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1. Előszó
(A rosszul megválasztott cím csapdája)
Amikor e dolgozat megírásának gondolata a kilencvenes évek végén felmerült bennem,
még nem voltam tisztában azzal, hogy „A művészet vége vagy egy festészet-központú
művészeti paradigma kimerülése” címmel doktori disszertációt írni tulajdonképpen teljes
képtelenség. Egyszerűen azért, mert a művészet végével kapcsolatos viták különböző
hangsúlyokkal, de tulajdonképpen folyamatosan jelen vannak a művészetről szóló
diskurzusban, melyeket átfogóan áttekinteni lehetetlen vállalkozás. Egy mondjuk Giorgio
Vasaritól Stephen Wright-ig tartó elméleti ív megrajzolása1 nem lehetséges, vagy amennyiben
mégis, ez a művészet végével kapcsolatos argumentációk egymás mellé helyezésén túl nem
járna különösebben előremutató eredménnyel.
Ezért a művészet, illetve a művészettörténet végével kapcsolatos teóriák általános
összevetése és átfogó elemzése helyett dolgozatom első, elméleti fejezetében elsősorban két, a
kilencvenes években nagy népszerűségnek örvendő szerző, a német művészettörténész, Hans
Belting és az amerikai művészetfilozófus, Arthur C. Danto témával kapcsolatos fejtegetéseire
koncentráltam. Állásfoglalásukon keresztül meglátásom szerint a művészet vége teóriák két
markáns megközelítése rajzolódik ki. Belting a kezdeti, elsősorban a művészettörténet
nyelvének a művészet aktuális jelenségeivel kapcsolatos alkalmatlanságáról (melyet a
Művészettörténet vége2 című elhíresült könyvében a kép és keret hasonlattal szemléltet) tett
kijelentései után e keretet egyre szélesítve a nyugati művészettörténet (mint egyetemes

1

Giorgio Vasari életrajzírásait, A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete című, 1550-ben keletkezett
művét a művészettörténetírás kezdeteként tartják számon. Ebben Vasari a művészet organikus fejlődéstörténetét
(keletkezés-fejlődés-kiteljesedés-elmúlás) dolgozza ki a reneszánsz művészet példáján keresztül.
Következtetésének megfelelően a reneszánsz művészete Michelangelo művészi tevékenységében elérte
csúcspontját, ahonnan további fejlődés nem lehetséges, így a művészet a fejlődés princípiuma értelmében véget
ért. Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete. Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, 2004,
ford.: Zsámboki Zoltán.
Stephen Wright (1963) elméleti író, kurátor, a párizsi European School of Visual Arts professzora. Kutatásainak
centrumában a kollektív szerzőség, a „művészeten kívüli” művészi kollaboratív gyakorlatok, a művészet változó
összetevői állnak: „A műalkotások, szerzőség és nézők nélküli művészettel szembesülve levonhatjuk a közvetlen
következtetést: a látható művészet mint olyan megszűnik.” Elképzelése szerint a „művészet” megítélésének és
megközelítésének középpontjában ezek után a (kollektív) felhasználás, a használók és maga a használat
állhatnak. E nézőpont felől tekintve, a művészet vagy nem művészet megnevezés közötti különbségtétel nem
releváns többé, a hangsúly a hasznosságon van, amely adott esetben művészeten kívüli célok elérése érdekében
kamatoztatható. Wright értelmezésében tehát a művészet klasszikus jelentéstartalmát tekintve érte el végpontját.
V.ö.: Stephen Wright: Users and Usership of Art: Challenging Expert Culture. A „Reconsidering Relationality”
című
konferencián
elhangzott
előadás,
Párizs,
2007.
április
18-19.
http://transform.eipcp.net/correspondence/1180961069#redir#redir, utolsó letöltés: 2014 november 10.
2
Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte – Eine Revision nach zehn Jahren, C.H. Beck, Köln, 1995,
magyarul: uő: A művészettörténet vége. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2006, ford.: Teller Katalin.
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művészetörténeti diszciplína) kudarcáról tudósít. A szerző az 1983-ban megjelent, majd a
kilencvenes, sőt a kétezres évek folyamán is újrakiadott mű kiinduló állásfoglalásához – az
egységesítő, kizárásra építő művészetörténeti narratíva meghaladottságának téziséhez – hű
marad, ám a későbbiekben, a karlsruhei Zentrum für Kunst und Medientechnologie (a
továbbiakban: ZKM) kutatásait egyre inkább a művészet gyakorlati történéseire alapozza. E
gyakorlati történésekre, mint például a művészeti intézményrendszer alapjának tekintett
múzeumok kilencvenes-kétezres években lezajlott változásaira, a művészeti közeget alakító
szereplők, különösen az elmúlt húsz évben egyre nagyobb szerepet játszó kurátorok3 bővülő
feladatkörére, valamint az intézményrendszerben mára már megkerülhetetlenné vált kortárs
művészeti biennálék jelentőségére koncentrálva ma már nem a művészet, illetve a
művészettörténet végéről, hanem mindkettő globalizálódásáról beszél. A dolgozat első,
elméleti fejezetében Belting e vizsgálódásait veszem górcső alá. Az elemzés során külön
alfejezetben térek ki a szerző Kép-antropológia - Képtudományi vázlatok című 2001-es
kötetére4, mely meglátásom szerint köztes állomást képez a Művészettörténet vége
kiútkeresése – mely számára az antropológia jelenthet megoldást – és a 2010-es évek globális
művészetfelfogása között, ahol a képantropológia már nem központi jelentőségű, inkább egy
érvényesíthető módszer a létező alternatívák közül. Ekkor Beltinget elsősorban már az
etnológia művészettörténeti alkalmazása foglalkoztatja, mely nem kis részben annak
következménye, hogy meglátása szerint a lokalitás fogalma, illetve a transzlokalitás jelensége
egyre döntőbb jelentőségű a jelenkori művészet megértésének tekintetében, melyek
vizsgálatára viszont elsősorban az etnológia alkalmas. Belting etnológiáról megfogalmazott
3

Mivel a szöveg további részében evidenciaként hivatkozom a kurátori tevékenységre, fontosnak tartom
kifejteni, hogy mit is értek ezalatt. A kurátor szó jelentése a magyarban: gondnok, felügyelő személy. (Ld. Bakos
Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai, Budapest, 1983, 476.o.) Művészeti, muzeológiai
kontextusban innen eredeztethető a kustos szó használata, ami egy múzeumban a gyűjtemények felügyelőjét,
tudományos munkát végző munkatársat jelöl, az ehhez kapcsolódó curare ige pedig a gyűjteményi munkát írja
körül. Kortárs kontextusban azonban különbséget teszünk a tevékenység gyakorlati megvalósulása, és annak egy
sokkal tágabb, kevésbé formális, de nehezen körülhatárolható gondolatisága, illetve működési elve között.
Előbbin magát a kiállításkészítést, utóbbin pedig kurátori szemléletet értjük, a kettő azonban értelemszerűen nem
választható el egymástól. A kurátori munka mára nemcsak kiállításkészítést és műtárgyak bemutatását jelenti,
hanem olyan kezdeményezéseket is értünk alatta, melyek nem feltétlenül műtárgyakhoz kapcsolódnak, hanem
inkább diszkurzív vagy oktatási jellegűek, melyek kapcsán a kurátori tevékenység tágabb társadalmi és politikai
diskurzusokkal is kapcsolatba kerül. V.ö.: Irit Rogoff, Beatrice von Bismarck: Curating/Curatorial. In: Beatrice
von Bismarck, Jörn Schafaff, Thomas Weski (ed.): Cultures of the Curatorial, Sternberg Press, Berlin, 2012,
21.-38., Paul O Neill: A kurátori fordulat. A gyakorlattól a diskurzusig. In: Kékesi Zoltán, Lázár Eszter,
Szoboszlai János, Varga Tünde (szerk.): A gyakorlattól a diskurzusig. Kortárs művészetelméleti online
szöveggyűjtemény, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművészet-elmélet Tanszék, 2012, 328.-344.o.:
www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemeny, utolsó letöltés: 2013 február 8., valamint a tranzit.org
kurátori szótára, kurátori szemlélet szócikk: http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/kuratoriszemlelet-/, utolsó letöltés: 2014 november 15.
4
Hans Belting: Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft, Fink, München, 2001. Magyarul: Képantropológia. Képtudományi vázlatok. Kijárat kiadó, Budapest, 2003, ford.: Kelemen Pál.
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meglátásainak

megértéséhez

a

kilencvenes

évek

egyik

nagy

hatású,

a

vizuális

kultúrakutatásban is gyakran hivatkozott esszéjét, Hal Foster The Artist as Ethnographer?
című írását5 veszem alapul. Nem utolsósorban azért, mert Foster meglátásait a jelenkori
művészet jelenségeit tekintve is érvényesnek látom. A Belting állásfoglalását tárgyaló
fejezetben végül megkísérlem levonni a dolgozat második, gyakorlati, kiállításelemzéseken
alapuló fejezete számára hasznosítható tanulságokat.
Az elméleti fejezet utolsó részében foglalkozom Arthur C. Danto a művészet végéről a
nyolcvanas években tett megállapításaival, melyeket azonban a szerző még a kétezres
években is aktualizált. Az elmélet sok lehetséges olvasata közül én elsősorban annak
művészetimmanens

jellegére

és

kontextusfüggetlenségére

koncentrálok,

elemzésem

kiindulópontjában tulajdonképpen Danto elméletének életidegensége áll. Nevezetesen abbéli
törekvése, hogy az általa vizsgált folyamatokat – adott esetben a művészet saját filozófiájává
alakulását – mindentől elhatárolva és elrekesztve, önmagában elemezze, figyelmen kívül
hagyva a művészet szűkebb kontextusát éppúgy, mint a szélesebb társadalmi-kulturális
összefüggéseket. A dantói megközelítés paradoxona véleményem szerint abban áll, hogy míg
a maga számára kiemeli az adott történelmi pillanat (nevezetesen 1964) történelmi
jelentőségét, és többször hangsúlyozza a ’jókor jó helyen lenni’ kijelentés örök igazságát,
addig ezt tárgya szempontjából tökéletesen irrelevánsnak tekinti, illetve e vonatkozásban a
történelmi pillanatot absztrakcióként tételezi. Figyelmen kívül hagyja a pop art a huszadik
századi irányzatok közül szinte a legmarkánsabban megfogalmazott társadalomkritikai
törekvéseit

éppúgy,

mint

erőteljes

társadalompolitikai

kontextusba

ágyazottságát.

