyis a tranzit.hu elnevezésű magyar művészettámogatási projekt költségvetését (vezetője Hegyi Dóra művészettörténész) a magyarországi bank biztosítja.
A bécsi anyavállalat kötelezően előírja az egyes leányvállalatoknak a nemzeti Tranzit-programok támogatását, tehát egy központilag eldöntött, de helyileg ﬁnanszírozott támogatási modellről van szó. Míg ennek előnye valamifajta egységesség, hátránya, hogy a
4
5

A gyűjtemény logója is Koller munkásságát idézi vizuálisan.
Magyarországon színvonalas kurátorképzést is támogatnak külhoni előadók meghívásának finanszírozásával.

helyi leánybankok kevéssé azonosulnak a nem általuk választott művészettámogatási feladattal, különösen mivel a Tranzit-programok követik a bank bécsi gyűjteményének (Kontakt) konceptuális, avantgárd jellegét, és ez nem túl népszerű a helyi banki közegben sem
az egyéni ízlés, sem a marketinges munka szintjén.
A magyarországi Erste Bank és a tranzit.hu között is végre megindulhatna valamiféle
közeledés: ez annál időszerűbb, mivel a bank részéről az anyagi támogatás összegszerűen
elég nagyvonalú, illetve a Tranzit Hungary Egyesület által szervezett szakmai programok
művészettörténészi szempontok tekintetében színvonalasak – vagyis a maga nemében
mindkét komponens rendben van, ám a céges és a kurátori kultúra alig talált közös felületet. Míg a bécsi anyacég a művészettámogatást, annak éves ﬁx összegét is, központilag előírja a nemzeti leányvállalatok számára, addig a gyűjtemény fejlesztése csak Bécsben
zajlik, vagyis a MumoK-ban kiállított kollekció a bécsi Erste Bank gyűjteménye.6
Maga a 2006-os kiállítás (Paweł Althamer, Valie Export, Marina Gržinić, Julije Knifer
és mások műveiből) összefüggésben állt a gyűjtés problémájával is. Ezt az évet a MumoK
a „gyűjtés évé”-nek (Jahr des Sammelns) nyilvánította; több privát és céges magángyűjteményt is bemutattak, a saját törzsgyűjteményt is új módon prezentálták, nemzetközi
konferenciát szerveztek. A múzeum felismerte, hogy ma az alapvető különbség a globális
mezőny színvonalas, felső rétegében nem az egyéni, intézményi vagy múzeumi gyűjtés között, hanem a teátrális kiállításokra szakosodott nemzetközi képzőművészeti vándorcirkusz és a hosszú távú gyűjteményépítésre, tudományos feldolgozásra berendezkedő, akár
magán-, akár köztulajdonú intézmények között húzódik.
Megmarad-e tartósan a kollekciók fontossága, a kultúra eredményeinek szelektív elraktározása, vagy minden a projekt-alapú, egyszeri kiállítások kasszasikerétől fog függeni?
Ezt kívánta a múzeum igazgatója, Edelbert Köb – korábban a bécsi városi közgyűjtemény
vezetője – egy éven át vizsgálni. Ezért kínált egységfrontot, marketingszempontból sem
elhanyagolható lehetőséget az Erste gyűjteményének is: a tulajdonnál fontosabbnak tartotta a közös elkötelezettséget egy leendő művészettörténeti örökség megőrzése iránt.7
Mint ez a rövid áttekintés is mutatja, a „Hajas vagy nem Hajas” dilemmánál nagyobb a probléma magyar összehasonlításban. A bécsi Erste Bank gyűjteményfejlesztési
programja egyetlen elemének (nemzetközi, független, programszerű, nem piaci-populáris,
hosszú távú) sincs még érdemi megfelelője a hazai vállalati művészettámogatási és gyűjte6 A bécsi Kontakt többnyelvű folyóiratot is megjelentet a kelet-európai művészetről, ennek 2005. évi első száma a gyűjtésről szóló tematikus kiadvány volt.
7 Nem mellékesen az Erste konceptuális anyaga közel áll a MumoK programjához, hiszen a bécsi akcionizmus gyűjtése és valamilyen formában szinte
állandó kiállítása révén – általában a múzeum legalsó, föld alatti szintjén – a MumoK maga is folyamatosan azzal szembesül, hogyan tud dokumentumokból életet lehelni egykori performanszokba, amelyek távol esnek a közönség érdeklődésétől.
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ményezési körben.8 Mindazonáltal az is tanulságos volt a szikár minimalizmussal megrendezett – és mindenféle látványosságot mellőző katalógussal kísért – kiállításon, hogy az
egyetlen beválasztott magyar művész Hajas Tibor volt. A gond ennek alapján nem csupán
az, hogy a magyarországi gyűjtési vagy mecénási programok negligálják a nem populáris
műfajokat, hanem hogy ezek hazai története, szakmai értékei külföldre, még Bécsbe se
nagyon jutnak el a szűkebb szakma vagy a tágabb országimázs csatornáin. Egyelőre nincs
olyan magyar személy, intézmény, fórum és mérvadó, többnyelvű publikáció(sorozat),
amely a magyar késő modern, kortárs művészet értékeit egyetemes kontextusban, a külföldi szakember számára is elfogadhatóan – nemzeti önsajnálat nélkül – interpretálva bemutatná; nincs olyan lobbierő, amely a magyar művészeti érdekeket nem távolabb, mint
Bécsben képviselné.
A MumoK 2005 nyarától 2006 nyaráig tartó „gyűjtési évében” egy másik céges kollekció kiállítása is ﬁgyelmet érdemelt. Az alsó-ausztriai energiaellátó EVN egy közüzem, a
tartomány tulajdonában lévő szolgáltató. Az ilyen közszolgáltató cégeknél nemhogy Magyarországon, de Ausztriában is ritkaság, hogy akár a vállalat imázsának javítására, akár
valós kulturális elkötelezettségből kortárs műgyűjteményt hozzanak létre. S méghozzá
milyet: kísérletit, nemzetközit, szakmai irányításút. Az 1995-ben megkezdett gyűjtésről
eleinte kisebb katalógusok jelentek meg, majd 2005-ben a tízéves eredmény bemutatkozott a MumoK-ban, vaskos kötettel együtt.
Az ötfős kuratóriumban független művészettörténész és építész mellett egy múzeumigazgató (Wolfgang Kos, a bécsi városi múzeum vezetője) és egy galériás (Georg Kargl)
is található. A döntésekbe nem szól bele a vállalat, a műveknek sem az igazgatói szobát
nem kell díszíteni, sem óriásplakátokon nem kell festőiségükkel hatást kelteni. Az akkori vezérigazgató felvilágosult nagyvonalúságával egyszerűen azt az elvárást szögezték le,
hogy szakmailag értékes, nemzetközi relevanciájú, és a jelenre reﬂektáló kollekció szülessen. Sem műfaji, sem stiláris megkötést nem tettek – helyesen felmérve, hogy ezzel éppen
a kortárs alkotások szabálytalanságát szűkítették volna.
Mindezt annak érdekében, hogy egy energiavállalat vagy Alsó-Ausztria kissé bezárt
asszociációs körétől szabadon elrugaszkodva, a gyűjtemény arra mutasson majd példát,
mit jelent ma szembenézni a kortárs művészet sokszínű, provokatív jellegével, ugyanolyan
magas szinten, ahogyan egy múzeum is teszi azt. Az egyetlen különbség, hogy itt egy cég
ﬁnanszírozza a gyűjtést, ami valójában nem is igazi eltérés, hiszen közüzemről lévén szó,
az adóﬁzetők állnak a háttérben, vagyis ez szinte közgyűjtemény. Ezért is választotta be
8 A gyűjtemény utóbb Belgrádban, majd a dunaújvárosi Kortárs Művészet Intézetben mutatkozott be. Ennek nyomán bővült a kollekció magyar
anyaga is.

Edelbert Köb igazgató az anyag kiállítását a gyűjtés évének múzeumi programjába, s a bécsi múzeum maga kezdeményezett tartós letéti megállapodást is.9
A nemzetközi sztárokat (Maurizio Cattelan, Andreas Gursky, Mona Hatoum, Ugo
Rondinone) felvonultató anyag röviden talán a kísérletező, médiatudatos, neo-konceptuális
jelzőkkel illethető. A kelet-európai válogatás is ezt erősíti meg: például Roman Ondák,
Anri Sala, Boris Ondreička, illetve Csörgő Attila és El-Hassan Róza, valamint a Budapesten
született, de Bécsben élő Bodnár Éva munkái szerepelnek benne. Negyedik magyar vonatkozásként a Kis Varsó egy projektjét támogatta a cég, illetve keresik a közös munka lehetőségét a 2007-es Velencei Biennálén sikert aratott osztrák–magyar Andreas Fogarasival.
Országok szerinti bontásban ugyan osztrák alkotók (Heimo Zobernig, Erwin Wurm, Elke
Krystufek) szerepelnek legnagyobb számban, de mindannyian nemzetközi kontextusban,
a hovatartozásuk kiemelése nélkül. Nem a „melyik kurátor melyik művésszel van jóban”
elve működik, bár sokak szemét szúrja, hogy egy galériás is szerepel a kuratóriumban –
erről egy későbbi példa kapcsán lesz még szó. Ugyancsak nem ragadt meg a cég annál a
rövidlátó érvnél sem, hogy osztrák adóﬁzetői pénzből osztrák művészeket kellene támogatni. A kollekció támogatja az osztrák művészeket: nem zárt körükből válogat, hanem
határokat nem ﬁgyelembe vevő, esztétikai szempontok mentén halad, s ezzel egy szűk
enklávénál nagyobb rangot kölcsönöz a beemelt hazai alkotóknak is.
A gyűjtemény összeállításának szakmaisága mellett tanulságos az is, hogy egy-egy
kiállítástól eltekintve nem használják a műveket promóciós, szereplési célokra.10 Beszélgetésünkkor – a szobájában függő, lírai Peter Doig-festményekért érthetően rajongó igazgatótól eltekintve – azt sem tagadták, hogy a munkatársak még ma is gyakran értetlenül
ﬁgyelik a kortárs művészet „alternatív” gondolatvilágát, kifejezőnyelvét, valamint a cég
központjául szolgáló, Bécs melletti Maria Enzersdorf városkától távol eső országok kultúrájából építkező motívumokat. Akkor miért ezt a vonalat követik mégis, merült fel újra a
kérdés. Éppen ezért, szólt a magyarázat. Két döntő változás zajlik az egykor helyi és rutinszerű munkát végző energiacégnél. Egyrészt tartományi vállalatból nemzetközi cégcsoporttá válnak, a projektek és munkatársak többsége ma már külföldi (legújabban Macedóniához, Bulgáriához, Törökországhoz kötődő), másrészt a munka az energiaszolgáltatás
9 Az EVN-nél tett látogatásomkor (2007 tavaszán) megkérdeztem, mi lenne a gyűjtemény sorsa esetleges kényszerű értékesítés esetén: mint közüzemi anyag, jogilag csak múzeumba – alapvetően a tartományi közgyűjteménybe – kerülhetne. Ez a Niederösterreichisches Landesmuseum nem provinciális intézmény: Hans Hollein tervei szerint készült el új épülete öt éve; kiállításain kelet-európai alkotások is felbukkannak. 2006 óta évente egyszer
sorozatszerűen is foglalkozik a kelet-európai kortárs művészettel egy külső helyszínen, a nyolcszáz éves lilienfeldi cisztercita apátságban; 2009-ben éppen az EVN anyagából kölcsönöztek ide tucatnyi művet. Bár a műemlékvédelem miatt kötelező paravánok beszorították a kiállítást, az EVN-től származó
összesen három magyar alkotó művei (El-Hassan Róza, Csutak Magda, Bodnár Éva) jól vizsgáztak.
10 A főépületben ritkán tartanak vezetést, a művek nagy része ki sincs téve, hiszen ezek a munkák nem helyezhetőek el könnyen irodai környezetben.