Véleményem szerint ez a művészetimmanens megközelítési mód épp a pop art egyik
szimbolikus alkotása, Warhol Brillo Box című munkája esetében nem állja meg a helyét, még
akkor sem, ha a mű csak „apropója” egy általános érvényű (tehát nem feltétlenül csak
bizonyos művek esetén alkalmazható) elmélet kidolgozásának.
A dantói teória tárgyalását nemcsak azért tartottam fontosnak, mert tulajdonképpen
Belting „művészettörténet vége” diagnózisával egy időben jelent meg (a két szerző ezért
előszeretettel hivatkozik egymásra), hanem azért is, mert véleményem szerint jól tükrözi a
művészetfilozófiának a huszadik század végére egyre nyilvánvalóbbá váló fokozatos
eltávolodását a művészettől. A tárgyát egyre inkább szem elől tévesztő, immanens módon

5

Hal Foster: The Artist as Ethnographer?, in: uő: The Return of the Real: The Avant-garde at the End of the
Century. MIT Press, Cambridge MA, 1996, 302-309. o.
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működő elmélet tulajdonképpen nem ébredt rá arra, hogy diskurzusa és fogalomkészlete (amit
Belting a maga részéről a művészettörténet szemére vet) egyre inkább alkalmatlan a kortárs
művészet jellegzetes karakterének tárgyalására.
E helyütt röviden ki szeretnék térni a kortársiasság meghatározására, ami valószínűleg
szintén nem sok sikerrel kecsegtető vállalkozás. Történetileg a kortárs meghatározása
tekintetében meglehetősen széttartóak a vélemények. Bizonyos állásfoglalások szerint 1945, a
második világháború vége lehetne a modern és a kortárs vízválasztója, amikor tulajdonképpen
megkérdőjeleződik a történelem addigi értelme és új korszakra van szükség. Más meglátások
szerint 1965-re tehető a kortárs éra beköszönte, amikor a művészet olyan fejlődési fokra
érkezett, ami a későmodern esztétika fogalmaival már nem kompatibilis. Mindezt igazolni
látszottak az akkor felbukkanó új médiumok, új technológiák, produkciós eljárások éppúgy,
mint a művészi-nem művészi határainak elmosására irányuló, minden addiginál radikálisabb
kísérletek. De az aktuálisan talán legnépszerűbb állásfoglalás szerint 1989, a hidegháború
vége képezi a határt modern és kortárs között. Ekkor jelennek meg a globalizáció és a
posztkolonializmus kérdései, és egyre hangsúlyosabbá válik a „jelen” geográfiai, kulturális és
történelmi sajátosságainak megjelenítésére irányuló törekvés.6 De talán nem is annyira a
korszakolás kényes kérdésein kellene rágódnunk, hanem valamiféle, természetesen
meglehetősen törékeny lényegi meghatározásra törekednünk. A mi a kortárs? kérdéssel
kapcsolatban saját válaszom Wilhelm von Bode német művészettörténészhez, a berlini BodeMuseum névadójához kapcsolódik. 2006-ban Berlinben tartózkodtam, amikor a felújított
(egyébként 1904-ben alapított) múzeumot újból megnyitották egy hosszabb és sokadik
renoválási periódus után. A régi fényében tündöklő rotundában emlékeim szerint a névadó
Bode múzeumigazgatói tevékenysége során a gyűjteménybe került klasszikus és antik
szobrok (azok közül is Bode személyes kedvencei) voltak kiállítva. Ám számomra sokkal
fontosabb volt és azóta is sokszor felmerül bennem a rotundában fényreklámként felfelvillanó Bode-idézet a kortársság meghatározásáról: „Mi a kortárs? Az, ami ma is
érvényes.” Azt hiszem, többé-kevésbé ennyi volt az idézet szövege, melynek forrását sajnos
azóta sem sikerült fellelnem. Mindenesetre a maga keresetlen egyszerűségében sok mindent
elmond számomra a kortársság lényegéről, ami végeredményben mindig erősen
szubjektumfüggő, vagyis individuális megítélés kérdése. Hogy mit tekintek „érvényesnek”
6

A „kortársság” korszakhatárainak jó összefoglalását adja például: Juliane Rebentisch: Theorien der
Gegenwartskunst, Junius Verlag, Hamburg, 2013, illetve: Alexander Dumbadze, Suzanne Hudson (ed.):
Contemporary Art. Themes and Histories, 1989 to the Present, Blackwell, Chichester, 2013.
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magamra, saját koromra vagy szimplán csak a művészetre vonatkoztatva, csak rajtam múlik.
Ennek alapján viszont nem állapíthatunk meg általánosan érvényes kritériumokat a kortársság
tekintetében. Hogy valaki Birkás Ákos festményeit vagy a Sensaria művészcsoporthoz tartozó
fiatal festők valamelyikének alkotásait tekinti-e inkább kortársnak, tulajdonképpen személyes
ítéletén múlik. Legfeljebb megoszthatja másokkal az adott mű érvényességéről alkotott
véleményét és meg is győzheti őket arról.
A kortárs művészeti körökben egyre gyakrabban hivatkozott Peter Osborne ennél
összetettebben látja a kortárs kérdésének problémáját, amit ő a „kortárs fikciójaként” ír körül.7
Véleménye szerint ha a kortársiasságot mint minden jelen idők egyfajta egységét tételezzük,
akkor csak fikcióként tudjuk azt elgondolni, hiszen egészében megtapasztalhatatlan. A kortárs
meglátása szerint azért ellentmondásos fogalom, mert úgy akar egy történelmi korszakot
jelölni, hogy az a kor még nem történelem. Azt állítja, hogy a kortársiasság fogalmát nem
felfedezni, hanem megkonstruálni kell. A legnagyobb tévedés az a közkeletű vélekedés, hogy
a „kortárs művészet” kifejezésnek nincs kritikailag releváns referense, vagyis az az általános
nézet, hogy minden jelenben létrehozott műalkotás kortárs művészet. Ezzel szemben a
„kortárs” egy kritikai, vagyis szelektív fogalom, mely azt az elvárást takarja, hogy a mű
„jelentőséggel bírjon a jelen aktualitásában való részvétel tekintetében.”8 A fentebb kifejtett
kortárs-definíció, amelynek lényege az adott kor (a jelen) tekintetében felmutatható
érvényesség, tulajdonképpen ugyanezt írja körül, csak kevésbé kifinomult módon. Osborne
kortárs definíciója például az olyan, meglehetősen tág kortárs-értelmezésekkel szemben foglal
állást, mint például Giorgio Agamben meghatározása, aki szerint a kortársság megértéséhez a
jelen történelmi helyét kell meghatároznunk (a még nem történelmi kor történelemigényére
vonatkozó sorokat ld. fentebb). Ennek adekvát módja a jelen és a múlt relációba helyezése oly
módon, hogy a jelen e viszonynak köszönhetően történelmileg fejlődő irányt mutasson.9 A
magam számára ez utóbbi, meglehetősen talányos megfogalmazást úgy fordítom le (és teszem
relevánssá), hogy a relációk létrehozásakor arra kell ügyelnem, hogy a múlt segíthessen a
jelen, a jelen pedig önmaga és a múlt megértésében is.10 A kortárs adjon hozzá valamit a jelen
időhöz, ha az eljelentéktelenedik vagy terméketlenné válik, a saját eszközeivel gazdagítsa azt.
7

Peter Osborne a londoni Kingstone University professzora, a brit Radical Philosophy folyóirat szerkesztője.
V.ö.: Peter Osborne: Anywhere or Not at All. Philosophy of Contemporary Art. Verso, London, 2013. 17. o.
8
Ld. Osborne 6. o.
9
V.ö.: Giorgio Agamben: What Is the Contemporary? In: uő: What Is an Apparatus and Other Essays, Stanford,
2009, 39.-44.o.
10
Az ilyen és hasonló elméleti összefüggések teljesebb megértéséhez nagyon gyakran számomra releváns
kortárs képzőművészeti példákat használok. Múlt és jelen relációinak a jelenre nézve produktív konstellációját, a
megértés és a megértetés szép példáját mutatja fel például az egyiptomi Wael Shawky Cabaret Crusades: The
Horror Show File (2010) és a The Path to Cairo (2012) című bábfilmje. A 2011-es Isztambuli Biennálén és a
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A

kortársság

lényegének

teljesebb

megértéséhez,

más

aspektusból

történő

megközelítéséhez járul hozzá reményeim szerint a dolgozat második részében kidolgozott, a
Berlini Biennále történetéről írott esettanulmány. Ebben a fejezetben elméleti és gyakorlati
szempontból kívántam rávilágítani a kortárs művészet egy rendkívül meghatározó
tendenciájára, a „biennálésodás” jelenségére. E részben fontosnak tartottam az elméleti és
gyakorlati szempontok összekapcsolását, hiszen meggyőződésem szerint a (kortárs) művészet
megértése, értelmezése és elemzése rendkívül szorosan összefonódik a kortárs művészet
bemutatásának, megjelenítési módjának gyakorlatával. E gyakorlatra pedig az elmúlt
évtizedekben a biennálék véleményem szerint sok esetben relevánsabb példákkal szolgáltak,
mint akár egy-egy emblematikus kiállítás. Úgy érzem, a kortárs művészeti biennálék példáján
keresztül jól illusztrálható elmélet és gyakorlat egymásra gyakorolt hatása, bizonyos
elméletek szinte konkrét „lecsapódása” a művészeti praxisban, valamint elmélet és gyakorlat
minden eddiginél szembeszökőbb átjárhatósága. Ez utóbbit tulajdonképpen meglehetősen
konkrét példák is alátámaszthatják: a kortárs művészeti biennálék egyre fontosabb
alkotórészét képezik az elméleti programok, pódiumbeszélgetések, workshopok. Ezek
gyakorta azonban nem kapcsolódó programként vannak jelen, hanem tulajdonképpen az adott
esemény gerincét alkotják, ezekre épül maga a kiállítás és adott esetben annak lezárultával is
folytatódhatnak, eredményeiket később is gyakorta hivatkozott és releváns konferenciakötetek
formájában rögzíthetik. Az esettanulmányon belül az elméletalapú biennále karakteres példája
az Ute Meta Bauer rendezte harmadik berlini biennále.
A fentebbiekben már röviden ismertetett, új típusú vagy kiterjesztett kurátori
tevékenység talán legadekvátabb terepe egy-egy biennále profiljának, programjának alakítása.
Itt kaphatnak teret olyan folyamat-, tudás-, és kutatásalapú kezdeményezések, melyek
témaválasztásukkal, kutatási területükkel, állításaikkal a társadalmi-politikai valósághoz is
szorosan kapcsolódnak; segítenek megérteni vagy (ideális esetben) akár megváltoztatni a
minket körülvevő világot. Egy-egy biennále apropóján adott esetben olyan aktuálisan,
lokálisan releváns problémák közvetlen megtárgyalására kerülhet a sor, melyek egyébként
kimondatlanok vagy hosszú távon megoldatlanok maradnának. E tekintetben komoly előnyt
jelenthet a biennálék lokális fókusza és temporalitása is, hiszen az aktualitás egyik
meghatározó elemük, a szűk időkeret pedig sok tekintetben hatékonyabb működésre
2012-es Kasseli Documentán bemutatott és a kortárs művészeti világban komoly visszhangot kiváltó filmek a
keresztes háborúk kapcsán a politikai ármánykodás, intrika, manipuláció állandó jelenlétére mutatnak rá, a
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kényszeríti őket. E folyamatalapú kezdeményezések egy része az együttműködésen, illetve
részvételiségen alapuló művészeti gyakorlatok közül kerül ki. Ezekre a dolgozat második
fejezetének egyik exkurzusában részletesen is kitérek, megkísérelve kritikai szempontokat is
érvényesíteni az elmúlt évek kortárs művészeti törekvéseiben szinte kötelező programként
abszolvált részvételiség és kollaboráció kapcsán. Az elméletnek a kortárs biennálékra
gyakorolt hatását üdvözölve azonban magam is tisztában vagyok ennek következményeivel,
nevezetesen a kirekesztés és az elmélet túlsúlyba kerülésével egyenes arányban felbukkanó
„elitizmus” vádjával. A kirekesztés nemcsak az elmélet- vagy diszkurzivitás11 alapú
munkákat és módszert kevésbé preferáló, magukat a kurátori szemléletnek adott esetben
alávetni nem kívánó művészi pozíciókra, de ugyanígy a közönségre is érvényes. Bizonyos
biennálék, így a berlini biennále látogatottsága ezért nem tud például a nemzetközi mezőny
látogatószámaival vetekedni: az elmélet és a kurrens teóriák túlsúlya nem teszik igazán
közönségbaráttá a rendezvényt. Így a biennálék egyik alapvető célkitűzése, vagyis a kortárs
művészet megismertetése vagy népszerűsítése tulajdonképpen kudarcot vall, a berlini
biennále fokozatosan tolódik az ún. „szakértői biennále” irányába, vagyis nem a közönség,
hanem a nemzetközi kurátori szakma részvételére épít elsősorban.
Meglátásom szerint a biennálék látványos átalakulását vizsgáló fejezet a dolgozat
címében felvetett művészeti paradigmák folyamatos átalakulása, változása tekintetében is
tanulságokkal szolgálhat. A biennálék eredeti intenciójuk szerint a kortárs művészet
seregszemléiként az éppen aktuális művészeti áramlatok, trendek, a kortárs művészet
állásának felvonultatóiként jöttek létre. Ebben az értelemben a művészet korszellemének
manifesztációiként is tekinthetünk rájuk. Hogy ez a kijelentés ma mennyiben állja meg a
helyét, annak részleteteire az elemzés során kitérek. Annyit azonban kijelenthetünk, hogy
mindenképpen a kortárs művészet markáns irányvonalaira fókuszálnak, ha a mai művészeti
intézményrendszerben nem egyedüli indikátorként vannak is többé jelen. Az általam vizsgált
biennále-sorozatot azért tartottam e tekintetben különösen relevánsnak, mert az utóbbi két
évtized egy radikális folyamatának, a művészet immaterializálódásának, valamint egy
megvezetés művészetének és stratégiáinak kiirthatatlanságára valamint arra, hogy ez felekezettől és
nézetkülönbségektől függetlenül bárkit, bármely korban a hatalmába keríthet és elpusztíthat.
11
A diszkurzivitás mint fogalom és gyakorlat a kilencvenes évek második felében lesz a kurátori munka és a
művészi tevékenység meghatározó elemévé, amely elsősorban a különböző dematerializált médiumok
(előadások, szimpoziumok, beszélgetések, stb.) önálló projektként való bemutatása kapcsán figyelhető meg.
Megjelenése nemcsak a műalkotás formájára, tartalmára és bemutatásmódjára gyakorolt hatást, hanem az
intézményi működés, kiállításpolitika alakulására is. A művészi tevékenységben leggyakrabban a beszédalapú
műfajokban: artist lecture, artist talk, performatív előadás és hasonlók jelenik meg, ahol a művész állásfoglalása
explicit módon kerülhet kifejezésre. Ld.: Mick Wilson: A diszkurzív fordulat. (2007) In: A gyakorlattól a
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radikális társadalompolitikai fordulatnak adott egyre nagyobb mértékben teret, mégpedig
intézményes keretek között. Az esettanulmány leghangsúlyosabb része, a 2012-es berlini
biennále tárgyalása során főként ezekre az aspektusokra fókuszálok. Meglátásom szerint,
bármennyire is félresiklott bizonyos értelemben a kurátor, Artur Zmijewski egy szociálisan
elkötelezett biennále létrehozására irányuló kísérlete, azt nem vitathatjuk, hogy maga a
kísérlet radikális kezdeményezésnek számít, hiszen a klasszikus biennálés intézményi
elvárásokkal szakítva próbálkozott egyelőre még „különutasnak” számító koncepciójával.
Ahogy fentebb hangsúlyoztam, ebben nem maga az aktus, a szociális elkötelezettség
felmutatása az igazán érdekes, hiszen ez a kortárs művészet egyik meghatározó jellemzőjévé
nőtte ki magát az elmúlt évek során.12 De nem is, ha a fejezetben az esztétika és politika
relációi kapcsán tárgyalt Jacques Rancière-t idézzük, az „érzékelhető újrafelosztására”13
irányuló kísérlet a közösség olyan alkotóelemeinek láhatóvá tételével, amelyek annak addig
nem voltak részei. Számomra sokkal inkább ott körvonalazódik a választóvonal, hogy
minderre egy államilag támogatott, „hivatalos” rendezvény keretein belül kerülhetett sor. Ez
egy olyan léptékváltást testesít meg, amivel a kilencvenes évek művészetében felbukkanó,
majd egyre szélesebb körben elterjedő „szociális fordulat”14 véleményem szerint egy
magasabb szintre lépett.
Mindezek alapján remélem, hogy e dolgozat, az elemzés töredékessége és a válogatás
látszólagos önkényessége ellenére is képes lesz hozzájárulni a kortárs művészet és a róla szóló
diskurzus megértéséhez.

diskurzusig.
Valamint
a
tranzit.org
kurátori
szótára:
http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/diszkurzivitas/
12
Erre az utóbbi időben magyar művészeti példákat is találunk, például a több civil szervezettel együttműködő,
2012-ben alakult Szabad Művészek (SZM) csoportosulást, ld.: Szabad Művészek | no MMA:
http://nemma.noblogs.org/category/rovid-tortenet/, utolsó letöltés: 2014 november 14., vagy a Szabadság téri
Eleven emlékmű programjainak és működtetésének fenntartásában közreműködő művészeket, művészeti
szakembereket, kultúrmunkásokat.
13
Rancière, Jacques: Le partage du sensible. Esthétique et politique. La fabrique éditions. Paris. 2000.
Magyarul: Rancière, Jacques: Esztétika és politika. Műcsarnok, Budapest, 2009. ford.: Jancsó Júlia, Jean-Louis
Pierson., 9. o.
14
Vö.: Claire Bishop: The Social Turn: Collaboration and its Discontents, in: Artforum, February 2006, p.178183.
Magyarul:
Uő.:
A
szociális
fordulat:
A
kollaboráció
és
elégedetlenei,
http://exindex.hu/print.php?page=3&id=531, utolsó letöltés: 2013 április 22. ford.: Somogyi Hajnalka. Az
amerikai művészettörténész, elméletíró Claire Bishop ebben az esszében diagnosztizálja a művészetben
végbement szociális fordulatot, ami alatt a művészet egyre nagyobb mértékű szociális elköteleződését, a
társadalmi problémák iránti fogékonyságának növekedését érti. Ez a fordulat azonban együtt jár a művészet
„mibenlétének” újbóli megingásával, a megítélés kritériumainak elbizonytalanodásával. Bishop meglátása
szerint a művészet szociális fordulata szükségszerűen a műkritika etikai fordulatát vonja maga után, amikor is a
megítélés esztétikai, autonóm szempontjainak helyét a társadalmi hasznosság, etikai jelentőség,
alkalmazhatóság, stb. kérdései veszik át.
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2. Hans Belting A művészettörténet vége - majd húsz év után
Furcsa tapasztalat Belting a művészettörténet végéről írott munkáját mai szemmel
olvasni, mintegy tíz évvel a könyv második kiadásának megjelenése után. Pedig a két kiadás
között lényeges különbségek vannak, ahogy azt a szerző maga is hangsúlyozza az 1995-ös,
kibővített és átírt kiadáshoz írott elő- és utószavában egyaránt. „A régebbi szöveg
újraközlésénél ugyan az akkori (1983) érvelés keretei között maradok, de a keretet másként
töltöm ki, és immár nem a művészettudományt állítom középpontba. Néhány olyan
gondolatot, amelyet akkoriban megfogalmazni igyekeztem, csak ma tudok kielégítően
megindokolni. Az új szövegben viszont új tapasztalatokról és új témákról lesz szó, mint
például a Nyugatról és a Keletről, a kortárs múzeumról és azokról az új médiumokról,
amelyekkel Karlsruhéban közelebbről is megismerkedhettem.”15 Az utószóban pedig
leszögezi: „Jóllehet a cím megmaradt, a szöveg azonban más lett, sőt másnak kellett lennie
már csak azért is, mert a téma az időközben lepergett tíz év alatt igencsak megváltozott. A
kortárs művészeti termelés és a múzeum szerepének értelmezésében bekövetkezett változás is
arra kényszerítette a szerzőt, hogy újonnan reflektáljon annak a diskurzusnak a jelentésére,
amelyet „művészettörténetnek” nevezünk.”16
Belting szövegének újraolvasása - az eredeti változat átírása-átszerkesztése ellenére,
vagy inkább pontosan annak köszönhetően – fontos tanulságokkal szolgálhat és a mai
művészeti folyamatok megértésének tekintetében is hasznunkra válhat. E fejezetben ennek
bizonyítására teszek kísérletet oly módon, hogy különböző, véleményem szerint a beltingi
érvelés szempontjából, ugyanakkor azonban mai nézőpontból is fontos csomópontokat
elemzek a szerző a Művészettörténet vége című írásán belül. Ilyen csomópontnak tekintem a
Művészettörténet vége megjelenése idején még központi jelentőségű Kelet vs. NyugatEurópa-problematikát, vagy a későbbiek folyamán a szerzőt tovább foglalkoztató múzeum,
illetve művészeti piac témakört. Ezt követően röviden kitérek a szerző kép-antropológiai
módszerére, melyet a Művészettörténet végében még csak jövőbeli vízióként, a képelemzés
egy lehetőségeként vázolt fel, majd a kilencvenes években dolgozta ki az elmélet alapjait. A
kép-antropológiai kitekintés után, amit átmenetnek tekintek a Művészettörténet vége és
15

Hans Belting: A művészettörténet vége, 10. o. A szövegben emlegetett karlsruhei tapasztalatok Beltingnek a
karlsruhei Hochschule für Gestaltung-on végzett oktatói tevékenységéhez kapcsolódnak, ahol 1992 és 2002
között volt professzor.
A szerző által is emlegetett első kiadás Das Ende der Kunstgeschichte? címmel a Deutscher Kunstverlag
kiadásában jelent meg 1983-ban.
16
Hans Belting: A művészettörténet vége, 283.o.
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Belting mai, a globális művészet és a (párhuzamos) művészeti világok területét érintő
kutatásai között, a szerző néhány aktuális írásának elemzésével közelítek tulajdonképpeni
témámhoz, a dolgozat második fejezetét képező biennále-fejezethez, ami a Berlini Biennále
történeti áttekintésével vizsgálja a jelenkor művészetét nagyban meghatározó, a
művészettörténeti kánon formálásában egyre nagyobb jelentőségre szert tevő kortárs
művészeti biennálék működési mechanizmusait. Belting vitathatatlannak tekinti a biennálék
jelentőségét nemcsak a fentebb említett, művészet-immanens szempontok tekintetében, de
azokon túlmutatóan, a művészet „globalizálódása”, egyre inkább transznacionális17
karakterének formálása szempontjából is. Fontos meglátása a művészeti világ mobilitásának,
flexibilitásának hangsúlyozása, amit bizonyos szempontból (például a művészeti világ
szereplői, művészek, kurátorok, galeristák) mobilitása tekintetében elkerülhetetlennek,
hasznosnak és feltartóztathatatlannak vél, más szempontból azonban, pl. a művészeti/kiállítási
koncepciók, a művészetről alkotott elképzelések mindenütt érvényesen adaptálhatósága
tekintetében elítél. Az „adaptálhatóság” kérdésével a dolgozat második részében a biennálék
kapcsán bővebben foglalkozom majd.
Belting művészetről alkotott elképzeléseit összességében én a magam számára a „nyitás
a világra” megfogalmazással írom körül. Ennek a nyitásnak lehetünk tanúi (a szó földrajzi
értelmében) a szerző legújabb köteteiben, például a Florenz und Bagdad: Eine westöstliche
Geschichte des Blicks18 című, 2009-es kötetében, valamint a művészet szélesebb
kontextualizálását, társadalmi-geopolitikai összefüggésekben láttatását célzó, az elmúlt
néhány évben megjelent írásaiban. E kontextualizálás számomra nemcsak azért fontos, mert
messze túlmutat a Művészettörténet vége kötetben felvázolt keret (a művészettörténet) és
tartalom (a művészeti alkotások) problematikán – ahol a szerző meglátása szerint a probléma
lényege abban áll, hogy a jelen kor műalkotásai fokozatosan szétfeszítik a művészettörténet
által számukra biztosított kereteket, ezért a képkeret eltávolítása vált szükségessé19 –, hanem
azért is, mert a dolgozat a biennálékkal foglalkozó részében éppen e „nyitás” különböző
állomásait kísérelem majd felvázolni az általam bemutatott példák kapcsán. Rá kívánok
mutatni nemcsak a társadalmi, adott esetben politikai kontextus egyre fokozódó
17

Berecz Ágnes A kilencvenes évek művészetének diszkrét bájai című, átfogó írásában In: Balkon, 2002/1., 2.
Szám, 28.-34.o.: http://www.balkon.hu/balkon_2002_1_2/02berecz.html, utolsó letöltés: 2014 november 16. A
szerző „a késő kapitalizmus és a globalizmus egyik termékének és hivatkozási alapjának” tekinti a
transznacionális identitást, amelynek elfogadása esetén fennáll a veszély, hogy „az avantgárd művészet
uniformizáló, mainstream-diktáló, elitista univerzalizmusát” követjük. A transznacionális jelzőről véleményem
szerint az azóta eltelt időszakban lekoptak az ehhez hasonló előítéletek, a fogalom időközben annyira magától
értetődővé lett és használata annyira elterjedt, hogy hétköznapiságával írja felül a negatív konnotációkat.
18
Hans Belting: Florenz und Bagdad: Eine westöstliche Geschichte des Blicks, München, Beck, 2009.
19
V.ö.: Hans Belting: A művészettörténet vége, 8.o.
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„tudomásulvételének” jelentőségére a művészet szempontjából, de arra is, hogy ez a „nyitás”
milyen új, a kilencvenes évektől egyre nagyobb számban előforduló, „társadalmilag
elkötelezett” művészeti gyakorlatok megjelenéséhez vezetett, és ez utóbbiak milyen
problémákat vetnek fel az elemzés lehetőségeinek tekintetében.