19. MÚZEUMI AMBÍCIÓ ÉS GA ZDASÁGI TER JESZKEDÉS Osztrák vállalatok a kortársművészeti porondon

....................................................................................... 275

19. MÚZEUMI AMBÍCIÓ ÉS GA ZDASÁGI TER JESZKEDÉS Osztrák vállalatok a kortársművészeti porondon

276 .......................................................................................
helyett egyre inkább komplex ökológiai tevékenység: ember, energiahordozó és természet
szempontjainak együttese.
Mindkét változás új hozzáállást kíván meg a szakemberektől: az újra, az eddig polgári értelemben talán lenézettre, nem becsültre való fogékonyságot – és ehhez provokációs
gyakorlat, eszköz, ingerközeg a nemzetközi kortárs művészet. Amennyire nyilvánvaló,
hogy gazdasági, politikai, társadalmi oldalról a kelet- és főleg délkelet-európai integráció
még igen labilis folyamat, annyira elengedhetetlen a cég számára, hogy a munkatársai között felgyorsítsa ezt a közeledési folyamatot, s ehhez a kortárs művészet mint univerzális
és szabad, kötetlen nyelv kínálkozik.
Az Erste Bank és az EVN után érdemes kitérni egy harmadik osztrák céges hátterű gyűjteményre is, a 20. fejezetben bemutatott Essl Museum önállóan kezelt kelet-európai kortárs díjára. 2005 májusának utolsó hetében öt kelet-közép-európai fővárosban
nyílt meg először az Essl Award kiállítássorozata. Az osztrák műgyűjtő házaspár, Agnes
és Karlheinz Essl, illetve a vállalatuk, a Baumax által szponzorált díj ekkor indult. Gyűjteményükben alig található kelet-európai munka, inkább cégük regionális nyitása jegyében
hozták létre ezt a díjat, amely cseh, szlovák, horvát, szlovén és magyar (és 2009 óta román) művészeti egyetemisták pályázataiból két lépcsőben választja ki a nyertest. A műfaj
szabad: festészeti, szobrászati, fotográﬁai és videómunkákkal pályázhatnak a hallgatók.
Országonként tíz jelöltet választ ki a nemzetközi zsűri, amelynek tagjai az érintett felsőoktatási intézmények oktatói, továbbá állandó tag René Block német szakember, illetve az
Essl házaspár. Az országonkénti tíz jelölt mutatkozik be nemzeti, majd a díjazottak egy
közös, regionális kiállításon. Országonként fődíjat (ötezer euró) és kisebb összegű különdíjakat osztanak ki.11
A ﬁatal művészek számára kiírt díj ugyanakkor nem a gyűjtemény bővítésének
új irányát sugallja. Itt-ott vásárol az Essl házaspár a múzeumuk kollekciójába is a kiszemelt (nem feltétlenül a nyertes) kelet-európai alkotóktól, de ez csak szimbolikus gesztus.
A globális anyagot gyűjtő múzeumban Kelet-Európa nem számít izgalmasnak. A keleteurópai díjat nem a múzeum, hanem a cég miatt hozták létre: a Baumax az elmúlt évtizedben regionális multi lett. Több mint tucatnyi országban van jelen, s ez mind kelet-európai.
A céges kommunikáció, integráció elősegítésére jött létre a díj, amelynek lebonyolítását is
a múzeum munkatársai mellett a Baumax helyi leányvállalatai végzik, erősen a saját marketingszempontjaik szerint. Ez nem jelent beleszólást a zsűri tevékenységébe. A kiválasztott művek progresszív jellegére aligha volt panasz a kétévente kiosztásra kerülő díj eddigi
11 Az eddigi magyar díjazottak közül (például Tóth Ágnes, Verebics Ágnes, Albert Ádám, Horváth Dániel) többük pályáján jó referenciának
bizonyult a díj.

három fordulójában (2005, 2007, 2009), de a projekt kommunikációja, a szakmai helyett
inkább általános közéleti, sajtós beágyazása egyértelműen a céges érdeket jelzi.12
Negyedik osztrák céges példaként az előző fejezetben már említett Henkel Art Award
álljon itt. Az eddigiekkel szemben gyűjtésről egyáltalán nincs szó, viszont az Essl-díjhoz
hasonlóan a ﬁatal kelet-európai tehetségek támogatása dominál, szintén céges stratégiai
megfontolásokból. A vegyipari konszern 2002-ben írt ki első alkalommal pályázatot: tizennyolc kelet-európai országból lehetett nevezni.13 A felkért művészeti szakemberek jelentős
részben a régiót képviselik. 2002-ben zsűritag volt a magyar alkotókkal is együttműködő
szlovén galériás Gregor Podnar, másik évben szerepelt az azóta a kelet-európai fókuszú
bécsi művészeti vásárt megalapító Robert Punkenhofer.14 2002-ben az első nyertes az időközben Budapesten is önálló kiállítással szerepelt román Dan Perjovschi volt, míg különdíjat kapott KissPál Szabolcs. Ezt a különdíjat rendre a bécsi non-proﬁt KulturKontakt nemzetközi művészeti csereiroda által meghívott valamely alkotó kapja, s ezen együttműködés
révén a Henkel nem csupán a saját maga által felkért, az évenkénti megújulás révén elkényelmesedni nem is hagyott zsűrijére támaszkodhat, hanem a KulturKontakt külföldön is
elismert szakmai grémiumára.
A Henkel-díj jól körülírható szakmai elvárásrendszer mentén szerveződik, hároméves ritmusban változik a graﬁka, a fotó és a design. Hiányzik a festészet, vagyis kevésbé
egy autonóm művészeti díjról, inkább a vizuális kommunikációhoz, alkalmazott területekhez közel álló kiírásról van szó – de előírás, hogy a tervek, művek nem kapcsolódhatnak a
cég tevékenységéhez, megjelenéséhez. Az öt-hét ezer eurós fődíjat kiosztó központi, bécsi
zsűri munkáját nemzeti zsűrik helyi szelekciója előzi meg, a végső, a nemzeti győzteseket bemutató kiállításra Bécsben kerül sor, változó helyszínen (kezdetben a Porcia-palota,
majd a Kunsthalle projektterme vagy a BA-CA Kunstforum kisterme).15
Szintén a régióra összpontosít a Siemens artLab elnevezésű, 1996 óta működő programja. A cég proﬁljához illeszkedve, internetes felületen kezdték a megjelenést. 1998-ban
kaptak belvárosi kiállítóteret, az 2002-ben megnövekedett, majd újabb hat év elteltével a
válság miatt megszűnt, ám a weboldal máig működik. A valós kiállítások mellett havonta egy művész virtuális tárlaton szerepelt kezdettől fogva. Csak ﬁatal művészeknek adnak lehetőséget (idehaza is ismert neveket említve: Sebastian Weissenbachertől Robert
Munteanig), a gyűjteményben is közel százötven, húsz és negyven év közötti művész je12 Ezzel együtt a 2009 óta hivatalos nevén Essl Art Award a régió egyik előremutató kezdeményezése: az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területén létrejött országokat egységesen, a nemzeti határokon átnyúló gesztussal kezeli, s ráadásul igazán fiatalokat, nem befutott neveket támogat.
13 A zsűriben egyetlen stabil tag ül, a cég kommunikációs vezetője, a többi résztvevő az adott évi fókusznak megfelelően változik.
14 2005-ben felkérték a Műcsarnok akkori főigazgatóját, Fabényi Júliát.
15 Időközben közép-ázsiai országok művészei is pályázhatnak, gyakorlatilag a volt szovjet blokk huszonnyolc országa jelenti most a cég célcsoportját.
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lenik meg, összesen négyszázötven művel.16 Eleinte osztrák túlsúly volt, míg a legutóbb
bevont alkotók között már teljes a Balkán dominanciája, főleg a romániai és bolgár művészeké. Az évente változó kuratórium is ezt tükrözi. A cég nem szól bele a döntésekbe,
a kurátorok részben neves osztrák művésztanárok (Gunther Damisch, Christian Ludwig
Attersee, Hubert Schmalix), múzeumi szakemberek (Carl Aigner, Hegyi Lóránd – ő volt
a legtöbbször), továbbá 2004 óta rendszeresen kelet-európai szakemberek; Hegyin kívül
magyar kurátor még nem volt. Az évente százezer euró költségvetésű program a gyűjtésen, kiállításokon túl alkotói ösztöndíjakat, publikációkat, valamint a régió művészetéből
egyéb intézmények által rendezett kiállítások támogatását fedezi. Az elért marketinges
előnyt és a gyarapodó kollekció értékét tekintve ez bízvást jó befektetés – írtam 2007-ben,
a fejezet cikk formájú közlésekor. Ezt azóta némileg megkérdőjelezte, hogy a cég bezárta a
kiállítóteret, de az online program még most is él.17
A program proﬁzmusának magyarázata egy eddig nem említett tényező: a projekt felelőse Ernst Hilger galériás, ismert bécsi modern és kortárs műkereskedő, aki neves osztrák művészek képviselete mellett a kelet-európai régióra szakosodott. Valójában ő győzte
meg a Siemenst a program értelméről, egyszerűen szólva keresett egy regionálisan terjeszkedő céget, aki nagyban ﬁnanszíroz egy olyan munkát, amelyet Hilger a galériában
maga is gyümölcsöztetni próbál.18 Sokan kritizálják ezt a felállást, hiszen elkerülhetetlen a
galériás saját művészeinek, preferenciáinak érvényesítése – ám a cég szempontjából az a
döntő, hogy egy erős nevet, rangos címlistát és társadalmi érdeklődői közeget, bejáratott
sajtókapcsolatokat, szállítási és egyéb gyakorlati kérdésekben is rutinos szakembert kapnak.19
A modell terjedését mutatja, hogy Hilger és Hegyi lett egy új regionális művészeti program kurátor-duója is. 2007 nyarán nyílt meg a kismartoni Esterházy Alapítvány
Central Europe Revisited elnevezésű kiállítási sorozatának első állomása, osztrák, horvát,
szlovák és magyar (pl. Adorján Attila, Moizer Zsuzsa, Németh Hajnal, Trombitás Tamás)
16 Egyetlen magyarként Szépfalvi Ágnes műve árválkodik a gyűjteményben, mindössze egy festménnyel.
17 Az osztrák cégek szerepvállalásában ugyanakkor megmaradt a válság ellenére is, hogy évente más-más vállalat felajánlásából valamelyik állami
múzeum vásárolhat új műveket a bécsi nemzetközi művészeti vásáron; ezzel tudatosan a galériákat is támogatják. Az Initiative Wirtschaft für Kunst elnevezésű, a gazdasági és művészeti szféra együttműködését előmozdító kezdeményezés húsz éve osztja ki a mecénás díjat, s ez rendre új cégeket motivál a kulturális szerepvállalásra.
18 Időközben az Austrian Airlinest is meggyőzte az ötletről, s az ő céges művészeti programjukért is ő felel.
19 Schwarzwälder, Kargl és Hilger példája immáron a harmadik e fejezetben arra a szimbiózisra, amely cégek és galériások között alakult ki Bécsben.
Más fejezetekben a Kunstforum fotógyűjteménye vagy a T-Mobile festményanyaga ugyanezt a munkamódszert szemléltetik. A vállalatok önmagukat,
a galériákat és a kortárs művészetet egységesen a (kulturális) piac részesének látják, s ezért nem kidobott pénznek tekintik a műkereskedőknek fizetett
„felárat”, hanem az így megszerzett tapasztalatot, jártasságot honorálják. Mivel így a galériák erősödnek, többet mehetnek külföldi vásárokra is, viszszaforgatják a nyereséget az osztrák művészet és kulturális ipar fejlesztésébe. Nem kell ezt a modellt szeretni: idehaza sokan még az általános kapitalizmus- és galériaellenesség talaján állnak és elutasítják, de érdemes látni, hogy az osztrákok erről másként gondolkodnak.