2.1 A Nyugat-Kelet oppozíció
Most, 2014-ben pedig megint újra lehet és kell is gondolni a könyv témafelvetéseit,
hiszen a benne fő csomópontként kijelölt témák, mint például a Nyugat és Kelet művészete
(itt még szigorúan Európáról van szó, hiszen a második kiadás néhány évvel a vasfüggöny
leomlása után íródik, Kelet-Európa művészete ekkor még egzotikus, olykor nehezen érthető
újdonság)20, a médiaművészet és művészettörténet viszonya21, illetve az új múzeumok
megváltozott szerepe22 – melyekkel kapcsolatban Belting visszatérően a „látványosság”
kifejezést használja – mára szintén meghaladottnak tűnnek, hiszen a művészeti színteret
időközben új, egyre kevésbé intézményekhez, még kevésbé múzeumokhoz kapcsolható
erőviszonyok formálják és a könyvben még csak széljegyzetként sem említett témák alakítják.
Itt két olyan, egymástól radikálisan eltérő új tényezőt kell megemlítenünk, mint az állami
fenntartású múzeumok jelentőségét, gyűjteményeik relevanciáját egyre nyilvánvalóbban
megkérdőjelező magángyűjtemények, melyeknek nagy része már saját, a nagyközönség
számára nyitott „intézményben” látogatható23. A másik fontos, bár a fentiektől radikálisan
eltérő intencióval és háttérrel létrejövő, a kortárs művészeti közeg működését azonban
lényegesen meghatározó jelenség az alulról jövő, önszerveződő, nem-hierarchikus felépítésű
„intézmények” és nagyszabású művészeti kezdeményezések létrejötte24.
20

vö. pl. uo. 92.o., ahol a szerző mosolyogtatóan naivan, némi nyugati rácsodálkozással nyilatkozik Ion
Grigorescu műveiről.
21
vö. uo. 23.-43., 125.-151.o., A művészettörténet vége és korunk kultúrája, valamint Az idő a médiaművészetben
és a történelem ideje c. fejezetek.
22
vö. uo. 151-168.o., A művészettörténet helye az új múzeumban: a saját arculat keresése c. fejezet.
23
Hogy csak néhány, földrajzilag nem is oly távol eső példát említsünk ezek közül: a klosterneuburgi Essl
gyűjtemény 1999 óta látogatható egy külön a gyűjtemény bemutatása céljára tervezett „magán”múzeumban:
http://www.essl.museum/sammlung/die_sammlung, utolsó letöltés: 2014 október 18.; a még Berlinben is
látványosságszámba menő, a második világháborúban a német vasút által légvédelmi és raktározási célokra
épített, ma már a Boros gyűjteménynek otthont adó Bunker 2008-ban nyílt meg: http://www.sammlungboros.de/; utolsó letöltés: 2014 október 18., a videóművészetre specializálódott, a gyűjtemény egyes részeit jó
pénzért múzeumi bemutatásra kölcsönadó Julia Stoschek pedig 2007-ben nyitotta meg gyűjteményét egy külön e
célra tervezett épületben Düsseldorfban: http://www.julia-stoschek-collection.net/., utolsó letöltés: 2014 október
18. (A kollekció egy látványos része Egy város entrópiája címmel például 2013 november 22. és 2014 február
23. között volt látható a budapesti Műcsarnokban.) A sort természetesen rengeteg példával folytathatnánk.
24
Az új típusú, a klasszikus múzeumi modellt maguk mögött hagyó intézmények egyik legfontosabbika az
utrechti BAK (baasis for actuele Kunst): http://www.bak-utrecht.nl/en/Index; utolsó letöltés: 2014 szeptember
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Ha jól meggondoljuk, számos értekezés problémafelvetéseit újra lehetne gondolni a
megjelenésük óta eltelt évek változásainak, a kutatás eredményei fejlődésének tükrében.
Mégis úgy gondolom, hogy a művészet olyan „veszélyes” terep, ahol az állandó változások, a
folyamatosan megújuló és új, váratlan irányból érkező külső és belső dinamika (a sorrend, azt
gondolom, nem véletlen) különösen kényszerítő erővel hatnak az egyszer kimondottak /
leírtak újragondolására, adott esetben revíziójára. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem
értelmetlen és nem is tanulság nélküli vállalkozás mai szemmel újraolvasni Belting bizonyos
szempontból ma is figyelemfelkeltő szövegeit.
Kiindulásként tehát könyvének első, gyakorlati aspektusokkal és konkrét művészeti
történésekkel foglalkozó részét, A modernség a jelen tükrében – médiumok, elméletek és
múzeumok25 bizonyos fejezeteit tekintsük át. A Belting által külön fejezetben tárgyalt26,
sarkalatos kérdésnek tekintett nyugati vs. kelet-európai művészet relációinak változásai
elsősorban a kilencvenes években és a kétezres évek elején képezték elemzések tárgyát27.
Nem is annyira a relációk, hanem talán inkább a kelet-európai művészet újdonságának,
„másságának” megragadása foglalkoztatta a szerzőket. A mássággal, az addig a nyugattól („a
világtól”) elzárt keleti művészeti pozíciók tűnékeny egzotikumával kapcsolatban talán András
Edit fogalmaz legélesebben beszédes című könyvében28. András a keleti - szűkítsük le a
meghatározást – a hazai művészet – mondjuk ki: sikertelenségét összetetten, több ok
eredőjeként magyarázza. Egyfelől az addig biztosnak hitt értékrend (és itt természetesen nem
az államhatalom által támogatott hivatalos művészet értékrendjéről, hanem a „másik oldal”, a
passzív ellenállásba vagy az öröknek tekintett neoavantgárd rítusaiba belekényelmesedett nem
hivatalos művészet értékrendjéről van szó29) megszűntével annak helyére sem a fordulatot
követően, sem a kilencvenes évek második felében nem lépett egy másik. „A falak leomlását
kísérő légmozgás kifújta a biztonságot nyújtó akolmeleget, s vele együtt azt az értékrendet is,
melyben jó és rossz, értékes és értéktelen a helyi politikai erőviszonyok szerint rendeződött el.
20., vagy a What, Who & for Whom (WHW) horvát kurátori kollektíva által Zágrábban működtetett Galerija
Nova: http://www.whw.hr/galerija-nova/#; utolsó letöltés: 2014 szeptember 20., illetve hogy ne csak
nemzetközi, „intézményi” példákra hivatkozzunk, és a dolog aktualitására való tekintettel is megemlítsük, a
Budapesten 2015 április-májusában megrendezésre kerülő OFF-Biennále. E kezdeményezések egyelőre még
nincsenek jelen döntő számban, mindenesetre, már most is hivatkozási alapot képeznek a kortárs művészet
jövőbeni, a művészeti piactól függetlenül életben maradni kívánó tendenciái számára.
25
Hans Belting: A művészettörténet vége,15.-151.o.
26
Európa: Nyugat és Kelet – a művészettörténet kettéhasadása, In: uo. 85.-95.o.
27
Henry Meyric Hughes: When East was East and West was West. In: Barbara Vanderlinden, Elena Filipovic
(ed.): The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe,
MIT Press, London, 2005, 133.-152.o., Toby Clark: Art and Propaganda – The Political Image in the Age of
Mass Culture. The Everyman Art Library, London, 1997.
28
András Edit: Kulturális átöltözés. Művészet a szocializmus romjain. Argumentum Kiadó, Budapest, 2009.
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A bezúduló, hirtelen támadt nagy világosságban s új keletű tágasságban eltűntek a régi, stabil
fogódzók, ám nem voltak helyettük újak.”30
A szerző néhány sorral alább még élesebben fogalmaz: „A „keleti tábor” testre szabott
kapcsolódása a külvilághoz, a számára fenntartott külön kommunikációs csatorna, külön
értékrend értelmét vesztette, többé már nem funkcionált. Az ellenállás, a bomlasztás nyílt
vagy burkolt formái nem borzolták a kedélyeket a nyugati világban. Elvesztették kitüntetett
érdekességüket, „a fal mögötti”, „keleties”, politikai egzotikummal bíró jellegüket a politikai
és művészeti baloldal számára, és érdektelenné, haszontalanná váltak...”31 András szerint
további probléma a múltfeldolgozó, ám ugyanígy az új művészi stratégiák kidolgozásának
hiánya, valamint az önreflexióra való képtelenség mind a művészi, mind a kritikai gyakorlatot
illetően.32 Mindezt kiegészíteném még a rendszerváltás után néhány évvel, 1993-ban
Budapest közterein rendezett Polifónia – A társadalmi kontextus mint médium a kortárs
magyar képzőművészetben33 című kiállítás sokak számára fájdalmas és kijózanító
tapasztalatával. A kiállítás azt bizonyította, hogy a magyar kortárs művészeti színtérről a
kilencvenes években egyértelműen hiányoznak a társadalmi kérdések felvetésére alkalmas
művészi stratégiák, ám ami még fájóbb: a problémák meglátása, a releváns kérdések
megfogalmazása, a lokális, kritikus helyzetértelmezésre való képesség is hiányzik. A magyar
művészeti közeg depolitizáltságának okaira György Péter már egy korai kilencvenes években
megjelent cikkében34 magyarázatot keres, ám vitaindító írása ekkor még tulajdonképpen
érdemi válasz nélkül marad.
Tehát a kelet-európai művészet kelet-európaisága, ez a bizonyos másság, bár
egzotikumát

gyorsan

elveszti,

ideig-óráig

nemcsak

a

„nyugati”

műkritikusok,

művészettörténészek, de a régió művészeti szakemberei számára is termékeny kutatási
területnek bizonyult. Úgy vélem, nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a már Belting
által is felemlegetett „kétpólusú” művészettörténetírás forrásának nagyrészt a régió saját

29

E kérdésfelvetéssel kapcsolatban György Péter: A későszocializmus után, a kapitalizmus előtt című írása is
tanulságokkal szolgálhat. In: Új Művészet, 1992/09, 76.-81.o.
30
in: András Edit: Kulturális átöltözés. Művészet a szocializmus romjain,15.o.
31
in: uo.
32
v.ö. uo. 31.-40.o.
33
Polifónia – A társadalmi kontextus mint médium a kortárs magyar képzőművészetben, 1993 november 1-30.,
kurátor: Mészöly Suzanne. A rendkívül tanulságos katalógus teljes anyaga a c3 oldalán online is elérhető:
http://pa.c3.hu/, utolsó letöltés: 2014 november 11.
34
György Péter: A későszocializmus után, a kapitalizmus előtt. In: Új Művészet, Budapest, 1992/09, 76.-81.o.
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elméletírói által jegyzett, a nemzetközi szakmának íródott, a kelet-európaiságot mint fő
karakterisztikumot kiemelő szövegek bizonyulhatnak35.
Érdekes jelenség e szempontból a rendszerváltást követő évek kétségkívül legnagyobb
magyar(?) művészeti sikere, Andreas Fogarasi 2008-as velencei biennálés szereplése, amikor
is a magyar pavilonban kiállító Fogarasi Kultur und Freizeit című munkája megkapta a
legjobb kiállító művésznek járó fődíjat, az Arany Oroszlánt36. „A kultúra helyeinek állapotát,
azok kollektív emlékezethez való viszonyát”37 vizsgáló művész filmjeiben

valamikori

művelődési házak jelenkori működését örökíti meg. A budapesti, eredeti funkciójukat vesztett
és azóta alapvetően ad hoc módon üzemelő és a legkülönfélébb programoknak (jógaklub,
baba-mama

szakkörök,

használtruha-árusítás,

termékbemutatók,

stb.)