művészekkel. A cégek a regionális terjeszkedéssel, az alapítvány az arisztokrata család egykori, határokon túlnyúló szerepével indokolja a koncepciót. A kiállítás második felvonására egy évvel később került sor, sőt az alapítvány a tárlatokról meg is vásárol bizonyos műveket az Esterházy Kortárs Gyűjteménybe. Továbbá 2009 novemberében első alkalommal
nyújtották át Budapesten az osztrák Esterházy Alapítvány magyar kortársművészeti díját.
Három elismerést adtak át, egyenként ötezer euró értékben, továbbá katalógust és weboldal-fejlesztést biztosítanak a nyerteseknek (Hatházi László, Siegmund Ákos és a Borsos–
Lőrinc művészházaspár). Kiállítás mellett díj, regionális fókusz mellett magyar támogatás
lett, s mindez Kismartonon kívül a Szépművészeti Múzeumban – de egy közös tényező
maradt: Hegyi Lóránd.20
Az Esterházy Alapítvány projektje (vonjuk most e szóval össze a korábbi kiállításokat és az új díjat) teljesen cégszerű, amint a családi birtokokon folyó, egy svájci-magyar
üzletember által igazgatott gazdálkodás is.21 Ezért szervesen illeszkedik az eddigi példák
közé, egyfajta ötödik minta arra, miként táncolnak az osztrák gazdasági társaságok a (kelet-európai) kortárs művészet parkettjén: egy lépést ide, egyet oda, igazán tartós elkötelezettséget ritkán vállalva. S még egy apróság: a 2009-ben alapított díjat az Esterházy Alapítvány csak szervezi, míg a ﬁnanszírozásra egy céget, az Uniqa Biztosítót nyerte meg.
Alapítvány, tanácsadó galériás, külön ﬁnanszírozó cég: milyen sok résztvevőnek is kell érdekközösséget találnia éppen a kortárs művészet felhasználásában. S ez a sokszereplős
modell is terjed. Az előbb citált Essl Art Award szintén egy külső szponzort is felvonultat,
a globalizáció jegyében angol cégnevet használó Vienna Insurance Groupot. A VIG saját
épületében rendezi meg a díj egy részének kiállítását, ﬁnanszírozza ugyancsak a projekt
bizonyos hányadát, s a Baumaxszal közösen építi a marketingkampányt. Mi kell ehhez?
Újra felfedezhetjük a személyes érintettséget: a VIG vezetője ismert osztrák gyűjtő (igaz,
inkább a befutott kortárs terén, az élő klasszikusok között), amint a cégcsoport szlovák
és cseh leányvállalatának is saját céges kollekciója van Pozsonyban és Prágában, a magyar
leányvállalat (szintén egy kortársgyűjtő vezérigazgatóval) hosszú évek óta hezitálva tervezi a művészeti szerepvállalást.
Ezzel azonban a sor lassan el is fogy. A könyvben már eddig, vagy az alábbi bekezdésekben még röviden említett további osztrák céges példák már csak érintőlegesen kapcsolódnak Kelet-Európához. A Graben sétálóutcájának sarkán sokáig önálló helyszínt működtető Bawag Alapítvány kiállítási programjában helyet kapott már a kelet-európai művészet
20 A díjat kétéves ritmusúra tervezik, e könyv megjelenése után derül ki, megvalósul-e ez a szándék. A tervek szerint az első kiírásban előnyben részesített kortárs festészet mellett más műfajokra is figyelnek majd.
21 Ottrubay István már korábbi munkahelyén, a budapesti Hypobanknál is létrehozott egy színvonalas kortárs gyűjteményt a rendszerváltás után.
Bizonyára ez is szerepet játszik abban, hogy az Esterházy Alapítványt is ilyen kulturális program felé terelte.
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– de csak alkalomszerűen, 2004-ben, az EU-s csatlakozáskor. Az 1974-ben létrehozott és
1995 óta a kortárs művészetre összpontosító banki alapítvány ezzel „letudta” a régiót.
A kilencszáz darabos kollekcióban nincs kelet-európai hangsúly, a legjobb nemzetközi művészeknek (Eduardo Chillida, Georg Baselitz) rendezett bécsi kiállításaikról vásárolnak új
műveket a gyűjteménybe; a székház előtti óriási Tony Cragg-szobrot is minden magyar turista látta már, csak feltehetően rá se hederített.22
A biztosítótársaságra támaszkodó Generali Alapítvány nemcsak a belvárosi kiállítóhelyére, hanem a médiaművészetben szakmai referenciaként forgatott katalógusaira
is büszke lehet. A Generali a nyolcvanas években kezdett kiállításokat rendezni (Heimo
Zobernig, Gerwald Rockenschaub) és gyűjteni. Első bemutatkozásuk a szobrászati anyaggal a Sezession épületében 1990-ben volt, majd 1995-ben nyílt meg kiállítóterük. A gyűjtemény ma százhetven alkotó kétezer művét öleli fel.23 Jelenleg ez a nemzetközileg egyik
legelismertebb, múzeumi rangú ausztriai céges kortárs kollekció. Szakosodott, kifejezetten a diszkurzív, kritikai, konceptuális irányban, illetve tematikusan és műfajilag is speciális irányokat követ, például a négyszáz tételes művészvideó szegmensben, Valie Export, Dan Graham vagy éppen Andrea Fraser műveivel. Katalógusok sorában, alaposan
fel is dolgozták, ráadásul a gazdasági válság ellenére sem csökkenő ambícióval. Az osztrák
(Hans Hollein, Peter Weibel) és nemzetközi (Hans Haacke, Allan Sekula) részt arányosan
tartalmazó gyűjteményben kelet-európai művészet csak érintőlegesen bukkan fel, magyar
alkotó egyáltalán nincs.
A realitásokhoz tartozik, hogy összevetve ezt a MumoK legújabban létrehozott, hasonló jellegű, Why Pictures Now? címmel kiállított és katalogizált médiaművészeti gyűjteményével (lásd 20. fejezet), abban is csak véletlenül található kelet-európai művész, magyar pedig szintén egy sem! Nyitott kérdés, hogy a régióra fókuszáló osztrák programok
(például az említett Kontakt-gyűjtemény, illetve Tranzit-projekt, mindkettő az Erste Bank
fenntartásában) kikényszerítik-e a többi gyűjteményben a nyitást kelet felé, vagy ezek „kihagyják” továbbra is a regionális fókuszt, ha már azt mások úgyis követik. Értelmezhetjük
a bécsi szcénát úgy is, mint ahol reagáltak a Vasfüggöny leomlására, de józanul. Sok kezdeményezésből végül egyetlen, tényleg Kelet-Európára irányított céges gyűjtemény és művészettámogatási program (az Erstéé) alakult ki, s miért legyen több?
Számos cég rendelkezik széles kelet-európai hálózattal, nemzeti leányvállalataik
gyakran bírnak is helyi műgyűjteményeket, de oda még egy sem jutott, hogy ezt valóban
22 Időközben a súlyos pénzügyi visszaélésektől megtépázott bank kiállítótere kevésbé előkelő, külvárosi helyszínre költözött. A művészeti program
kísérleti lett, nagy nemzetközi nevek helyett fiatalokra kerül a sor.
23 Rendszeresen szerepel a kiállítótérben (1995, 1997, 1999, 2003 és 2008), illetve 2005–2007 között külföldi kiállítási körúton járt München, Rotterdam, Zágráb és New York állomásokon.

európai szinten kezeljék, s a kelet-európai alkotásokat is bevonják a „nyugati” kiállításokba. A legfrissebb példa erre az Unicredit bankcsoporté, amely számos cégfelvásárlás után
a bécsi Kunstforum mai ﬁnanszírozója, és nemzeti leányvállalatait ﬁgyelembe véve, egy
összesen hatvanezer tételből álló, a barokktól a kortársig terjedő kollekció tulajdonosa.
A magyar anyag sem rossz Budapesten – de egyelőre nem kerül be a céges gyűjtemény
„nyugati” kiállítási körútjainak válogatásába.24
Az előbbi múzeumi párhuzam nem véletlen volt. Más közgyűjteményekben is azt tapasztaljuk, hogy az osztrák érdeklődés mérsékelt Kelet-Európa iránt. A nyolcvanas években Linzben Peter Baum, Grazban Wilfried Skreiner igazgató révén számos magyar alkotás került múzeumba, majd a kilencvenes években Hegyi Lóránd a MumoK igazgatójaként
gyarapította ilyen irányban a kollekciót, ám ez a lendület alábbhagyott. Érthetően: a politikai izgalom elmúlt, ráadásul az osztrákok érdeklődése egyre globálisabb, ők maguk is –
kisebbrendűségi érzésből, bizonyítási vágyból, vagy természetes, felvilágosult univerzalizmusból – az egyetemes integrációra vágynak, igyekeznek a kelet-európai, a német nyelvi,
sőt az európai körből is kitörni. A rendszerváltás körül erősödő magyar művészeti jelenlétből elegük lett, a MumoK-ban távolságtartással szemlélik a kilencvenes évtized gyarapítási politikáját.
Ugyanez áll a galériákra és az intézményesült magángyűjtőkre. Alig van bécsi galéria,
ahol magyar alkotók lennének jelen, vagy akár más kapcsolatok élők lennének Magyarország felé. A bécsi galériák megkönnyebbüléssel válaszolják ilyen kérdésre, hogy Hans
Knoll abszolválja az osztrák–magyar kapcsolattartást. A kiállítóteret fenntartó magángyűjtőkre is ez vonatkozik. A régi gyűjtői hagyományt ápoló Volpinum széles műfaji és stiláris hálóval meríti a kortárs művészetet, mégis csupán Marina Abramović fért bele keleteurópaiként (ha jogos ez a besorolás az esetében) anyagába és a – ma magánéleti okok
miatt szüneteltetett – kiállítóhelyének programjába.25 Heinz Ploner a friss gyűjtők egyike:
1997-ben kezdett nagy lendülettel kortárs művészetet vásárolni, könyvet adott ki Erwin
Bohatsch és Hubert Scheibl kortárs absztrakt festészetéről, felújított Jugendstil-villájában
kiállításokat rendezett (szintén magánéleti okok miatt 2008 óta ez is szünetel), galériása
becsüli a kelet-európai folyamatokat, s mégsem lett ebből regionális nyitás. Még a magyar
származású vagy másként idekötődő bécsi gyűjtőknél is a visszahúzódás ﬁgyelhető meg:
Eisenberger Jenő az ezredfordulón egy budapesti árverésen megvált kortárs magyar anyagától, s ma csupán Nádler István és Soós Tamás egy-egy festménye jelent magyar színt a
24 A Kunstforumot 2009-ben újították fel, megnyitása után az első tárlat a most először Unicredit Gyűjteménynek aposztrofált konglomerátumból
szemezgetett, a kommunikációs szövegben hangsúlyozták is a kelet-európai leányvállalatok egyéni gyűjteményeit, de művet innen mégsem választottak be a kiállításra.
25 2008-ban Fodor János egy kis munkájával gyarapodott az anyag az egyik budapesti galériából.
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gyűjteményben az idősebb osztrák mesterek (Oswald Oberhuber) vagy éppen a feltörekvők (Rudi Stanzel) képei között.
Ékes példa Francesca von Habsburgé is. A Thyssen-Bornemisza családból származó,
a Habsburg nevet férje révén felvett kékvérű műgyűjtő az ezredforduló indította el TBA21
elnevezésű kiállítóhelyét. Illusztris belvárosi helyszínen, a Kärntnerstrassétól száz méterre, a volt Erdődy-palotában nyitott össze lakásokat, s a kétszintes tér a nemzetközi neokonceptuális médiaművészet otthona lett. A tudatosan a hagyományos műfaji korlátokat
feszegető, nem klasszikus értelemben gyűjtő-kiállító, inkább projektekhez megbízói, kurátori, ﬁnanszírozói szerepet vállaló T-B A21 egyszer ugyan egy részben kelet-európai projektet bonyolított Küba néven, a Duna mentén, de nem tart fenn külön regionális programot.
Sőt, egy arisztokratától érthető módon semmilyen nemzeti korlátot nem kíván magának
állítani. Mivel a család festményanyaga ma Madridban múzeumban látható, s e tradicionális művészetpártolói felfogás egyszerű folytatásával aligha tudta volna ambícióit kiélni,
saját nevet szerezni, Francesca von Habsburg inkább a jelenkori nemzetközi sztáralkotókra és a média által felkapott érzékeny témákra vadászik. Pavilont ﬁnanszírozott a 2005-ös
Velencei Biennálén Olafur Eliasson és David Adjaye párosának, projektbe fogott Kambodzsában. Adott esetben az Adria horvátországi szigeteit sem utasította vissza projekthelyszínként, de semmilyen (regionális vagy egyéb) kötöttséget nem vesz magára.
A kelet-európai érdeklődés az osztrák művészeti és gazdasági intézményrendszerben
nem esztétikai, hanem politikai és piaci alapú. Az elmúlt negyedszázadban három hullámát
ﬁgyelhettük meg: a rendszerváltást megelőző és követő néhány évet, az EU-csatlakozás
idejét, majd a Vasfüggöny leomlásának huszadik évfordulóját. Látszik az alkalmak történelmi, illetve földrajzi-stratégiai jellege; továbbá már magából az alkalomból adódik, hogy
az érdeklődési hullám rendre kampányszerű, nem tartós. Közéleti és médiaﬁgyelmet lehet
vele generálni. A hangsúly Kelet-Európa aktualitásán van, nem a művészetén.26
A legtöbb osztrák (és nemzetközi) művészeti szakember és intézmény számára idejétmúlt is a földrajzi, nemzeti kategorizálás, az ilyen jellegű gyűjtés vagy művészettámogatás. Ahol mégis megtartottak ilyen skatulyákat, ott viszont Kelet-Európa még Bécsben
sem számít prioritásnak. Az Erste Bank gyűjteményén kívül nincs másutt ilyen fókusz
Bécsben. A díjak között több kelet-európai szakosodásút fedezhetünk fel (Henkel, Essl,
Strabag), ám itt szigorúan díjról, vagyis az eseményjellege miatt a sajtóban jól kommunikálható akcióról van szó, s a valódi kánonképző mechanizmushoz (gyűjteményezés) a
három kiemelt vállalat közül kollekciót építő kettő esetében már nincs szó. Kelet-európai
26 Ugyanígy működik a „negatív aktualitás” is. Amikor a gazdasági válság 2008-ban Kelet-Európára is átterjedt, és ebben a média – joggal vagy jogtalanul – számos osztrák bank érintettségét sugallta, azonnal háttérbe szorult a bécsi érdeklődés a régió kulturális élete, különösen a viszonylag gyenge
pozíciójú kortárs művészete iránt.