otthont

adó

kultúrházakról forgatott édesbús videómunkák számomra tökéletesen megtestesítik a
(valamikori) keletre vetett egzoticizáló pillantást. A hosszan kitartott, a szocialista építészet
olykor/sokszor elképesztő balfogásain és jellegzetességein elidőző stillek (a Fogarasi által
választott művelődési házak többsége az ötvenes-hetvenes években épült), a lassú
kameramozgás, az ürességet, a minden részletben jelenlévő és azóta is betöltetlen hiányt
vizualizáló, összességében nagyon is esztétizáló munka véleményem szerint tökéletesen
harmonizál a „nyugat” a valamikor keletről alkotott, némiképpen nosztalgikus képével38. A
gyermekkora óta Bécsben élő, az általa vizualizált múlt-szegmenst megszépítésre hajlamos
távolságból szemlélő Fogarasi művében pedig magától értetődően ölt testet ez a kép. György
Péter a katalógusba írott tanulmánya végén a következőképpen fogalmaz: „Biztos vagyok
abban...” hogy a képek (a filmek – N.E.) „a maguk csendes és kérlelhetetlen módján felkeltik
azoknak az érdeklődőknek a figyelmét, akik már rég tudják, hogy a meglepetés és az új
mindig a perifériáról, a nem várt világok felől érkezik.”39 Evvel a lezáró, ha tetszik, summázó
mondattal György Péter is csatlakozik e kétpólusú narratívához, amely némi keserű

35

Beke László: Conceptualist Tendencies in Eastern European Art. In: Luis Camnitzer, Jane Farver, Rachel
Weis (ed.): Global Conceptualism Points of Origin, Queens Museum of Art, New York, 1999, 41.- 52.o., Dusan
Bjelic, Obrad Savic (ed.) Balkan as Metaphor. Between Globalization and Fragmentation. MIT Press,
Cambridge, London, 2002.
36
Andreas Fogarasi: Kultur und Freizeit, 52. Velencei Biennále, 2007 június 10.-november 21., kurátor: Timár
Katalin.
37
In: Timár Katalin (szerk.): Andreas Fogarasi: Kultur und Freizeit. Kiállítási katalógus, Műcsarnok, 2007,
22.o.
38
A nemzetközi zsüriben az évben nem kapott helyet kelet-európai szakember, a zsüri tagjai: Manuel J. BorjaVillel (President), Director Museu d'Art Contemporani de Barcelona; Iwona Blazwick, Director Whitechapel
Gallery, London Ilaria Bonacossa, curator Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, Abdellah Karroum,
independent curator, Paris and Rabat, José Roca, Director of Arts, Banco de la República, Bogotá, and Artistic
Director Philagrafika 2010, Philadelphia voltak.
39
György Péter: Ismeretlen emberek / Elfelejtett helyek. In: Timár Katalin (szerk.): Andreas Fogarasi: Kultur
und Freizeit, 24.o.
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beletörődéssel, de még mindig a „perifériával” azonosítja a régiót - a kérdés már csak az,
hogy mihez képest?
Véleményem szerint a mai harmincas művészgeneráció talán legsikeresebb képviselője,
Csákány István Ghost Keeping (Szellemtartás) című, a 2012-es kasseli Documentán
bemutatott nagyszabású installációja részben szintén az „esztétizált egzotikum” varázsának
köszönhette sikerét. A mű tulajdonképpen egy fából kifaragott varroda, amit, bár gépi
technikával, de rendkívüli precizitással munkáltak meg. Benne csak a gépek – varrógépek,
vasalók, vasalódeszkák, stb. - és a munkások hiánya látható, amit kétoldalt kifutószerűen a
szocialista jövőképek mintegy lezárásaként öltönyös figurák sorfala fog körbe. A művész
meglátása szerint „a munka, a munkás mint fogalmak megszűntek, átértelmeződtek, hozzájuk
nincsenek jövőképek társítva. Azt gondoltam, mi volna, ha ugyanolyan anyagból
késszíttetnék ruhát munkásoknak, mint a politikusok vagy a bankigazgatók....A ruhák
szabásmintája egy bányászruha alapján készült, és a legmagasabb árkategóriájú angol
posztóból varrtunk. A munkásruha szabásmintáját ötvöztük az öltönytechnikával.“40 Az
installáció a munkások által elhagyott kisüzem képét idézi fel, ahol mintha egy csapásra szűnt
volna meg az élet, hiszen még a (faragott) dugót sem húzták ki a konnektorból... Minden
mintha megmerevedett volna, időkapszulába záródott a hetvenes-nyolcvanas évek valósága. A
mű a látható és láthatatlan munkások emlékműve, egyértelmű utalás a kisipar, a beszállító
szektor ellehetetlenedésére, manuális kidolgozottságában, részletgazdagságában pedig a
valamikor itt folyó fáradságos, monoton munkafolyamatra emlékeztet. Ugyanakkor itt is egy
poétikus, esztétizáló munka kívánja közelebb hozni számunkra ezt a letűnt valóságot. A mű a
kelet-európaisággal, a történelmi múlt a mindennapokban jelen lévő valóságának
maradványaival operál, mindenesetre a helyzet problematikus voltának felvillantásán túl az
összefüggések láttatása hiányzik belőle – persze, valószínűleg nem is célja ezek számbavétele.
Megszépítve, perfekcionista módon tárja elénk a múltat jelképező, ám a valóságban ahhoz
hasonlóan izzadságszagú, általában rosszul megvilágított műhely képét, kimerevítve egy
időpillanatot. Ez az időpillanat azonban, úgy tűnik, a „Nyugat” rólunk alkotott képében
állandósulni látszik, ezért is tekintenek az ilyen és hasonló művekre a ráismerés örömével és a
befogadás, az értelmezés összetett mivoltától való megszabadulás könnyedségével. A mű a
Documenta talán legtöbbet fotózott munkája volt, nemzetközi ismertséget hozott alkotójának.
Bár maga az installáció nem kelt el, a helyzetet azt hiszem, jól jellemzi, hogy gyűjtők részéről
azóta több megrendelés érkezett bányászruha szabású-öltönyökre.
40

A ma munkása. Interjú Csákány Istvánnal a 13. kasseli Documenta kapcsán. Az interjút Muladi Brigitta
készítette. In: Új Művészet 2012 október, 32.-40.o.
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Ennek a kétpólusú művészetfelfogásnak – amit Belting a maga részéről ma már a
globális művészet jelszavával kíván semmissé tenni, megoldva ezzel nemcsak az európai, de a
világművészet megosztottságának problémáját is – bizonyító erejű forrásai lehetnek a szintén
a kelet-európaiság jellegzetességeit, a nyugatitól való eltéréseit hangsúlyozó kiállítások is,
annál is inkább, mivel ezeken „egy csokorba szedve” szembesülhetünk az ezt illusztrálni
kívánó művészi példákkal41. Ezek a tárlatok, az After the Wall. Art and Culture in PostCommunist Europe (1999) mellett például a L’autre moitié de l’Europe a párizsi Jeu de
Paume-ban (2000), vagy az Aspekte Positionen a bécsi MUMOK-ban (1999), valamint a
hozzájuk kapcsolódó konferenciák, workshopok az ezredfordulón egy utolsó lendülettel a
Kelet-Európa iránti kihűlt lelkesedést és érdeklődést igyekeztek feléleszteni. A pozíciók
muzealizálásával azonban csak azok még tökéletesebb elszigetelését hajtották végre, a keleteurópai művészet kulturális konjunktúrája, ahogy Berecz Ágnes találóan megfogalmazza,
ezekkel a régióspecifikus kiállításokkal „deklaráltan véget ért”42.
Az Ost-West oppozíció okafogyottságát43, másfelől viszont a közeledési kísérletek
sikertelenségét láttatni kívánó kis kitérő után térjünk vissza Belting másik, könyve
„gyakorlatias” első fejezete szempontjából fontos kérdéséhez, a múzeumhoz44.
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E kiállítástípus máig legfontosabb példája talán az először a stockholmi Moderna Museetben 1999-ben
bemutatott After the Wall. Art and Culture in Post-Communist Europe (kurátorok: Bojana Pejic és David Elliott)
című
vándorkiállítás
és
a
hozzá
megjelent
katalógus.:
http://www.modernamuseet.se/en/Stockholm/Exhibitions/1999/After-the-wall/, utolsó letöltés: 2013 november
8. (Ha megnézzük a weboldalt, szomorú és természetesen a dolog lényegi részét talán nem érintő, ám mégis
tanulságos példáját látjuk a kelet-európaiság „fogadtatásának”: a kiállítást reklámozó munka alkotója, Szépfalvi
Ágnes nevét valószínűleg a megfelelő betűtípus hiányában egyszer sem írták le helyesen, ahogy a művész neve
mellett Ungarn helyett Ungern szerepel.) Érdekes módon Bojana Pejic kurátor az After the Wall kiállítás
megrendezése után jó tíz évvel is úgy gondolta, hogy a hangsúlyozottan keleti pozíciók bemutatása tartogathat
még meglepetéseket, ekkor rendezte többedmagával (köztük magyar részről András Edittel) a bécsi MUMOKban a Gender Check című, már címválasztásában sem didaktikától mentes kiállítást: Gender Check. Rollenbilder
in
der
Kunst
Osteuropas,
Bécs,
MUMOK,
2009
november
2010
február.:
http://www.mumok.at/de/events/gender-check., utolsó letöltés: 2013 november 8. Nem a kiállító művészek, de a
témafelvetés szempontjából ma már talán leginkább a magyar kulturális intézetek kiállítási programjába
illeszkedhetne például egy Tiefebene Hochkant. Aktuelle Kunst aus Ungarn címmel megrendezett kiállítás is.
Berlin,
Neuer
Berliner
Kunstverein,
2006,
kurátorok:
Bencsik
Barnabás,
Páldi
Lívia.:
http://www.nbk.org/ausstellungen/tiefebene_hochkant.html, utolsó letöltés: 2013 november 8.
42
Berecz Ágnes A kilencvenes évek művészetének diszkrét bájai
43
András Edit egy 2011-es írásában hasonlóképpen fogalmaz: „A Nyugat--Kelet tengely kitüntetett volta (is)
okafogyottá vált. Az a figyelmet generáló helyzet, amit a Nyugat ellentétpárjának -- vagy legalábbis kevéssé
fejlett, korábbi önmagának -- mint projekciós mezőnek jelentett lenni, többé nem borzolja a kedélyeket,
minthogy a marginális beszédpozíció is megsokszorozódott. Ha tetszik: marginális pozíciók versengenek
egymással a figyelemért a kitágult művészeti színtéren.” In: András Edit: Integrálódni, csatlakozni, kimaradni?
A regionalitás helyzeti előnye. Műértő, Budapest, 2011/06., 8.o.
44
A művészettörténet helye az új múzeumban: a saját arculat keresése. In: Han Belting: A művészettörténet vége,
151.-169.o.
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2.2 A múzeum transzformációi
Azt hiszem, joggal jelenthetjük ki, hogy a kilencvenes évek végén, valamint az
ezredforduló környékén zajló múzeumi versenyfutás, a „múzeumi boom”45, amikor is
minden, magára valamit is adó város vezetése úgy érezte – nemcsak Európában, de szerte a
világon – hogy csak azzal érdemelheti ki az érdekes, innovatív város címet és nyerheti el a
látogatók (turisták) kegyeit, ha legalább egy, de inkább több új múzeumépületet emeltet,
kifulladt. Egyáltalán nem volt mellékes a tény, hogy ki építi azt a múzeumot, lehetőleg az
akkortájt kialakult építészeti ranglistán vezető helyen szereplő építészt (Tadao Ando, Frank
O. Gehry, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, a bevállalósabbaknak esetleg Rem Koolhaas, aztán
Jean Nouvel, Renzo Piano, stb.) kellett megnyerni a feladatra. Ugyanakkor azonban a
spektákulum utáni hajsza hevében sokszor megfeledkeztek tartalmi, illetve fenntarthatósági
szempontokról, nevezetesen, hogy a fantasztikus épület valóban alkalmas-e kiállítási célokra
vagy üres vázként esetleg jobban funkcionál, illetve, hogy az egyedi építészeti megoldások
sokszor egyedi üzemeltetési technikát megkívánó eljárásai mennyiben terhelik meg aztán az
intézmények költségvetését?46
Valószínűleg nem a fenntarthatósági szempontok figyelembevételének vagy az
építészek csökkenő munkakedvének, hanem inkább az egyre apadó finanszírozásnak
köszönhetően (ahonnan azért mégis eljutunk a fenntarthatóságig) a rendkívüli épületek (s
bennük

a

mérsékeltebb

érdeklődésre

számot

tartható

kiállítási

anyag),

tehát,

a

látványosságszámba menő múzeumok kora, illetve a múzeumkomplexumok, múzeumszigetek
rentabilitásába vetett hit – legalábbis Európa más tájain, Skandináviában, de akár a
tengerentúlon is – mára a múlté. Természetesen akadnak kivételek, az Egyesült Arab
45

A múzeumi boom kifejezés is ekkoriban terjedt el. Azt a folyamatot jellemezte, amikor az ezredforuló
környékén világszerte ugrásszerűen megnőtt a neves építészek által tervezett új építésű múzeumépületek száma.
Ezek között természetesen nemcsak (kortárs) művészeti kiállítóhelyek, de néprajzi, természettudományi,
történeti, stb. múzeumok is akadtak szép számmal. A számolatlan példa közül néhány felsorolásától most
eltekintek, inkább egy, kifejezetten a kortárs múzeumépítészettel foglalkozó kötetet említenék meg (a szintén
számolatlan lehetőség közül), mely véleményem szerint jó összefoglalóját nyújtja nemcsak az építészeti
trendeknek, de a „boom” hátterére is rávilágít: Victoria Newhouse: Towards a New Museum, 1998, bővített
kiadás: The Monacelli Press, New York, 2006. Esettanulmányokra támaszkodóan nemcsak az építészettel, de
ezen túlmutatóan a múzeumi stratégiákkal, a múzeum lehetséges jövőbeni szerepével foglalkozik a Barbara
Steiner, Charles Esche szerkesztette Mögliche Museen című kötet, Walther König Verlag, Köln, 2007. Az elmúlt
évek talán legjobb magyar nyelvű kiadványa a témában Frazon Zsófia magyarországi múzeumok és kiállítások
vizsgálatán keresztül releváns muzeológiai kérdéseket tárgyaló és a múzeumi szakma kérdéseit tágabb,
társadalomelméleti, szociológiai összefüggésben láttató kötete, a Múzeum és kiállítás. Frazon Zsófia: Múzeum és
kiállítás. Gondolat Kiadó, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest- Pécs, 2011.
46
Itt is csak két példát említek: az első a Frank O. Gehry védjegyévé vált titánötvözettel borított, kiállítási
célokra csak nehezen használható, ugyanakkor világhírű Guggenheim Museum Bilbaóban (építész: Frank O.
Gerhy, 1997), a másik pedig a lassan már Hamburg városa teljes múzeumi büdzséjét felemésztő, Bauhaus-stílusú
Hamburger Kunsthalle (építész: Oswald Matthias Ungers, 1997).
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Emírségekben jelenleg is folyó kulturális negyed beruházás például a fentebb említett összes
sztárépítészt foglalkoztatja. A kb. 27 milliárd dolláros beruházásba még európai múzeumok,
konkrétan a Louvre raktárkészletének a Perzsa-öbölbe költöztetése is belefér.47 E szempont
tárgyalásakor nem tekinthetünk el a hazai múzeumi diskurzusban csak „múzeumi negyed”
koncepcióként vagy „Liget-projektként” ismert és elhíresült, aktuálisan zajló (és a tervek
szerint 2018-ra elkészülő) hazai múzeumi nagyberuházás megemlítésétől, melynek célja egy,
a bécsi Museumsquartier vagy a berlini Museumsinsel mintájára megvalósítandó múzeumi
komplexum-együttes felépítése volna a Városligetben. Túl messzire vezetne a projekt sok
vitát kavart és szinte az összes érintett szakma (építészek, művészettörténészek,
muzeológusok,

restaurátorok,

felháborodását

kiváltó

városfejlesztők,

alakulásának

tárgyalása.

környezetvédelmi
A

beruházás

szakemberek,
tervével

stb.)

kapcsolatos

állásfoglalást azonban jól sommázza egy, a kérdésben számos helyen megszólaló
művészettörténész, Mélyi József kijelentése, aki a múzeumi boom végére hivatkozva a
következőképpen jellemezte a helyzetet egy 2014 nyarán a Magyar Urbanisztikai Társaság
által a témában szervezett konferencián: „Washington, New York, Berlin, Frankfurt, Bonn,
Bécs múzeumi negyedeinek példája erősen eltérnek a hazai példától… sokkal inkább Abu
Dhabi, a Kína több városában megépített, vagy Bakuban tervezett múzeumi negyedek példája
lenne adekvát.”
Ám ha Európában nézünk körül, megállapíthatjuk, hogy a 2008-as válság a kezdeti, a
bankszektort, a gazdasági szférát, stb. érintő drasztikus és katasztrofális következményeinek
kibontakozása után lassan, de biztosan begyűrűzött a kultúra területeire is. Máshová
helyeződtek a hangsúlyok, a rengeteg pénzből kivitelezett látvány-múzeumok és
élményközpontú művészetbiznisz ideje lejárt, egyre inkább a más típusú, fenntartható és
részben önfenntartó intézmények és intézményiség felé fordul a kortárs művészeti világ48.
Ezeknek azonban kevés nyomát találjuk a Belting és mások szerkesztette GAM – The Global
Art and the Museum weboldalon49, ahol a szerkesztők az utóbbi évek - véleményük szerint –
leginnovatívabb múzeumait gyűjtötték össze50. Ezt a válogatást a 2011-ben a karlsruhei

47

A készülő Saadijat Cultural District magában foglalja majd a Zayed National Museumot (építész:
Foster&Partners), a Louvre Abu Dhabit (építész: Jean Nouvel), a Guggenheim Abu Dhabit (építész: Frank O.
Gehry), a The Performing Arts Centre-t (építész: Zaha Hadid), valamint a Maritime Museum-ot (építész: Tadao
Ando).
48
V.ö.:
Patyi
Máté:
Bakuban
építenek
hasonlót
–
Mi
készül
a
Városligetben?:
http://hvg.hu/itthon/20140607_bakuban_epitenek_hasonlot_varosliget/, utolsó letöltés: 2013 október 4.
49
ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karslruhe: Global Art and the Museum:
http://www.globalartmuseum.de/site/home, utolsó letöltés: 2013 október 4.
50
ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karslruhe: Global Art and the Museum:
http://www.globalartmuseum.de/site/moca_of_the_month/209, utolsó letöltés: 2013 október 4.
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Zentrum für Kunst und Medientechnologie-ben rendezett The Global Contemporary. Art
World after 1989 című kiállítás nagyformátumú katalógusában – ami tulajdonképpen a
globalizációnak a művészeti világra gyakorolt hatásával kapcsolatos (sic!), meglehetősen
szerteágazó ZKM-kutatások összefoglalása is egyben - nyomtatásban is megjelentették51. Az
általuk kiemelt, a múzeum kortársi feladatainak eleget tevő intézmények között ugyanúgy
találunk magántőkéből alapított, magánmúzeumként üzemeltetett helyszínt, mint állami
intézményt vagy művészek által létrehozott ún. „artist-run space-t”. A válogatás meglehetősen
furcsa és differenciálatlan, hiszen az egyelőre még csak félig kivitelezett tervként létező
Guggenheim Abu Dhabi52 ugyanúgy helyet kapott benne, mint egy benini családi
vállalkozásként üzemeltetett kortárs intézmény, a Zinsou Foundation53 vagy éppen egy
indonéziai, non-profit, művészek vezette kulturális központ54 - hogy csak néhány példát
említsünk.
Talán egyértelműbbé válnak azonban a fentebbi válogatás szempontjai, ha tekintetbe
vesszük azokat a múzeummal kapcsolatos megállapításokat, amelyeket Belting A
művészettörténet végében még nem mond ki egyértelműen, húsz évvel későbbi
múzeumelméleti tanulmányaiban azonban már világossá tesz: a múzeum klasszikus és
tulajdonképpen legfontosabb missziója, különösen a modernségben, a művészettörténet nagy
(= nyugati) narratívájának közvetítése volt, amely szerep azonban mára a múlté. Ennek okait
Belting két fontos tényezőben látja. Az egyik a művészet globális méretű terjedése – ami,
valljuk be, elég megfoghatatlan indok –, később ezért a „kortárs” művészet globális
terjeszkedésére pontosítja a kijelentést. A másik ok az, hogy ez a globális művészeti gyakorlat
már nem követi a művészet egyetlen, a főáramlat (értsd: a nyugati művészet) által
meghatározott fogalmát. Belting már A művészettörténet végében is hangsúlyozza a több,
„ugyanahhoz az anyaghoz más és más irányból közelítő művészettörténet”55 létrejöttének
fontosságát. (Ezek különböző nézőpontokból közelítenek tárgyukhoz, ami itt még a
művészettörténet „anyagának” számító nyugati – európai és amerikai - művészeti gyakorlatot
jelenti.) Közel húsz évvel később már a művészeti gyakorlatok sokféleségének jelentőségét
hangsúlyozza, amelynek következtében a diskurzus szükségszerűen policentrikus és
51

vö.: Hans Belting, Andrea Buddensieg, Peter Weibel (ed.): The Global Contemporary and the Rise of New Art
Worlds, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karslruhe, MIT Press, Cambridge, MA/London, 2012, Art
Spaces. Ld. a Museumscape in Transition című fejezet, 74.-96. o.
52
The Guggenhheim Abu Dhabi: http://www.guggenheim.org/abu-dhabi, utolsó letöltés: 2013 október 4.
53
Fondation Zinsu: http://www.fondationzinsou.org/FondationZinsou/Fondation_Zinsou_Accueil.html, utolsó
letöltés: 2013 október 4.
54
Cemeti Art House Indonesia: http://www.cemetiarthouse.com/index.php?page=about&lang=en, utolsó
letöltés: 2013 október 4.
55
Hans Belting: A művészettörténet vége, 172.o.
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többnézőpontú. A hangsúly tehát egyértelműen a művészet gyakorlati történéseire helyeződik
át a történettel (melynek meglétét a kortárs művészet vonatkozásában Belting kétségesnek
tartja) és az elmélettel szemben.
Ezek a gyakorlatok meglátása szerint független művészeti világokat hoznak létre,
melyek közös nevezője a kortársság.56 Ugyanakkor véleménye szerint ezek „horizontálisan”
(geográfiai) és „vertikálisan” (közönség, piac és múzeum) tekintetben is különböznek.57
Amikor Belting e világok egymás mellett létezése mellett érvel, egyik legfontosabb
törekvésnek a lokális jellegzetességek hangsúlyozását tartja (tehát: egy jelenkori cotonoui
múzeum lehetőség szerint a kortárs afrikai művészet bemutatására fókuszáljon), valamint a
helyi közönség megszólítását, a művészetközvetítés – vagy akár a művészettörténet –
nyelvének a lokális igényekhez való igazítását58. Ám ez a lokális perspektíva a nézőpont
megváltoztatása szempontjából is fontos lehet, hiszen új olvasatokat tesz lehetővé.
E felől tekintve már érthető a GAM (Global Art and the Museum) múzeumi listájának
fentebb említett diverzitása: a független művészeti világok reprezentánsai csak azok
igényeinek megfelelő helyszínek lehetnek, amiket a lokális elvárásoknak megfelelően
alakítanak ki. Bármennyire is meglepő tehát a Guggenheim Abu Dhabit a listán fellelnünk,
azt magunk is beláthatjuk, hogy a lokális igényeket, az adott kulturális és politikai
reprezentációs elvárásokat ez a (készülő) múzeum tökéletesen lefedi. Ha fentebbi
szempontokat

figyelembe

véve

röviden

szeretnénk

körülírni

Belting

jelenkori

múzeumeszményét, akkor talán a ’lokális individualitás’ lehetne a megfelelő jelzős szerkezet.
Belting ugyanakkor a fentebb tárgyalt szövegek szinte mindegyikében említést tesz a
múzeumok helyét átvevő ’új művészeti helyszínekről’59. Ezek jellegzetességei, hogy
alakítóan vesznek részt a művészetalkotásban (itt elsősorban az artist-run space-ként működő
helyszínekre gondol), valamint hogy képesek válaszolni annak a társadalomnak az igényeire,
amelyben működnek. Itt tehát egy aktív, cselekvő és a kölcsönösségre építő szerepvállalást
56