művészek bekerülhetnek az osztrák (és nemzetközi) művészeti intézményrendszerbe, de
inkább az egyéni teljesítmény alapján, regionális identitás nélkül.
Ez nem is baj. A művészet elsősorban esztétikai kategória, nem (vélt) földrajzi, kulturális vagy egyéb besorolások sulykolása, rögzítése. Ha a magyar művészek is hatékonyabban lesznek jelen a művészeti életben, akkor a munkásságuk alapján gyakrabban kerülnek
majd a bécsi és más döntnökök elé. Ehhez az út sokféle lehet: ki a nemzetközi vásárokban hisz, ki a hazai múzeumi és kiállítási kultúra színvonalának emelésében, ki a galériák megszilárdításában, anyagi erejük és szakmai kompetenciájuk nemzetközi színvonalú
kiépítésében, vagy éppen a művészeti és művészettörténeti képzés és kutatás, menedzsment reformjában. Ha jobban becsüljük és végezzük a saját művészeti munkánkat idehaza, Bécsben is hatásosabb lesz a jelenlét. Miért várjuk el az osztrákoktól, hogy a magyar
művészet nemzetközi menedzsmentjének feladatát helyettünk végezzék?
Mérlegeljük azt is, mennyire nyitott a hazai művészeti közeg a tőlünk keletre fekvő
országok kortárs alkotói iránt. Akkor várjunk el nagyobb kelet-európai művészeti merítést az osztrák gazdasági, kultúrpolitikai és művészeti döntéshozóktól, ha a megfelelő magyarországi elit ugyanilyen nyitottan, egyenrangú partnerként és tájékozottan viszonyul a
mi keleti szomszédjainkhoz. Járatlanok az osztrákok a magyar művészet ösvényein? S mi
mennyire mozgunk otthonosan Kelet-Európa kortársművészeti intézményrendszerében?
Amíg lenézzük egymást az egykori Vasfüggöny mögött, s sikerért csak a nyugati, globális
ﬁgyelem felé áhítozunk, addig ne csodálkozzunk, ha ezt a vágyott ﬁgyelmet nem tudjuk
magunkra vonni.*27

*

Az Árgus 2007/6. számában megjelent írás 2009 végén számos ponton átírt, kibővített változata.
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N 2007-ben a gyűjtemény harmincötödik, majd két évvel később a múzeum tizedik évfordulója alkalmából rendezett kiállítást és szakmai programokat az Essl Museum Bécs
elővárosában. Az Essl házaspár által alapított intézmény története jól szakaszolható. Két
ﬁatal művészeti érdeklődésével indult, amelyből a hetvenes évek elején vásárlások, 1978tól már kisebb privát kiállítások bontakoztak ki. A máig családi tulajdonú cég, a Baumax
anyagi sikere tette lehetővé a szisztematikus gyűjtést, majd az 1987-ben megépült vállalati központban a már nyilvános kiállításokat. Amint ezt a teret is kezdték kinőni, a szomszédos ingatlanon műtárgyraktárt terveztek, amelyből végül letisztult formájú, jelentős
alapterületű négyszintes épület lett – 1999-ben itt nyílt meg a múzeum.
Ez az intézményesülés iskolapéldája: érdeklődésből professzionális gyűjtés lett, s ehhez szélesedő nyilvánosság és adekvát szervezeti felépítés járult. A néhány éve már Essl
Museum (nem egyszerűen Sammlung Essl) elnevezésű intézményben ötven munkatárs
dolgozik. A múzeum a restaurálástól a vizuális nevelésig minden releváns intézményi
funkciót igyekszik betölteni; máig nem problémátlan jogegyenlősége az osztrák közgyűjteményekkel hosszas egyeztetés tárgyát is képezte.
A másik fejlődési vonulat műfaji téren ﬁgyelhető meg. A gyűjtemény hosszú ideig
a festészetre koncentrált, bár az épület szoborkertjében felbukkant egy Barry Flanagannyúl, illetve egy Jenny Holzer-pad. A First view elnevezésű bemutatón a múzeum megnyitásakor a mintegy kilencven százaléknyi festmény mellett megbújt már néhány objekt,
például Jannis Kounellistől, Nam June Paiktól, Marc Quinntől. De ha összevetjük ezt a
nyolc évvel későbbi helyzettel, amikor a harmincötödik évfordulóra újra az egész múzeumot a gyűjtemény válogatása töltötte meg, akkor válik érzékelhetővé az eltolódás a nem
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hagyományos műfajok felé. 2007-ben külön termet kapott Damien Hirst, Elke Krystufek
és Paul McCarthy munkáinak installációja; képernyőkön futott Tony Oursler vagy Bill
Viola videója.1
Kronológia, hagyományos művészettörténet soha nem volt a gyűjtői páros ideálja,
már az 1999-es nyitókiállítás is a külföldről felkért kurátor, Rudi Fuchs szabad asszociációi
mentén haladt Arnulf Rainertől Emilio Vedováig. A 2007-es összegzés végképp a trendi témák mellett voksolt. A humor-teremben Franz West, a szex-térben Jonathan Meese, a politika hívószónál például a jugoszláv háborúkra reﬂektáló Sokol Beqiri alkotásai fogadták
a látogatót, miközben a gyűjtői házaspár szívéhez alighanem máig legközelebb álló felfogás, az expresszív, részben spirituális töltetű absztrakt festészet mindenütt visszatért (Per
Kirkebytől Günther Förgön át Albert Oehlenig). Ez a harmadik szempont azt mutatja tehát, hogy a nyilvánosság és a műfajok mellett az ízlés terén is folyamatosan nyit az intézmény – miközben nem akarja, nem is tudja, talán nem is kellene levetkőznie a magánízlésre visszavezethető elfogultságait, prioritásait. Összességében igyekszik a kortárs művészet
minél több témáját, megjelenési formáját bevonni, hogy egy esztétizáló privát képtárból
tartalmi értelemben is a jelenkori közgyűjteményekkel versengő intézmény legyen.
A negyedik lépéssor a horizont tágítása az osztrák művészettől az európain és
amerikain át a globális perspektíváig. Esslék Ausztriában vásároltak eleinte sokáig, ám
ahogy néhány más osztrák köz- és magángyűjtemény felismerte a nemzetközi integráció
fontosságát, ők is megpróbáltak kontextust keresni nemzeti törzsanyaguknak előbb a kézenfekvő német közegben, majd ettől már elszakadva. Döntő a cég üzleti terjeszkedése is:
amerre az üzleti utak viszik Karlheinz Esslt, ott előbb-utóbb műterem- és galérialátogatásra is sor kerül.2
Ugyanakkor, újraolvasva az 1999-es katalógusban Fuchs tanulmányát, a ﬁgyelmeztetése is jogos: az osztrák művészethez képest egy-egy nemzetközi jelenség csak azért
még nem értékesebb, mert külföldi. Ez nem esztétikai minőség. Amennyire belterjes csak
a hazait gyűjteni, olyannyira mesterséges (kisebbrendűségi érzésre utal) a külhonit eleve
többre tartani. És mi is az, hogy külhoni? Egy külföldi látogatónak, vagy egy külföldi kiállításon Esslék osztrák művészei lesznek a külföldiek. Esslék nem is hanyagolják el osztrák anyagukat; alkalmasint az 1945 utáni osztrák festőgenerációknak tették a legnagyobb
szolgálatot gyűjtésük egész történetével, amennyiben korábban vagy másutt nemigen tapasztalható nemzetközi kontextushoz segítették őket.
1 A több mint hatezer tételt számláló kollekcióból a fotógyűjtemény többször önállóan is szerepelt már (Nan Goldintól Marie-Jo Lafontaine-en át
Thomas Struthig).
2 A gyűjtemény mai egyetemes súlypontjai közül néhány: India, Kína, Ausztrália (kortárs őslakos művészet).

Az eddigi utalásokból is kitűnhetett egy ötödik szempont, az összpontosítás egyre
inkább a jelenre. A múzeum jelenkori küldetését hivatott sugallni elnevezésében a Kunst
der Gegenwart megjelölés, míg kezdetben a „kortárs” inkább késői modernet jelentett a
gyűjtői párosnak (Max Weiler, vagy a St. Stephan-kör legendás négy absztrakt művésze
Josef Mikltől Wolfgang Hollegháig), s még ma is szigniﬁkáns az élő klasszikusok jelenléte Gerhard Richtertől Georg Baselitzig. A bécsi Museumsquartier tervezésének egy szakaszában felmerült, hogy a Leopold Múzeum korai modern anyagát szervesen követhetné
Esslék 1945 utáni, „post-war” válogatása; végül az épület – konﬂiktusoktól nem mentesen
– Klosterneuburgban kapott helyet. Ma talán egy, gyűjteményében a festményekre és az
idősebb, befutott generációk túlsúlya miatt a huszadik század utolsó harmadára, a biztos
értékekre koncentráló, de kiállításaiban egyre inkább vállalkozó szellemű, jelenkori proﬁllal is kísérletező intézményként lehetne meghatározni az Essl Múzeumot.
Az eddig áttekintett féltucatnyi szempont didaktikusan kettős logikát követett. Egyrészt számos magyar magángyűjtő, formálódó privát alapítású intézmény számára ismerősek ezek a kihívások: a klasszikus kezdés, a festészet iránti vonzódás, a nemzeti és az
egyetemes viszonya, a magánszenvedély átcsatornázása szervezett működésbe, s így tovább. Tudatosan nem is említettem még a legérzékenyebb kérdést, az alapító beleszólását. Bár a múzeum létrehozásakor felállt egy művészeti tanácsadó testület – amelynek a
német nyelvi terület ismert szakemberein túl, mint Wieland Schmied, Harald Szeemann
vagy Peter Baum, tagja volt Beke László is –, és volt egy művészeti igazgatóhelyettes is,
ám időközben mindkét független szakmai kompetencia megszűnt, és a vezetés Karlheinz
Essl kezében van.
Különösen igaz ez a gyűjteményfejlesztésre: a múzeumban dolgozó művészettörténészek javaslattételi, informális befolyásolási lehetőségén túl a vételek egyszemélyi felelőse
továbbra is az alapító. Az osztrák visszhang, illetve más nemzetközi példák azt sugallják,
ez nem a legbölcsebb felállás, és a hasonló felállásban, az alapító meghatározó beleszólásával indult magyarországi magánkezdeményezések tapasztalata is inkább negatív. Tény
viszont, hogy ettől (is) tagadhatatlanul magán ez a múzeum, amint például a Leopold Múzeumnak is élethossziglan igazgatója volt Rudolf Leopold. S ha már ez egy új, külön intézmény, akkor miért is ne különbözzön a kortárs közgyűjteményektől?
Ez a kérdés adja az eddigi szempontok jelentőségét is: milyen legyen a köz- és a magánintézményi funkciók viszonya? A gyűjtés közel negyven, illetve a múzeum több mint
tíz évének vizsgálata igazából erről a dilemmáról szól. Moderntől a kortárs felé, nemzetitől az egyetemes felé, gyűjteménytől a múzeum felé, festészettől a műfaji sokszínűség felé, és sorolhatnánk még az elmozdulásokat, amelyek egy (vélt) közintézményi modellnek
történő megfelelési vágyról tanúskodnak. Ez értékelhető pozitívan, önfejlődésként. Amint
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évszázadok óta gyakran a jó értelemben vett amatőr (művészetszerető) magánkezdeményezések transzformációja eredményezi a múzeumokat, itt is ennek lehetünk részesei.
Óriási státuszemelkedés egyetlen emberöltőn belül egy üzletember tapogatózó műtárgyvásárlásaitól eljutni egy magánalapítványig (1995), ami tartósan, az egyén életén túl
is szervezett működést biztosít majd az általa létrehozott múzeumnak. Ez a státuszváltás
tekinthető az egész gyűjtési történet egyik motorjának is. Az alapítvány adóelőnyök révén a
múzeum céges ﬁnanszírozása szempontjából is a legkedvezőbb modell, s végeredményben itt
a ﬁnanszírozó cég, az alapítvány és a múzeum mind ugyanazon család ellenőrzése alatt áll.
Lehet ezt kritizálni a már említett szakmailag konzervatív, csak lassan oldódó prioritások miatt vagy a céges terjeszkedés és a művészeti imázs kényszerházasságát kipellengérezve, de értékelhetjük benne pozitívan a modellt más tehetős osztrákok számára, hogy
luxusköltekezés helyett inkább a protestáns etikára emlékeztető módon a köznevelés és a
kulturális (köz)vagyonfelhalmozás útját válasszák. Ám ha jóváhagyjuk ezt az asszimilációs
folyamatot, ahogyan privát szenvedélyből és céges bevételekből közintézményi jellegű rutin
lesz, akkor hogy miért szükséges ehhez külön intézmény? Miért nem jobb a már meglévő
és állandóan forráshiánnyal küszködő osztrák modern és kortárs múzeumokat támogatni
az Essl Múzeum rendelkezésére álló igen jelentős összegekkel? Csak példaként: a múzeum
éves szerzeményezési kerete többszöröse még a legtehetősebb osztrák állami kortárs múzeumokénak is. Az új intézmény kellemetlen árfelhajtó versenytárs a műtárgypiacon, illetve a közönség és a média területén is csak megosztja a múzeumokra irányuló ﬁgyelmet.
Főleg az állami szférában tevékeny osztrák művészettörténészek még messzebb mennek ilyen irányú kritikájukkal, s azt is szemére vetik Essléknek, hogy a festészet idealizálása konzervatív irányba tereli az amúgy sem túl nyitott osztrák közízlést, továbbá más vagyonosok és cégek számára éppen rossz példa a magánmúzeum, mert azokat is a meglévő
közintézmények támogatása helyett új, önálló intézmények létrehozására serkenti. Sokan
kétes fejleménynek tartják, hogy céges és magán kezdeményezések gyümölcseként az elmúlt tíz-tizenöt évben Ausztriában tucatnyi nemzetközi súlyú új kortárs művészeti központ jött létre – az Essl Múzeum mellett például az EVN, a Verbund, a Generali, az Erste
Bank vagy a 2008 augusztusában megnyílt karintiai Museum Liaunig. Ezek mind csökkentik az állami intézmények rendelkezésére bocsátott támogatásokat, nehezítik mozgásukat
a műtárgypiacon, elszívják a munkaerőt, s így tovább, árad a panasz, irigység, előítélet,
illetve a jogos vagy csupán a vélt szakmai felsőbbségtudatból táplálkozó művészettörténészi, kurátori kritika.
A probléma alapos körüljárása könyvet igényelne, de röviden megfogalmazható, hogy
az igazodás a tét. Nem véletlenül választottam e fejezet címéül a kettős értelmű felvetést:
Megfelelni – minek? Ha a magánkezdeményezések mélyen hiszik, hogy az ő múzeumfelfo-

gásuk más, és ezáltal a szakmának és a közönségnek a paletta szélesedését hozva, össztársadalmi hasznot hajt, akkor minek megfelelni a bírált közintézményi gyakorlatnak? Akkor
tényleg másnak kell maradni, és nem feltétlenül érték a kezdeti bekezdésekben öt-hat aspektusból áttekintett igazodási folyamat.3
Amennyiben viszont valós a megfelelni vágyás a múzeumok állami, önkormányzati
fenntartású, közhasznú modelljének, akkor ezt következetesen kell véghezvinni, pontosan szem előtt tartva, mely kulcsfontosságú döntések határozzák meg egy múzeum küldetését, s nem lehet csupán kiválasztott szempontokból egy kicsit közelíteni ehhez a múzeumi modellhez az elfogadottság érdekében, közben más tekintetben fenntartva a magán
szuverenitást. A problémát aligha lehet egyszerűen feloldani, de érdemes legalább tudatában lenni (Magyarországon is) a kérdésnek: kié is egy magánmúzeum? Az alapítás jogi és
a fenntartás gazdasági kritériumai határozzák ezt meg, vagy az intézmény keresett, vállalt
küldetése, az elvárt feladatai?
Ugyancsak egy családi tulajdonú cég gyűjteményéről van szó második bécsi példánk, a globalizáció jegyében immáron angolul elnevezett Strabag Art Collection esetében. Amikor a bécsi vállalati központban körbevezettek az ezerhétszáz tételes kollekcióból
kifüggesztett válogatáson, egyértelművé vált, hogy szempontjukból nézve értelmetlen különválasztani, hogy ez a cég tulajdonos-igazgatójának magángyűjteménye nemcsak otthonában, hanem a cég épületeiben is kiállítva, vagy egy céges kollekció, amely a cég családi
tulajdonlása miatt egyben magán is. Holott ez annyiban nem kukacoskodás, hogy a vállalati gyűjteményeket intézményinek szoktuk tekinteni, más szerepeket, nagyobb felelősséget tulajdonítva nekik egy egyszeri magángyűjteménynél. Ilyen szerepet vállal is a Strabag.
A gyűjteményt – a tulajdonos beleszólása mellett – három szakember kezeli, akik a cég alkalmazásában állnak. Nem külsős kurátort kérnek fel, hanem a vásárlások, a céges helyszínek és a raktárak közötti mozgatás, a kölcsönzések, s egyéb tevékenységek lebonyolítására
a cég mini kurátori részleget tart fenn. Ez még osztrák viszonyok között is nagy szó, s jelzi, hogy mégsem individuális magángyűjteményről, hanem vállalati programról van szó.4
A gyűjtemény számára ugyanakkor az épület távolról sem ideális: az amúgy látványos irodatoronyházban a műalkotásoknak óhatatlanul is szűk folyosók, a tetszetős, tágas üvegfelületek alig hoznak létre a képeknek valóban előnyös tereket. Három emeleten
a szoborinstalláció tűnik még a legszerencsésebbnek, miközben az épület és a gyűjtemény
3 Ilyen szempontból is érdekes volt az Essl Museum tízéves jubileumi kiállítása Aspekte des Sammelns címmel 2009 telén. Tíz múzeumigazgatót kértek fel, hogy a Baumax által folyósított egységes – közgyűjteményi viszonyok között igen magas – összegből kortárs alkotásokat vásároljanak egyszerre
szem előtt tartva a saját és a finanszírozó intézményt: a munkák az Essl Museum tulajdonába, de tartós letétként a fogadóintézménybe kerültek. A hevesen bírált program tíz meghívott múzeuma között két kelet-európai (lengyel és horvát) is volt.
4 Magyar párhuzamként két bank adódik, ahol egy-egy kollégát bíztak meg a jóval kisebb gyűjtemény és kiállítási program kezelésével.
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büszkesége, Bruno Gironcoli szobrász óriási, jóval embernagyság fölötti organikus gépszobrai ugyan állandó kiállításon láthatóak egy külön, nagyvonalúan tervezett térben, ám
a munkák minősége nem egyértelműen áll arányban ezzel a ráfordítással. Jelleg és színvonal tekintetében a mintegy kétszázhetven osztrák alkotótól válogatott gyűjtemény egésze
is nagyon változó. Stiláris proﬁlt nehéz lenne kihámozni, s mivel az anyag festményekre és
graﬁkákra koncentrál, progresszívnek sem tekinthető. Terjedelme és sokszínűsége révén
azonban az elmúlt évtizedek osztrák művészetének jó áttekintését adja.
Az osztrák túlsúly lassan olvad. Amint a cég, úgy a művészeti program is kezdetben
lokális, karintiai volt. Ehhez képest a költözés Bécsbe, és a szélesebb osztrák, nemzeti kitekintés előrelépésnek számított. 2009-től datálható a harmadik fázis, a regionális nyitás.
Ez legjobban a Strabag-díjon szemléltethető, amely 1994-ben kezdődött, s a néhány éves
szünetet is ﬁgyelembe véve, közel másfél évtizednyi külön osztrák, illetve magyar nemzeti
díjazás után, 2009-től lett nemzetközi. Megszűnt a két országban addig külön-külön zsűri
által megítélt, külön bemutatott, s utána is teljesen külön kezelt két díj, s helyette egy regionális díjat hoztak létre. Ebben Ausztria állandó résztvevő, míg a környező országok váltakozva szerepelnek. Az első három évben (2009–2011) cseh, szlovák és magyar művészek
pályázhatnak az osztrákok mellett.5
A tizenötezer euróval dotált díj jelentősnek mondható: Ausztriában a legmagasabb céges
kortársművészeti díj a Boston Consulting BC21 Awardja (húszezer euró), amely a Belvederével közös lebonyolításban zajlik, s 2009-ben második alkalommal adják át. A Strabag a fődíjason (2009-ben a kassai Jan Vasilko) túl a döntőben jutott négy másik alkotót (Magyarországról 2009-ben Tibor Zsolt) is ötezer euróval jutalmazza, valamint mind az öten egyéni kiállítást
kapnak a székház tetején lévő kis kiállítótérben. Katalógus készül, ambiciózus a sajtókampány
is. A döntős művészek közül néhánytól vásárolnak is a gyűjtemény számára, vagyis a díj és
a kollekció gyarapítása összekapcsolódik, és elkezdődhet a gyűjtemény regionális nyitása.6
Az eddigi elemeken túl (gyűjtemény, állandó szoborkiállítás, díj, időszaki kiállítótér)
a művészeti program ötödik komponense a műteremajánlat. A Bécs külvárosában, a Duna főága mellett magasodó székház első emeletén műtermek találhatóak, háromhoz művészlakás is tartozik. A díjazottak és más művészek számára az is a jutalom egyik formája,
hogy néhány hónapot itt dolgozhatnak. A programot most terjesztik ki a környező országokban található leányvállalatokra. A pozsonyi cégközpontban az átrium Hermann Nitsch
pannóiból kapott frízt, míg az épületen kívülről – a konszerngyűjtemény egyik valóban kí5 Ezt tükrözi a zsűri összetétele is, magyar részről Bencsik Barnabás és Petrányi Zsolt kapott felkérést.
6 Érdekes módon korábban erre kísérlet sem történt: az osztrák és a magyar Strabag-díj sehogy nem hatott egymásra, a két cég gyűjteményét nem
cserélték egymás között (tény, a magyar vállalaté nagyon kicsi), legfeljebb a budapesti díjazottak közül Szabó Dorottya kapott 2006-ban kiállítási lehetőséget Bécsben.

sérleti, újító tételeként – Erwin Wurm installációja billeg: az irodaház homlokzatára éppen
rázuhan egy családi ház. A céges művészeti vállalást ugyanakkor sokkal szélesebb publicitással, experimentálisabb, szakmailag magasabb színvonallal nem kívánják még jobban ismertté tenni. A projekt végeredményben még mindig a Haselsteiner család, a tulajdonosigazgató privát szenvedélye.
Milyen mérleg vonható a programról? A célok a magán- és az intézményi közeg határán táboroznak, múzeumi szándékról szó sincs. A gyűjtemény nem szerepelt nyilvános
kiállításon, nem készült róla katalógus, nem is vindikál beleszólást az osztrák művészeti
kánonba. A díj hatása jelentősebb: Nieves Salzmanntól Robert Munteánig számos ﬁatal
művész pályáját segítette; a magyar Strabag-díj a kortárs festészet területén erős referencia lett mind a szakma, mind a műtárgypiac szemében. Az osztrák díj referenciaértéke eddig elmaradt a magyaré mögött; az új regionális díj kisugárzását az idő mutatja meg.
Az összességében meglehetősen nagy ráfordítással komolyabb eredmény is elérhető
lett volna. A gyűjtemény igen nagy, ám fókusza a hagyományos műfajokra, az osztrák művészet nemzeti kereteire, továbbá fő művek helyett a sok művésztől sok mű koncepciójára korlátozza a jelentőségét. A díj terén a magyar siker lehetett volna a cél Ausztriában is.
Bár az igazsághoz tartozik, hogy a magyar Strabag-díj renoméjához rendkívüli mértékben
hozzájárul, hogy a Ludwig Múzeum adott helyet a kiállításainak, s Néray Katalin mellett
az egykori zsűri további magyar tagjai is kiemelkedő tekintélynek örvendtek. A Ludwig
Múzeum proﬁljával szinte nehezen is volt összeegyeztethető a Strabag-díj konzervatív,
festészeti fókusza. Nem véletlen, hogy az új igazgató megkönnyebbüléssel vette a külön
magyar díj megszűntét. Magyarországon ezzel a váltással a Strabag-díj egyértelműen veszített: a kiállítás a cég bécsi központjában látható, ami nem összehasonlítható a budapesti Ludwig Múzeummal.
Ehhez képest újra szembetűnő, hogy a díjnak igen nagyvonalúan állapítják meg a
költségvetését a zsűri-ráfordításoktól a művészek soktételes díjazásáig: a kiállítás az irodaházban aránytalanul szerény. Talán egy progresszívebb díjhoz könnyebb lenne bécsi vagy
regionális közintézményt, múzeumot találni partnernek. Az említett BC21 kiállításának
is más optikát ad, hogy a Belvedere egyik épülete fogadja be, még ha az nem is a főépület,
hanem egy külvárosi helyszín, az Augarten-palota. A hétezer eurós Henkel Art Award is
magasabb polcra került azáltal, hogy 2009-ben a bécsi Ludwig Múzeum mutatta be, még
ha csak néhány napra és a hátsó szárnyban.
Ám nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy a cég tulajdonosa nem kíván nagyobb publicitást, nagyobb hatást. S ha ragaszkodik a festészeti fókuszhoz, megteheti. Miért is várnánk el az igazodást az intézményi kánonhoz? Miért is járjon ez azzal a frusztrációval, feszültséggel, amelyre az Essl Múzeum kapcsán utaltam? Másrészt mégsem olyan egyszerű
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ez. Hiszen ugyanennyi ráfordítással a gyűjtemény, a díj, az egész program alakítható lenne
úgy is, hogy fontos tényezővé váljon a kortársművészeti intézményrendszerben – és az
osztrák, a regionális ﬁatal művészetet ez segítené igazán.
Harmadik bécsi példaként szintén egy céges ﬁnanszírozású program szerepeljen,
amelynek bizonyos elemei intézményi missziót tükröznek, míg más részei kompromiszszumokról árulkodnak. Eugène Atget, Julia Margaret Cameron, Many Ray, Henri CartierBresson: impozáns névsor. A mai fotóárak mellett kevés magánszemély vagy intézmény
engedhetné meg magának ilyen rangú gyűjtemény létrehozását. Harminc éve kedvezőbbek voltak a lehetőségek, és a Bank Austria elődjének igazgatója felismerte ezt. Tanácsadóra lelt Anna Auer személyében, aki 1970-ben az elsők között nyitott a fotóművészetre
szakosodott galériát. 1976-ban megállapodtak, hogy a pénzintézet fotókiállításokat fog
rendezni, kollekciót épít, és ehhez vizuális nevelési programokat társít.
Tíz éven át tartott az együttműködés, ezalatt hatvan tárlat jött létre, közötte nemzetközi, New Yorkot is megjárt projektekkel, mint az Alfred Stieglitznek szentelt bemutató. A kísérőrendezvények tudományos színvonalát Vilém Flusser, Benjamin Buchloh, Victor
Burgin és további vezető tudósok biztosították. A gyűjtemény eközben részben kronológiailag gyarapszik William Henry-Fox Talbottól Eadweard Muybridge-en át Edward Westonig;
részben kialakít egy avantgárd fókuszt (Herbert Bayer, Alekszander Rodcsenko).7 A nyitás
a kortárs felé viszonylagos: Bernd és Hilla Becher, vagy Diane Arbus munkái a gyűjtés idején (a nyolcvanas évek elején) jelenkori szerzeménynek számítottak, de egy történeti anyag
végpontját jelentették új kísérletezés helyett. A kollekció 1986-ban átfogóan bemutatkozik
– ám a következő évben már nem hosszabbítják meg a galériás tanácsadói szerződését, a
programnak vége szakad, a gyűjtemény azóta Csipkerózsika-álmát alussza.
Ezen kívánt változtatni a bank azzal, hogy az időközben nemzetközi ﬁgyelmet
keltő kiállításairól elhíresült, a pénzintézet egyik önálló alapítványa által fenntartott
Kunstforumon Bécs belvárosában 270 alkotással és új katalógussal kiállította a gyűjteményt 2008 őszén. Az anyag ezt követően a prágai Nemzeti Galériában került bemutatásra, majd az immáron két reprezentatív helyszínen látogatható (Mönchsberg és
Rupertinum) salzburgi múzeumban helyezték el tartós letét formájában.
Ez komoly státuszemelkedés: Ausztriának hirtelen közgyűjteményi kezelésben (bár
továbbra is a pénzintézet tulajdonában), a nyilvánosság számára elérhetően, egyetemes
rangú fotóművészeti gyűjteménye lett. Mivel nem egy szakmúzeum fogadta be az anyagot, az nem is csak belterjes ügy marad, hanem gazdag egyéb modern művészeti szekciókhoz ízesül. A salzburgi látogatók számára – osztrákokon túl Münchentől Milánóig terjedő
7