E meglátásainak Belting több, a ZKM-ben végzett kutatómunkája idején, tehát 2009 és 2012 között negjelent
tanulmányában és konferenciaelőadásában hangot ad, például: Contemporary Art as Global Art, a Critical
Estimate, in: Hans Belting, Andrea Buddensieg (ed.): The Global Art World, Hantje Cantz, Ostfildern 2009, p.
143-180., World art and global art. A new challenge to art history; Lecture at the 29 July 2011 @ GLOBAL
ART SYMPOSIUM 2011; ©2011 Laura Kokoshka, Salzburg International Summer Academy of Fine Arts,
Hans Belting. E helyütt a The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds című kötetben megjelent,
From Art World to Art Worlds (Andrea Buddensieggel közösen jegyzett), illetve a The Plurality of Art Worlds
and the New Museum, valamint a From World Art to Global Art: View on a New Panorama című, 2012-es
tanulmányaira hivatkozom, In: The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, 28.-35., 246.-255.o.
57
v.ö. The Global Contemporary, 246.o.
58
v.ö.: Hans Belting: From Art World to Global Art: View on a New Panorama, in: The Global Contemporary,
184.o.
59
Belting „new art spaces”-nek nevez többé-kevésbé mindent, ami nem múzeum, v.ö. pl. The Plurality of Art
Worlds and the New Museum, In: The Global Contemporary, 246.o.
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tételez fel a szerző a helyszínek részéről (velük kapcsolatban még véletlenül sem használja az
’intézmény’ szót), szemben a klasszikus múzeumi intézmény passzivitásával, mely az
elsődleges feladatok (konzerválás, állagmegóvás, gyűjtés) mellett főként az egyoldalú, olykor
hierarchikus művészetközvetítésben volt érdekelt. A lokalitás, az adott helyszín geo- és
társadalompolitikai, szociológiai jellegzetességeinek figyelembevétele e helyek tekintetében
azonban talán még nagyobb jelentőségre tesz szert, mint a múzeumok esetében.
Piroschka Dossi Hype! Művészet és pénz című, a művészeti piac működését különösen a
kilencvenes években és az ezredfordulón, tehát a válság előtt vizsgáló műve, bár 2008-ban
jelent meg, némiképp árnyalja a Belting és karslruhei kutatócsoportja által számba vett új
múzeumi törekvésekről kialakított képet. Véleményem szerint azért, mert a könyvben
meglehetősen kendőzetlenül feltárt állapotok a mai múzeumi viszonyokat is jól jellemzik.
Nem ritkán fordul elő, hogy egy-egy gyűjtő az intézménynek nyújtott támogatás fejében saját
gyűjteményének egy darabját is a kiállított munkák között kívánja látni60. Dossi könyvének a
Múzeum státusza című fejezetében61 szintén jellemző és lelombozó bizonyítékát találjuk a
múzeum az ezredfordulóra bekövetkezett presztízsvesztésének: „2003-ban a brit Sunday
Times egyik újságírója négy jelentős londoni múzeummal lépett összeköttetésbe, és
bankárnak adva ki magát egy millió fontot ajánlott nekik, amennyiben cserébe hajlandóak
lennének kiállítani egy általa festett önarcképet. A négy múzeum közül három, a Royal
Academy of Arts, a Victoria and Alberts Museum és a British Museum kapásból elfogadták
az ajánlatot. Csak a Tate Gallery ragaszkodott ahhoz, hogy a művet minőségi ellenőrzésnek
60

A lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK), a valamikori keletnémet régió első, 1991-ben megnyílt,
kortárs művészetre specializálódott kiállítási intézményének Carte Blanche című kiállítássorozata: Galerie für
Zeitgenössische Kunst: Carte Blanche: http://www.gfzk-leipzig.de/?p=80, utolsó letöltés: 2014 január 22.,
melynek ötletgazdája Barbara Steiner, a galéria akkori vezetője volt, tulajdonképpen progresszív módon
„elébement” a problémának. 2008-2010 között a galéria egyik épületében a galéria felhívására a bérleti és
üzemeltetési költségek fedezése ellenében magángyűjtők (pl. Arendt és Brigitte Oetker), bankok (pl. a Sachsen
Bank), cégek, stb. állíthatták ki a tulajdonukban levő műveket. A galéria adott esetben szakmai segítséget
nyújtott a „bérlőknek”, és számos kísérőprogramot, beszélgetést szervezett a rendezvénysorozathoz, amelyeken
többek között a PPP (Public-private-Partnership) problémái, az állami művészeti intézmények kiszolgáltatott
helyzete, a művészet mint „szolgáltatás” kérdései és hasonlók kerültek megtárgyalásra. A konceptuális,
formabontó kezdeményezés nem aratott nagy sikert, a galériát számos támadás érte a vállalkozás miatt.
Véleményem és tapasztalatom szerint, (mivel magam is részt vettem a program alakításában) a galéria az
előremenekülés stratégiájával még mindig megőrizte kezdeményező szerepét és számos, máig kiaknázatlan
lehetőségre mutatott rá a privát és nyilvános szféra közötti kiegyensúlyozott együttműködés tekintetében.
Magyarországon Petrányi Zsolt vezetése alatt a Műcsarnokban került sor hasonló kezdeményezésre, amikor Art
Fanatics címmel: http://www.mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&t=538, utolsó letöltés: 2014 január
22., 2010-ben kortárs magángyűjtemények mutatkozhattak be az intézmény falai között. Ez esetben azonban a
gyűjtők meghívást kaptak az intézmény vezetésétől és ellenszolgáltatás nélkül állíthattak ki a Műcsarnokban.
Petrányi tulajdonképpen a magánszféra és nyilvános művészeti intézményrendszer feltételezetten feszült
viszonyáról kialakított képet kívánta árnyalni a kezdeményezéssel.
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Piroschka Dossi: Hype! Művészet és pénz, Corvina, Budapest, 2008. ford.: Schulcz Katalin, 57.-58.o.
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vessék alá. A brit újságíró ezzel választ kapott az őt foglalkoztató kérdésre: sok múzeum
anyagi helyzete annyira kritikus, hogy már-már mindenbe belemennek, ha azzal pénz folyik
be a kasszába. Ennek az a következménye, hogy a múzeumok és gyűjtők közötti hatalmi
játszma megfordult. Egyre inkább a gyűjtők és a szponzorok határozzák meg, milyen
művészet talál utat a múzeumba, és ezzel a művészek és saját gyűjteményeik piaci értékét is
befolyásolják.”62
Belting könyvének kibővített változata megjelenésekor ezek a szomorú tények még nem
körvonalazódtak (vagy egyszerűen nem vettek róluk tudomást), a múzeum, mégpedig az
élményközpontú múzeum térhódítása a kilencvenes évek közepén töretlennek bizonyulhatott.
Ami a legmeglepőbb, hogy az elsősorban Közép-Kelet-Európára, ám az utóbbi években
Európa más régióira is kiterjedő múzeumi krízishelyzettel Belting az aktuális írásokban sem
foglalkozik63. Így az általa felvázolt problématérképen a kilencvenes években még valóban az
alábbiak jelenthették a központi kérdést: Hogyan vetessék észre magukat, legyenek jelen a
műtárgyak a velük konkurálni kívánó új múzeumokban? Hogyan kerüljék el a kiállítások,
hogy látványos színjátékká alakuljanak? Illetve, az intézmény válságáról szót ejtve, Belting
ekkor még a múzeum átpolitizálódásának veszélyére figyelmeztet, ami véleménye szerint
közvetlen következménye a nyilvánosság (és különböző fórumainak) múzeumbeli
megjelenésének.64
Belting

mai

álláspontját

tekintve

úgy

vélem,

meglátása

szerint

ennek

az

átpolitizálódásnak adhatnak teret manapság a fentebb említett ’új művészeti helyszínek’.
Tehát, a helyi igények szerint létrehozott új (részben független) művészeti központok, artistrun-space-ek feladata lehet, hogy adekvát módon reagáljanak a helyi szcéna aktuális
társadalmi-politikai problémáira és fórumot biztosítsanak ezek megtárgyalásának vagy éppen
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uo.
A dán múzeumi rendszer hazai kontextusban gyakran pozitív példaként emlegetett, az elmúlt években lezajlott
változásai például nem feltétlenül jártak pozitív következményekkel az intézmények autonómiájának és
természetesen pénzügyi feltételeinek tekintetében sem. Erről bővebben ld.: Varga Benedek: A dán múzeumi
rendszer
átalakítása:
http://www.magyarmuzeumok.hu/tema/1699_a_dan_muzeumi_rendszer_atalakitasa,
utolsó letöltés: 2014 szeptember 22.
Az amszterdami Platform Beeldende Kunst, egy 2012-ben alakult független, kritikus művészeti intézmény, mely
elsődleges feladatának tekinti az aktív részvételt a kultúrpolitikai folyamatokban és a kortárs művészettel
kapcsolatos véleményformálásban, néhány hónapja tett közzé honlapján egy átfogó összefoglalást a helyzetről
The Dutch Situation címmel: http://www.platformbk.nl/2014/02/the-dutch-situation-2/?lang=en, utolsó letöltés:
2014 szeptember 22. A szerző, Jack Segbars megállapításai akár a magyar kultúrpolitikai helyzetre is érvényesek
lehetnek: „Százalékos arányban a gyakorló vizuális művészetek és a színházak voltak leginkább érintettek: a
csökkentés itt 40%-os is lehetett. A költségvetések nyirbálását az „élő művészeti produkciók” ellen intézett
támadásként is jellemezhetnénk. Ha a kultúrát olyan közösségi platformnak tekintjük, ahol véleményt cserélünk,
témákat vitatunk meg és érveket ütköztetünk, világossá válik, hogy ezt a kormányt nem érdekli a közösségiség
ilyen eszméje vagy a művészetek ebbéli funkciója, ahogy a közösségi szféra államilag támogatott elképzelése
sem.”
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Vö.: Hans Belting: A művészettörténet vége, 154.-166.o.
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a releváns művészi reakciók kidolgozásának. Ugyanakkor ez utóbbi álláspont, ami
tulajdonképpen helyi szinten, lokális kontextusba ágyazva kívánná tartani a „politizálódás”
lehetőségét, a mai átalakulások, általában a múzeumok (és nemcsak a „művészeti
helyszínek”) fokozódó politikai szerepvállalása (mind kiállításpolitika, mind közösségi
aktivitás tekintetében65) és az intézménykritika évtizedes hagyományának tükrében különösen
archaikusnak és érthetetlennek tűnhet. Ha csak múzeumi aspektusból szemléljük a dolgot,
nevezetesen, a múzeumkritika szemszögéből, itt a hatvanas évekre nyúlnak vissza a múzeum
funkcióját kritikusan átgondolni kívánó törekvések. Az esetek egy részében a kritikai attitűd
kibontakozása individuális kezdeményezésre, például egy, a múzeum szerepét a maga
számára újrafogalmazni kívánó múzeumigazgató jóvoltából történt meg. Ide sorolhatjuk
például a stockholmi Moderna Museet máig újító szerepét megalapozó Pontus Hultént, aki
1958-73 között vezette az intézményt, és a nemcsak az építészeti kialakításában, de a múzeum
küldetését tekintve is „formabontónak” számító párizsi Centre Pompidou alapító igazgatója is
volt. Harald Szeemann 1964-69 között volt a berni Kunsthalle igazgatója, ahonnan éppen
radikális,