Magyar vonatkozást is találunk Moholy-Nagy László és André Kertész révén.

hatósugárban – a fotóművészet a „nagy művészet” részeként fog megjelenni. Ez a múzeumnak is nyereség, hiszen ezt a kollekciót ma piaci áron képtelenség lett volna megszerezni. Tekinthetjük mindezt azonban kritikusan. Az eredeti program nemzetközi összehasonlításban is úttörő volt, ám a jelek szerint valamely, még a mai katalógusban, tehát húsz
év távlatából sem elárult, vagy kiábrándítóan banális, és ezért nem megnevezett vállalati
belső ok (takarékoskodás, személyi változás, unalom) hirtelen véget vetett neki. Ez jelzi,
hogy a vállalati, tehát gazdasági racionalitástól befolyásolt művészeti programok milyen
borulékonyak. 1986-tól nem foglalkoznak a fotóanyaggal, veszni hagyják a cég számára
felhalmozódott marketingelőnyt és a szakmai lendületet egyaránt. Kész szerencse, hogy
létrejött addigra a gyűjtemény, és azt megőrzik – így tartós eredmény is marad!
A mostani bécsi kiállítást is értékelhetjük búcsúfellépés gyanánt. Úgy tűnik, a bank
nem kívánta volna újjáéleszteni a gyűjtést, folytatni például a mai kortársak felé. Irodadekorációs vagy kiállítási célra nem kellenek a fotók, hiszen a különböző fúziók során időközben nagy nemzetközi konszernné nőtt pénzügyi cég több ezer darabos képzőművészeti gyűjteménnyel bír, annak a kezelése önmagában állandó kérdés.8 A fotógyűjtemény
elhelyezésének legegyszerűbb módja ezért a múzeumi elhelyezés volt: a cégnek nem kell
vele törődni, a múzeum viszont a kiállítási életben forgatja az anyagot, amelynek értéke
így folyamatosan nő, és letétje szükség esetén felmondható.
Túlzottan negatív ez a megközelítés? Inkább illúziómentes. Állunk a Kunstforum kiállításán a ﬁatal középgeneráció sikeres kurátorával, Florian Steiningerrel – és körülöttünk
sehol egy lélek. Elismeri: a bécsi közönség valójában ma sem fogékony még a fotóművészet iránt. Pedig a kiállítás meglepetést is tartogat: tizenegy kortárs alkotótól kölcsönöztek nagyméretű, igazán látványos műveket (Günther Förgtől Candida Höferen át Andreas
Gurskyig), ami élővé teszi a klasszikus anyagot.9 De ez sem segít, a kiállítást alig látogatták. Mintha a Kunstforum maga is tudta volna előre: a felújítás alatt álló épület állványzatát nem a fotóanyag, hanem már a következő sztárkiállítás (Georges Braque) molinójával
takarták el. A különbség talán nemcsak abban rejlik, hogy Braque vérbeli festő volt, és a
fauve vagy a kubista korszaka sokkal közelebb hozható a közönség sznobizmusához, mint
a fekete-fehér fotók, hanem hogy a fotókiállítás nem egyetlen sztár köré szerveződött.
Bármilyen sok nagy név bukkan is fel a kollekcióban, a Fotograﬁs gyűjteménycím nem elég
hívogató a felkapott nevekhez szokott média és a közönség számára. Ha André Kertész-kiállítás lett volna a Fotograﬁs bemutatkozása, az versenyezhetett volna Braque-kal.
8 A cégcsoport magyar tagvállalatának is jeles kortárs magyar gyűjteménye van – ami szintén rejtett mind a szakma, mind a közönség elől, máig
egyszer sem volt kiállítva vagy publikálva.
9 A kapcsolat is kézenfekvő, hiszen a gyűjteményben szereplő Becher házaspár düsseldorfi tanítványaiból nőtt ki a kortárs fotó e generációja.
A nyelvi közösség adott: a német nyelvterület kortárs művészetének egyik globálisan legsikeresebb ága éppen ez a csapat.
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Mi a tanulság hazai szemmel nézve? Egyrészt igenis léteznek felelős, felvilágosult cégvezetők, akik tudnak jó időben nagyvonalú művészettámogatási döntéseket hozni; a művészeti szakembereknek (független kurátoroktól az elkötelezett galériásokig) meg kell őket találni. Másrészt igenis működhet jól a kooperáció egy galériával: az Anna Auer által vezetett
program és gyűjtemény utólag sem mutat személyes elfogultságot, érdeket; két nyereségorientált vállalkozás nemzeti rangú művészeti értéket tudott létrehozni. Különösen fontos a
gyűjtés, hiszen annak gyümölcse maradandó – és ennek megkezdésére soha nincsen késő,
csak a megfelelő területet kell kiválasztani. A harmadik konklúzió a Kunstforum és a fotó viszonyával kapcsolatos. Magyarországon is egyre több magán kiállítási intézmény működik,
és a fotóművészet piaci és szakmai szereplői szeretnék belobbizni ezek kiállítási programjába
a fotót. Tegyék. De érdemes józanul szem előtt tartani, hogy egy ilyen látogatószám-alapú,
bevételorientált intézményi hálóban a fotó is a sztárkiállítások versenyében kell majd megállja
a helyét. Nevek, látványos munkák kellenek. És ez könnyen a szakmai érték rovására mehet.
Az eddigi három, gazdasági társaságok által ﬁnanszírozott modellt követően nézzünk körül a közintézményi szférában a vállalt identitás, a magán művészeti programokhoz ápolt viszony terén. A leglátványosabb váltást, az Albertina esetét külön fejezet mutatja be; itt jöjjön néhány más példa. Szívesen együtt élne vezető osztrák alkotók, például
Christian Ludwig Attersee vagy Johann Fruhmann munkáival; nem idegenkedik akár kelet-európai művészek, mondjuk Csutak Magda vagy Fajó János kompozíciótól sem – de
nincs pénze, vagy nem érett meg még az elszánása ezek megvételére? Vegyen inkább kölcsön! Bécs város kortársművészeti kollekciója harminc éve ajánlja a graﬁkakölcsönzést,
még ma is szerény összegért, csupán 2 euró 50 centért havonta. Az 1979-ben egy akkori
városi vezető által útnak indított, Artothek elnevezésű (Nyugat-Európában másutt is ismert) modell célja, hogy az egyszeri bécsi lakos is testközelbe kerülhessen jelenkori művészettel, és sajátjának érezze a fővárosban honos művészeket.
Az érdeklődő a Városháza földszintjén, szakszerű graﬁkai tárlókban válogathat, majd
keretezve viheti el a művet. Úgy érezheti, egy múzeum raktárába jutott be, s egy kicsit feltárult a szentély. Mivel a tékát ügyesen az épületszárny hátsó részében helyezték el, a látogató átvág a kiállítótéren, s így akkor is feltűnik neki, hogy tényleg múzeumban jár, ha
nem is a kiállítások miatt jött. Ugyanabból a gyűjteményből láthat itt időszaki kiállításokat: ez az osztrák főváros által fenntartott kortársművészeti kollekció. Míg a kisebb értékű graﬁkákból folyik a kölcsönzés, a rangosabb művek a nem nyilvános alagsori raktárban
vagy a kiállítótérben kapnak helyet.
Az 1951-ben alapított gyűjteménynek csak néhány éve van állandó helyszíne, korábban átmeneti megoldások között, befogadó-helyszíneken, utazó kiállításokon vándorolt.
A lehetőség múzeuma volt, egyfajta meghívható, lehívható gyűjtemény: innen kapta a ne-

vét, Museum auf Abruf, rövidítve MUSA. A múzsára rímelő betűszót ma, a Rathaus állandó helyszínén is megtartották, s így lassan tudatosodik a szakmai és szélesebb közönségben, hogy a bécsi magisztrátus külön kortársművészeti gyűjteményt tart fenn.
A nagyobb kiállítótérben a több ezer tételes kollekcióból tematikus anyagokat prezentálnak. A jelentősebb, katalógussal kísért kiállítások közül a Kunst + Politik, illetve a gender
hívószavú Matrix (mindkettő 2008) mutatta Birgit Jürgenssen műveitől Lois Renner installációjáig, hogy a kurátorok a társadalmilag érzékeny, provokatív kérdésfelvetéseket keresik. Látszólag arisztokratikus szépészeti tárlat volt a felhőknek szentelt Stark bewölkt
(2009), ám a műfaji sokszínűség mellett a festészeti anyagon belül is a processzuális, kísérleti, minimalista-monokróm munkák (Andrea Reiter-Raabe, Josef Schwaiger) túlsúlya jelezte a konceptuális elkötelezettséget. A gyűjteménynek a lassan inkább klasszikus modern
besorolású, a második világháború utáni, nagy neveket felölelő részét korábban többször
bemutatták, például a Kunsthalléban 1998-ban A jéghegy csúcsa címmel, utalva az egész
kollekcióhoz képest szerény merítésre. Jó áttekintést nyújt a Lange nicht gesehen katalógus is (2007), benne a gyűjteményért felelős osztrák művészettörténészek, továbbá a vendégkurátorként többször szerepelt ismert bolgár szakember, Iara Bubnova gondolataival.10
Az anyagot, a kiállításokat nézve felmerül, mindez miért nem ismertebb? A minőséggel nincs baj, ez nem egy városi reprezentációs képtár az elöljárók portréival, hanem egy
szakszerűen kezelt kortársművészeti központ. Talán a Rathaus helyett „igazi” múzeumi
közegben, jól menedzselt névvel, sajtóval, s más „elvárt” múzeumi intézményi jegyekkel és
aurával felszerelve mindez más státuszt, nagyobb látogatottságot élvezne. A tipikus dilemma adódik: ugyanazok az alkotók vagy művek más intézményben más visszhangot váltanának ki. Az intézmény teszi a művészetet?
Ám lehetünk kritikusabbak is az eddigi eredményekkel szemben. Jók a művek, de
nem főművek. Érdekesek a kiállítások, de nem újítóak: ez a tematika még a sokak által
konzervatívnak tartott Bécsben is rég elfogadott már. A Kunsthalle, a MumoK és számos
kisebb non-proﬁt intézmény (mint a MUSA-tól sétatávolságra, egy volt palotában magánalapítással, de közhasznúan működő MOYA, a Museum of Young Art) lefedi ezt a programot, méghozzá hamarabb és jobban, továbbá nemzetközi kitekintéssel. Ennek fényében
ítélhetünk úgy is, hiába kapna bármilyen más intézményi keretet a MUSA, a „megfelelt”
kategórián akkor sem tudna – jelen adottságaival – túllépni.
Bár a bécsi városatyák aligha szólnak bele a működésébe, s a gyűjteményben ízlés
tekintetében szó sincs nyárspolgári jólneveltségről, a fenntartó elvárásai mégis szerepet
játszanak abban, hogy a kurátorok inkább sok, kisebb értékű munkát vesznek, hogy minél
10

Kisebb kiállítótérben működik a Startgalerie, amely fiatal alkotóknak ad kicsi, de egyéni bemutatkozási esélyt.
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több bécsi kötődésű művészt reprezentáljanak, s az így elaprózódó költségvetés egy széles
merítésű, de karakter nélküli és sehol nem elég erős kollekciót eredményez.
Budapesti összehasonlításban a Kiscelli Múzeumban lévő Fővárosi Képtárról szintén elmondható, hogy nincs könnyű helyzetben sem fenntartója, sem a nagyközönség felé
az identitása megfogalmazásában, de gyűjteményében és kiállításai között mégis több az
országos művészeti közegben meghatározó, a nagy intézményekkel versenyre kelő eredmény. Tény, hogy a Fővárosi Képtár maga is egy nagy intézmény (a Budapesti Történeti
Múzeum) része, ennek előnyeivel és hátrányaival, míg a MUSA nem tartozik Bécs város
közgyűjteményéhez, a Wien Museumhoz. Önálló, de szerény hatású városi kortársművészeti gyűjtemény és program, amelynek kiállításai Budapesten ezért talán nem is a Fővárosi Képtár, inkább a Budapest Galéria tárlataival vethetőek egybe, miközben a gyűjtemény révén mégis a Képtár a megfeleltethető budapesti testvérintézmény. Láthatóan a
két főváros eltérően strukturálja a saját fenntartású kortársművészeti intézményeit.11 Bécs
serpenyőjében találunk azonban egy nagyon komoly tételt: szemben az állami hátterű budapesti Műcsarnokkal, a Kunsthalle fenntartója az osztrák főváros.
Az intézmény 1992-ben nyitotta meg kapuit, s ma két helyszínen fogad látogatókat:
a Museumsquartier nyugati szárnyában, az egykori udvari istállókból a Ludwig Múzeum
és a Leopold Múzeum tömbje között kialakított részben, illetve a Karlsplatz Üvegpavilonjában berendezett Project Space-ben. Mint gyűjtemény nélküli intézmény, elsősorban
időszaki kiállításokra koncentrál.12 Mivel nem kell tekintettel lennie gyűjteményépítési
szempontokra, bátran fókuszálhat aktualitásokra, s lehet kiállításaival provokatív. Társadalmilag kényes témák, széles nemzetközi merítés, műfaji kísérletező kedv jellemzi. Célcsoportja láthatóan a ﬁatal értelmiségi réteg, akik a kultúrától nem közintézményi reprezentációt, hanem nonkonform, a bevett polgári rendet kikezdő impulzusokat várnak.
Mindez nem is olyan meglepő, ha a nagy bécsi múzeumokat szemügyre vesszük:
azok mega-kiállításaival úgysem lehetne versenyezni, és a klasszikus művészet helyi túlsúlya miatt is indokoltabb alternatív, friss proﬁlt választani. Ám aki rozzant épületet, bohém
szervezetlenséget, pénzhiányról panaszkodó vezetést, amatőr kommunikációs fellépést
társítana egy ilyen szellemi programhoz, az meg fog lepődni. A Kunsthalle igazi, nemzetközi viszonylatban is ﬁgyelmet érdemlő vonása a proﬁ menedzsment, a jól szervezett mű-

11 Ha hozzáveszem, hogy a Fővárosi Képtár valójában már több mint százéves, és eredeti gyűjteménye nagyon ígéretesen fejlődött, amíg az ötvenes
években be nem olvasztották a létrejövő Magyar Nemzeti Galériába, sőt a Képtár egykori helyszíne (a belvárosi Károlyi-palota) is reprezentatív volt, akkor Budapest mint főváros képzőművészeti szerepvállalása még markánsabbnak tűnik.
12 Ebben hasonlít a Műcsarnokra, miközben Mannheimtől Hamburgig számos németországi városban a Kunsthalle már a századfordulós alapítása
óta jelentős kollekciót gyarapít.

ködés – éppen annak érdekében, hogy egy ilyen szubverzív, értelemszerűen nem nagy piaci bevételt ígérő küldetés fenntartható legyen!
Már az is feltűnő volt, hogy Bécs város mindkét kortársművészeti intézménye – a
MUSA és a Kunsthalle – élére tudományosan jól felkészült (doktorált művészettörténész),
egyúttal gyakorlatias, a vezetői kihívásnak tudatában lévő, ﬁatal középgenerációs szakember
került. Kettőjük közül Gerald Matt vérbeli menedzser, aki céltudatossága tárgyául éppen egy
üzletileg szokatlan területet választott, a kortárs művészetet, s annak is a műtárgypiactól
távolságot tartó, kereskedelmi sikerhez nehezen segíthető ágait. Kemény költségelszámolást vezetett be, hogy az intézmény által évente vezérelt húsz-huszonöt, nemzetközi mércével közepes vagy nagyobb projekt a mindenkori előirányzatokon belül maradjon. A költségkorlátok túllépésének személyi következményei vannak, az egyes projektekért felelős vezető
köteles elszámolni, s ezt az elvet alkalmazza az adott munkán dolgozó kollégáival is.
Holott erre nincs rákényszerítve, ha szem előtt tartjuk, hogy az intézmény éves
költségvetésének nagyjából nyolcvan százalékát a fenntartó biztosítja. Tíz–húsz százalék között mozog a saját bevétel – az éttermek, a kiállítótermek bérbeadásából, kiállítások külföldre kölcsönzéséből, egyéb forrásokból. A szponzori pénzek a büdzsé mintegy öt
százalékát teszik ki; többségüket az igazgató szerzi meg, az egykor önállóan működtetett
szponzorációs részleget megszüntették.
A Kunsthalle túlnyomórészt közpénzből gazdálkodik; miért indokolt a magángazdasági, számviteli szemlélet? Egyrészt osztrák összehasonlításban már a húsz százalékot elérő saját bevétel is magas, hiszen Ausztriában a művészetﬁnanszírozás a sokat kárhoztatott „privatizáció”, az állam relatív visszavonulása mellett is kilencvenöt százalékban
közpénzből történik. Másrészt Bécs városa szerződéses feltételek mellett nyújtja az alapﬁnanszírozást, mindig csak három évre. Utána következik a szerződés betartásának és
esetleg módosított megújításának végigtárgyalása. A Kunsthalle osztrák összehasonlításban nyitott, sokféle társadalmi, gazdasági kapcsolatból táplálkozó, és a közfenntartója által is józanul rövid pórázon tartott intézmény: elengedhetetlen az üzleti hatékonysága.
A város három feltételt szab a szerződésben. Legalább évi negyvenötezer látogatót
vár el, a küldetésben megfogalmazott szakmai színvonal („a Kunsthalle a globális kortárs
művészet nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő fontosságú helyszíne legyen Bécsben”)
teljesítését ﬁgyeli, és a helyszíneken folyamatos kiállítási jelenlétet vár el. A feltételek nem
teljesülése esetén – elvileg – akár szerződést is bonthat, s egy másik „szolgáltatóval”, új
vagy más kulturális intézménnyel állapodhat meg. E feltételek előírásán túl azonban nem
szól bele a Kunsthalle munkájába, sem tartalmi, sem személyi, egyéb kérdésekbe. Az intézmény non-proﬁt céllal, de magángazdasági, társasági jogi formában működik (immáron
a budapesti Műcsarnok is hasonló non-proﬁt kft.), s a vezetőire van bízva, az adott elvá-
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rásoknak hogyan felel meg. Korábban az osztrák állam is támogatta a Kunsthallét, nyitott
kérdés, hogy a vezetés és a politika talál-e újra közös hangot.
Nem ösztönzi-e a Kunsthallét e kényes fenntartói helyzet további piaci nyitásra, népszerű kiállítások révén médiasikerek hajszolására? A kormány reprezentációs elvárásainak
nem kíván megfelelni, a város pedig szorosan követi a teljesítményt. Nem lenne egyszerűbb a már amúgy is üzleti szemléletben vezetett házat jobban a kulturális piac szolgálatába állítani? A kérdést azért fogalmazom ilyen sarkosan, hogy kiugorjon az „üzleti szemlélet” árnyalt jelentése. Szó sincs populáris nyitásról, sőt! A Kunsthalle azért és csak azért
kapja a városi apanázst, hogy azzal a kortárs művészet újító jelenségeinek otthona legyen:
joga és kötelessége az előremutató program. Küldetése (mission statement) eleve kizárja
a klasszikus modernizmusból vagy a kortárs művészet nagymenőiből szemezgetett, hoszszú sorokkal kecsegtető tárlatokat. A magángazdasági racionalitás nem cél, hanem eszköz.
Nem anyagi hasznot, hanem szellemi teljesítményt kell felmutatni, nem a bevételeket kell
mindenáron növelni, hanem azokat pazarlás nélkül, hatékony munkával felhasználni.
A Magyarországon (is) még mindig nehéz kérdést, a kulturális intézményekben
„szociális” alapon foglalkoztatott munkatársak ügyét ez az összefüggés helyezi megfelelő megvilágításba. Egy felelős fenntartó – mint Bécs városa – nem kíván piacorientált
„showbizniszt” faragni a vezető művészeti intézményeiből (szemben azzal, ahogyan ezt
idehaza az újítani próbáló közintézményeknek sokan a szemére vetik), hanem éppen a
nemzetközileg jegyzett szakmai színvonal, a non-proﬁt, tudományos misszió érdekében
várja el a szakemberektől, hogy hatékonyan ténykedjenek.
A Kunsthalle körül e szemlélet és a provokatív kiállítások nyomán gyakran generálódik feszültség – ám szakmai siker is: évente 120–180 000 látogatójuk van, nyolcvan százalékban negyven év alattiak. Ehhez a hatékony művészetközvetítés is hozzájárul. Ez egy
újabb, idehaza a hagyományos szakma által még mindig lenézett terület, pedig aligha képzelhető el – főként a nehezen befogadható jelenkori művészetben – olyan kiállítási program, amely vezetések, a vizuális oktatással történő aktív, kezdeményező együttműködés
nélkül is széles közönséget szólít meg.
Egy ilyen intézmény a többi bécsi intézményre is kihat, főleg a szomszédban lévő
Leopold Múzeumra és a Modern Művészeti Múzeum Ludwig Alapítványra.13 A Rudolf
Leopold gyűjteménye számára közpénzből létrehozott múzeum a klasszikus modern mű13 Az intézmény neve Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, MumoK. A budapesti intézményhez (Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig
Múzeum) képest a gondolatjelen túl a fő eltérés a „modern”, illetve „kortárs” besorolás (a budapesti múzeumnak nincs modern anyaga, gyűjteménye
a hatvanas évekkel indul), valamint az „alapítvány” és a „múzeum” elnevezés. Történeti különbség, hogy az osztrák múzeum nevéhez utólag toldották
hozzá Ludwigékat, míg a magyar esetben a „Kortárs Művészeti Múzeum” előtag társult később, amikor a gyűjtemény már nem csak a Ludwig-anyagot
tartalmazta, s az intézmény önállósult.

vészetre összpontosít, a Kunsthalle felfogásától távolságot tart.14 A kollekcióban jócskán
akad azonban második világháború utáni művészet (például a bécsi akcionizmus meghatározó darabjai), és Leopoldék ﬁa, a múzeum munkájában évek óta részt vevő, egyébként saját pszichoanalitikus rendelését vezető Diethard Leopold nyitni is fog a kortárs irányba.15
A MumoK esetében a párhuzam lényegesen kézenfekvőbb, bár árulkodó, hogy nevében a „modern” és a nem a „kortárs” szó szerepel. 1958-ban miniszteri rendelettel azért
hozták létre (más néven, más helyszínen), hogy a megelőző évtizedekben történelmi okok
miatt elmaradt modern szerzeményezést pótolják. Az első igazgató, a jeles német művészettörténész, Werner Hofmann vásárlásai 1959-től kezdve erre is fókuszáltak. Időközben
azonban a modern művészet történeti kategória lett, s egyre nehezebb egyazon házban
gyűjteni és bemutatni a kortársakkal.
A MumoK vezetése nem elégedett a Museumsquartier-ben kapott épülettel sem. Az
igazgatónak, az eredetileg művészként végzett Edelbert Köbnek kettős oka van, hogy szorgalmazza az elköltözést. A város külsőbb kerületébe, tágas területre, a Duna partjára álmodott új múzeumépületet a Coop Himmelb(l)au tervezőiroda, bár korábban más helyszín (egy
egykori vágóhíd) is felmerült, illetve az sem lenne meglepő, ha végül majd más megoldás
születne. A bárhol is, de megnyerhető további kiállítási területen túl a döntő érv a múzeum
kettéválasztása. A jelen épület modern múzeum maradna, míg az új helyszín szolgálná a
kortársat. Modern és kortárs ilyen szétválasztásáról nemzetközileg megoszlanak a vélemények, de tény, hogy a MumoK kényszeresen egyensúlyoz a két korszak, két szemlélet között.
Kiállításai a Kunsthallénál kevésbé progresszívek, s ez éppen a modern kötődéssel (tehát
erősebb történeti, egykor bármily avantgárd, ma már óhatatlanul is klasszikusnak tűnő műtárgyanyaggal) magyarázható, valamint magával a gyűjteménnyel, a múzeumi funkcióval.
Egy gyűjtemény nagy felelősség, más hozzáállást, kisebb kockázatvállalást jelent egy
kiállítási intézményhez képest. Főleg ha a gyűjtemény gyarapítására alig van forrás az állami fenntartótól. Az együttműködés a magángyűjtőkkel így elkerülhetetlen, ami kötéltáncot eredményez. Azt, hogy a múzeumban jelentős a nemzetközi anyag, illetve a „modern”
elnevezés mellett elindultak a jelenkor felé, a Ludwig házaspár, illetve az aacheni Ludwig
Alapítvány 1978-as donációja, majd a velük kialakuló együttműködés határozta meg.
1981-ben jött létre az Osztrák Ludwig Alapítvány, amely a német művészettörténész, ipa14 Leopold magángyűjteménye és a mai múzeumi anyag között az átmenet komplex. Máig nagyfokú irigység tapasztalható amiatt, hogy Leopold
nemcsak az intézményt és az épületet kapta meg, hanem ajándékozás helyett drága pénzért eladta volna kollekcióját az osztrák államnak. Tényleges
vétel csak a kollekció értékének 18 százalékára vonatkozott, a többiről egyéb konstrukciók rendelkeznek.
15 A Leopold Museum története, háttere jól dokumentált – az intézmény saját szemszögéből. A megnyitáskor megjelent egy interjúkötet a gyűjtővel, amelyet Diethard Leopold készített, majd az ötéves évfordulóra egy album látott napvilágot a múzeum addigi teljesítményéről. Az intézmény valós
kapcsolata a Kunsthalléval és a MumoK-kal szerény, holott a látogató tekinthetne úgy a trióra, mint egy zömmel klasszikus modern, majd egy alapvetően második világháború utáni, végül egy döntően kísérleti, jelenkori intézmény egymásutánjára.

20. MEGFELELNI – MINEK? Köz- és magángyűjteményi funkciók viszonyáról bécsi intézmények példáján

....................................................................................... 299

20. MEGFELELNI – MINEK? Köz- és magángyűjteményi funkciók viszonyáról bécsi intézmények példáján

300 .......................................................................................
ros és műgyűjtő házaspár támogatása mellett az osztrák állam szerződéses anyagi kötelezettségvállalásának köszönhetően évről évre különböző formában segíti a múzeumot,
gyarapítja a kollekciót.16 Ludwigék ízlése (például a ﬁguratív preferenciájuk), az utóbbi évtizedek kortárs mércéjével nézve biztonsági, konzervatív szemlélete nem a legprogresszívebb közgyűjtemények klubjában szorít helyet a bécsi múzeumnak globálisan. Csakhogy
ez a kritika, tartalmilag bármennyire jogos is, elfelejti, hogy Ludwigék lépése, majd az abból kibomló kooperáció nélkül a MumoK ma valószínűleg közel nem lenne olyan jelentős
intézmény, hogy egyáltalán mérlegelje a vezető múzeumokkal vont párhuzamot.
Áttételesen még az is a Ludwig-szálnak tudható be, hogy az első adomány előkészítése során kapcsolat adódott a kölni Wallraﬀ-Richartz-Museum főrestaurátorához, Wolfgang
Hahnhoz, akinek ﬂuxus-gyűjteményéről éppen megszakadtak a tárgyalások Köln városával, mire Bécs ügyesen megoldást kínált, és 1981-ben létre is jött ez a második nagy
magángyűjteményi bővülés. Az azóta is zajló Ludwig-gyarapítási programon túl azonban
a MumoK igyekezett nem látványosan udvarolni más magángyűjtőknek. Mivel proﬁlját az
efemer jelleg miatt nehezen gyűjthető bécsi akcionizmus határozza meg, nem is tűnt volna kiﬁzetődőnek a ﬂört a gyűjtőkkel.17
Ehhez képest 2005–2009 között nyolc magángyűjteményt mutattak be, s további
négy olyan kiállítást rendeztek, amely magántulajdonból a MumoK-hoz került anyagot
prezentált. A 2005/2006-os év külön a gyűjtésnek szentelt programjáról már volt szó, ennek kapcsán tíz magángyűjteményt állítottak ki, s kettőről (Hauer, Wojda) külön katalógust publikáltak egy sorozat kezdeteként. Ez az akció igen vegyes visszhangot váltott ki, a
katalógussorozat nem is folytatódott. A két kollekció osztrák összehasonlításban újítónak
tekinthető a nemzetközi nyitottsága miatt. De a külföldi nagy nevektől csupán szerény
munkákat tartalmaz, így sem Esslék kollekciójával, sem más nemzetközi magángyűjteményekkel nem említhetők egy lapon, komolyabb múzeumokról nem is beszélve. Ehhez képest a „MumoK Privatsammlungen” sorozatcím kétes erény, hiszen – így a kritikusok –
egy magára valamit adó közgyűjtemény nem osztja meg imázsát ilyen partnerekkel. A két
anyag műfajilag is éppen csak jelképesen lép túl a hagyományos képformán, sovány vigasz
a konstruktív, minimalista irány rokonsága a múzeumi kánonnal.
Képzeljük el a budapesti Ludwig Múzeumnak a magángyűjtőkkel fenntartott távolságtartása fényében, milyen meglepő lenne egy hasonló katalógussorozat nálunk! Ám
pontosan ez sugallja, miért nem volt mégsem hiábavaló a bécsi kezdeményezés. Talán
mértékében túlzott, de törekvésében jogos elismerést, támogatást nyújtott az osztrák ma16
17

2006-ban kiállítás tekintette át a MumoK-nak az alapítványtól származó szerzeményeit.
Bár 2006-ban bemutatták az irányzat magánkézben lévő egyik jelentős válogatását, a Hummel-gyűjteményt.

gángyűjtők azon (nemzetközileg szűk, a magyar helyzethez képest tágabb) csapatának,
akik a külföldi művészet kontextusába helyezik nemzeti anyagukat. A MumoK hosszú távon partnereket szeretne így szerezni, hogy az ország közös kulturális kincsének tekinthető magán- és közgyűjtemények együttesen fejlődjenek nemzetközi mércével is.
Ez a gesztus ritka a hazai köz- és magángyűjtemények viszonyában.18 A budapesti Ludwig Múzeum védelmében hozzátehető, alig néhány hazai magángyűjtemény akad,
amely szellemiségében a múzeum potenciális partnere lehet. Ám talán éppen ezért kellene
támogatni a magyarországi privát kollekciók nyitását a nemzetközi és a progresszív jelenkori művészet felé. Nem a már felmutatott teljesítmény, hanem a megcélzott (közös) jövő
legitimálná az együttműködést. A múzeum szerepe egy ilyen munkamegosztásban nem
a nemzetközi kánonhoz már saját erőből utat talált magánosok beemelése az intézményi
elitkörbe, hanem a ma még csak arra orientálódók segítése. A művészettörténészek és a
közgyűjtemények erkölcsi és szakmai támogatása, együttműködése nélkül nehezen várható el (úgy a magyar, mint az osztrák) magánosoktól, hogy integrálódjanak a nemzetközi szcénába. A MumoK kiállását a magánszféra mellett a jövő fogja reálisan értékelni: ha
a kibontakozó nemzetközi gyűjtés és galériás élet Ausztriában dinamikusabb kortársművészeti életet indukál nemzetközi résztvevőkkel, akkor abból a múzeum gyűjteménye is
gyarapodni fog, s akkor a közelmúlt kérdőjeles gesztusai utólag erénynek tűnnek majd fel.
A bécsi múzeum számítását részben már a rövid táv is visszaigazolta. 2006 nyarán, a
múzeum történetének legnagyobb kiállításán mutatták be Why pictures now? (Mi végre a
képek manapság?) címmel a törzsgyűjtemény új egységét, a fotós, ﬁlmes és videós munkákat. A Louise Lawler művétől kölcsönzött címhez esztétikai magyarázatot is lehet fűzni a
médiaművészet jelentőségére utalva, ám vizsgálódásunk szempontjából az a döntő, hogy
az anyag magja egy magángyűjteményi donáció, és számos további, szintén privát ﬁnanszírozású gyarapítási lépés eredményeképpen állt össze bemutatható egésszé alig néhány év
alatt. A vagyonos német családból származó, a nyilvánosságtól visszahúzódó donátor hölgy
az ezredforduló után éveken át társával magán-kiállítóteret működtetett Bécsben, széles
merítésű kollekciót építve Eva Schlegeltől Monica Bonvicinin át Gerhard Richterig, amelynek nagy része ma is magántulajdon.19 Adománya mellett két cég, két alapítvány, négy gyűjtő és számos művész nagyvonalúsága teremtette meg a MumoK új gyűjteményi egységének
alapját, amely Nobuyoshi Arakitól Tracey Moﬀattig válogat az új képformákból.
18 A Műcsarnok Mecénásnap című négynapos kiállítása 2008 őszén próbált meg ilyen lépést tenni.
19 Ludwig, Hahn és Andra [sic] Spallart példája bizonyítja, hogy az osztrák főváros jelentős német szellemi és anyagi tőként vonz. Mivel a németországi múzeumi térkép telített, s közben Bécs egyre kevésbé csupán a klasszikus művészet konzervatív fellegvára, időről időre mindig akad német mecénás, aki idecsábítható. A Kunsthalle egyik büszkesége, az Ursula Blickle Videoarchiv névadója és finanszírozója szintén német. Fordított hatásra alig van
példa: a német közeg még a művészek, galériások közül is csak kevés osztrákot fogad be.
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Az akció kiemelt elősegítője volt a frissen, 2005-ben létrehozott MumoK Board, a tágabb múzeumbaráti kör elitklubja. Fanyalogva lehet mondani, lám, az amerikai modell már
Bécsben is terjed, vagy pragmatikusan felismerhetjük, hogy ilyen lépéseket, intézményfejlesztési gesztusokat tenni sohasem késő. Ahogyan az osztrákok igyekeznek átvenni az angolszász gyakorlatból mindazt, amit az európai modellel elegyíthetőnek, a globális művészeti világ és a műtárgypiac miatt elengedhetetlennek tartanak, úgy a magyar lemaradás
is csökkenthető lenne. Nincs elvi szintű, meghatározó különbség az osztrák és a magyar
múzeumi helyzet között. Gazdaságilag gyengébb pozícióból indul Magyarország, de ez nem
zárja ki, hogy a felzárkózásért hasonló lépéseket, szerényebb szinten, ne lehetne tenni.
A MumoK mai nyitása a magánosok felé eredményt hozott Dieter Bogner gyűjteményének egy korábbi fejezetben számba vett megszerzése révén is.20 Sőt vizsgált időszakunkban a MumoK-ban minden évben volt olyan, egyéb magángyűjteményi kiállítás is, amelynek nem volt közvetlen kapcsolata az ausztriai kortársgyűjtéssel, a Costakis-gyűjtemény
orosz avantgárd anyagának 2005-ös bemutatójától a mexikói Jumex Gyűjtemény globális jelenkori válogatásáig 2009-ben. A múzeum igyekszik társulni a nagy magángyűjtemények világszerte terjedő bemutatásához. Mint az eddigi megfontolásokat, úgy ezt is lehet
kritikusan értelmezni: a múzeumnak nincs más, szuverén módja a klasszikus modernizmus vagy a jól menedzselt kortárs művészet bemutatására?
Újra az eddigi példáknál megﬁgyelt kettősségnél vagyunk. Ha a magánfenntartású
művészeti intézmények közelednek a közintézményi modellhez, akkor ennek nem elégséges mivolta vált ki kritikát (Essl házaspár). Ha egy céges program ragaszkodik a tulajdonosi elképzelésekhez, akkor öntörvényűsége, szakmailag konzervatív jellege szül ellenérzéseket (Strabag). Eközben a másik oldal is lépeget a közösnek vélt irányba: ha ügyesen
teszi, s donációk révén bővül a törzsgyűjteménye, akkor a szakma eltűri ezt, bár ez esetben sem tartja dicséretesnek, míg ha „csak” kiállításokra kerül sor, akkor kritikusok továbbra is ellenzik a „közmagán” szereplést. Dacára e csetlés-botlásnak, a kísérletezés folyamatos a közérdek és a magán- (üzleti) szemlélet házasítására. A jövő úgysem eszerint
fog ítélni. Történeti adalékká egyszerűsödik majd, mely gyűjteményi egység honnan származott, milyen intézményi modell alakult ki a különböző vektorok eredőjeként, s a gyűjteményi, kiállítási teljesítményt az esztétikai érték fogja meghatározni. A jelen óhatatlanul
sokat foglalkozik a gyakorlatias részletekkel, hiszen élő emberek ambíciói, érzelmei vesznek részt a játszmában minden oldalon. A „köz” és a „magán” vitáját ez teszi valóságossá,
egyszersmind mulandóvá.
20 Két, már szintén bemutatott céges kollekció (Erste Bank, EVN) is szerepelt a múzeum kiállítási programjában, és nem alaptalanul: jó példát mutatnak arra, hogy néhány osztrák vállalati művészeti program túllépett az irodadekoráción, és nemzetközileg mérhető teljesítményt ért el, messze elhagyva a rendszerváltás után életre kapott, de immár hosszú évek óta stagnáló magyar vállalati gyűjtési kultúrát.