a

klasszikus

múzeumi

bemutatásmódot

és

múzeumi

missziót

felülíró

szemléletmódja – és a kortárs kurátori gyakorlatban azóta is példértékűnek tekintett botrányos
kiállítása, az 1969-es When Attitudes Become Form66 – miatt kellett távoznia. Hasonló sorsra
jutott Walter Hopps, aki 1964-ben a New Yorki alternatív művészeti szcénából érkezett a
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Ha az elmúlt néhány év magyar kiállításai között keresünk releváns példákat, mindenképp megemlítendő a
Műcsarnok Egyszerű többség című kiállítása, 2011 március 26.-április 23., kurátorok: Csizek Petra, Döme
Gábor. A különböző területekről érkező (képzőművészet, urbanisztika, építészet, stb.) alkotóközösségek munkáit
és alkotófolyamatait a kiállítóterekben bemutató és hozzáférhetővé tevő kiállítás a kreatív együttműködés
lehetőségeit vizsgálta: „Az együttgondolkozás, a közösen eltöltött idő, egymás kölcsönös inspirálása, a válságok
és viták – mind lényegi elemei egy közös alkotófolyamatnak. Vajon mennyire jellemző ez a fajta együttműködés
a kortárs magyar művészeti színtérre?” v.ö.: Egyszerű többség. Művészeti együttműködések bemutatása:
http://www.mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&t=569, utolsó letöltés: 2014 szeptember 22. A
nyilvánosság bevonása, aktív részvétele a vitákban, döntési folyamatokban, de akár a kiállítótérben zajló közös
főzésben is a projekt szerves részét (alapját) képezte.
A másik fontos hivatkozás e tekintetben a Ludwig Múzeum Helyszíni szemle című tárlata, 2011 július 22.október 23., kurátorok: Székely Katalin és a múzeum kurátori kollektívája. „A múzeum napjaink egyik
legsikeresebb kulturális intézménye, mely nem csupán gyűjti, őrzi, óvja és bemutatja a rá bízott értékeket, hanem
maga is eldöntheti, mi az, ami érték lehet a jövő művészettörténete szempontjából. A művészek a XX. század
eleje óta bírálják ezt a fontos kanonizációs intézményt, ahová (többnyire) maguk is be akarnak kerülni. A
Ludwig Múzeum, első állandó kiállításának huszadik évfordulóján, ezzel a kiállítással a művészek által tartott
tükörbe néz. Helyszíni szemlét tart.”
Ludwig
Múzeum
Helyszíni
szemle:
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=782&menuId=45, utolsó letöltés: 2014
szeptember 22.
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Kunsthalle Bern When Attitudes Become Form: http://www.contemporaryartdaily.com/2013/09/whenattitudes-become-form-at-kunsthalle-bern-1969/, utolsó letöltés: 2014 szeptember 22. A berni Kunsthalléban
Harald Szeemann meghívására olyan művészek állítottak ki, akik nemcsak a műtárgy, a műalkotás státuszát
kérdőjelezték meg radikálisan, de többen közülük a konceptualizmust megelőzve a művészi attitűdöt tekintették
műalkotásnak. Mind anyaghasználatukban, mind a művek kiállítási módjában radikálisan szakítottak a kor
klasszikusan modernista felfogásával. A dolgozat második részében más aspektusból még foglalkozom a
kiállítással.

26

Pasadena Art Museum igazgatói székébe, ahonnan aztán 1967-ben egy felforgató, többek
között Andy Warhol részvételével rendezett kiállítás miatt kellett távoznia67. New Yorkban
1977-ben jön létre a New Museum of Contemporary Art, ami az alapító, Marcia Tucker
szavaival élve nemcsak „a kiállítás ideájára dobott gránátnak” tűnt, de az ott bemutatkozó
ismeretlen, kisebbségekhez tartozó művészekkel, a múzeumnak közösségi térként való
elképzelésével, szociális missziójával, nem-hierarchikus működésmódjával radikális, újító
kezdeményezésnek bizonyult68. Bizonyos tekintetben ide sorolhatjuk az 1979 óta működő,
jelenleg éppen minden eddiginél veszélyeztetettebb helyzetben lévő budapesti Artpool-t is,
amely alapítója, Galántai György szavaival élve tulajdonképpen egy „különös elnevezésű
múzeum”. Az Artpool lényegében egy „nyílt archívum”, amely privát intézményként
működik, de kapcsolatban áll egy szűkebb nyilvánossággal az általuk szervezett kiállítások és
események kapcsán69.
A sort természetesen még folytathatnánk, ám inkább térjünk ki röviden a múzeum
szerepét műalkotások formájában megkérdőjelező művészi kezdeményezésekre70. Ezek közül
mutatott be az 1972-es kasseli Documentán a kurátor, Harald Szeemann egy mára már rég
kanonizálódott, ám a korban rendhagyónak számító válogatást a Documenta Museen von
Künstler (művészmúzeumok) szekciójában. Itt helyet kapott például a nagy előd, Marcel
Duchamp La Boîte-en-Valise (Doboz a bőröndben, 1938-41), nemcsak a műalkotás fogalmát
és autenticitását megkérdőjelező, ám az azokat minősítő és osztályozó intézményeket is bíráló
munkája éppúgy, mint Claes Oldenburg hétköznapi tárgyakból álló Mouse Museum-a (EgérMúzeum), melyen a művész 1965-ben kezdett dolgozni, vagy éppen Herbert Distel
Schubladenmuseum-a (Sublódmúzeum) is, egy ötszáz rekeszből álló „múzeum-komplexum”,
ahol minden műnek egy fiók van fenntartva. Distel aztán 1977-ben fejezi /zárja be a művet71.
Bevallottan Szeemann válogatásának hatására, ezen belül is talán a disteli inspirációnak
köszönhetően hozta létre Halász Károly a hetvenes évek elején (1972-75) Stelázsi Múzeumát,
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Hultén, Szeemann, Hopps munkássága mellett például még Anne d’ Hanoncourt a Philadelphia Museum of
Art-ban végzett rendhagyó igazgatói tevékenységét is bemutatja Hans Ulrich Obrist híres interjúkötete. Hans
Ulrich Obrist: A Brief History of Curating, JRP Ringier, Zürich, 2009.
68
Marcia Tucker: „a grenade into the idea of exhibitions”, In: Lauren Rosati, Mary Ann Staniszewski (ed.):
Alternative Histories. New York Art Spaces 1960 to 2010, MIT Press, London, Massachusetts, 2012, 182. o.
69
V.ö.: Székely Katalin: Helyszíni szemle. Intézménykritika intézményekkel és intézmények nélkül, In: Székely
Katalin, Turai Hedvig (szerk.): Helyszíni szemle. Fejezetek a múzeum életéből, Ludwig Múzeum, 2012, 182.o.
70
Ezt a sort lehetne talán André Malraux Le Museé Imaginaire (Képzeletbeli Múzeum) című, 1947-ben
elkezdett és aztán évtizedekig írt munkájával kezdeni. Ám véleményem szerint Malraux esetében nem annyira
intézménykritikáról, mint inkább egy ideális (és soha létre nem hozható) múzeum képének felvázolásáról,
vágybeteljesítésről van szó.
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Szeemann válogatásában még Marcel Broodthaers Muséé d’Art Moderne, Département des Aigles (Modern
Művészeti Múzeum, Sasok Osztálya) és Ben Vautier L’Armoir d’Arman (Arman szekrénye) című művei is
szerepeltek.
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ahol befőttesüvegekben saját műveit, emlékeit, művészeti inspirációinak lenyomatait állítja ki.
A Stelázsi Múzeum, ahogy az 1977-es A Múzeum – A jelen és a jövő múzeuma című,
ampullákból és fecskendőkből összeállított, a nyugati művészetet a helyi közönségnek
mintegy intravénásan beadni kívánó munkája (az ampullákon Halász kedvenc nyugati
alkotóinak neve szerepel) azonban egy jellemzően kelet-európai kritikai attitűdöt fogalmaznak
meg. Inkább az ismeretlen nyugati művészet és intézményrendszer iránti vágy ölt testet
bennük, s a bírálat nem annyira a (nem létező) intézményrendszerre, sokkal inkább magára a
rendszerre irányul72. Természetesen külön fejezetet érdemelne a múzeum feminista kritikája,
ami mind a kiállításpolitikában, a kiállított művészek tekintetében, mind a múzeumi vezető
pozíciók tekintetében hiányolja a női jelenlétet. E megállapítást fogalmazza meg rendkívül
különböző eszközökkel, mégis egymásra rímelve Kele Judit I am a Work of Art című
performansza (1979-1984) – a mű dokumentációja 2011-ben került a Ludwig Múzeum
tulajdonába -, illetve a New Yorki feminista nőművész-csoport, a Guerrilla Girls „Do women
have to be naked to get into the Met. Museum?” című, 1989-es, emblematikus plakátja.
A gyakorlati (művészi, intézményvezetői) kritikai aspektusok korai felbukkanása
ellenére az „intézménykritika” fogalma a nyolcvanas években terjed el a művészeti
köztudatban, feltűnése a nyolcvanas évek radikális New York-i művész-teoretikus
csoportosulásaihoz, Hans Haacke, Benjamin Buchloh, Andrea Fraser nevéhez köthető – hogy
ki használta először a kifejezést, abban máig nincs konszenzus. Az intézménykritikai
gyakorlat a kilencvenes évektől kezdve rendkívül népszerűvé vált. Magától értetődően
nemcsak művészek és intézményvezetők, vagy az intézmények működésében érintett
szereplők, de „külsősök”, független kurátorok vagy éppen más területről érkező szakemberek
vagy éppen civilek gyakorolják, és ez esetben már nem a művészeti intézményrendszer
szorosabb értelemben vett működése, de a hatalmi viszonyokon alapuló intézményi politika
képezi bírálat tárgyát. A múzeum elleni támadásokra természetesen ma is akad példa. Ezek
kiváltó oka lehet meglehetősen általános, mint a New York-i Occupy Museums akciócsoport
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E jelenségek történeti áttekintésével, regionális és nemzetközi intézménykritikai példákkal foglalkozik fentebb
már idézett tanulmányában Székely Katalin, amely véleményem szerint az elmúlt évek legátfogóbb magyar
nyelvű intézménykritikai összefoglalója. Székely Katalin: Helyszíni szemle. Intézménykritika intézményekkel és
intézmények nélkül In: Helyszíni szemle. Fejezetek a múzeum életéből, 162.-262.o.
Mivel az intézménykritika témakörben megjelent szakirodalom listája rendkívül gazdag, ezért én itt csak Andrea
Fraser nevét és néhány írását emelném ki, ugyanis Fraser az intézménykritika mind művészi, mind elméleti
oldalról „tudatos” felbukkanásának számított nyolcvanas évektől annak meghatározó szereplője. Andrea Fraser:
In and Out of Place. Art in America, 1985, June, No. 73., 122.-129., From the Critique of Institutions to an
Institution of Critique. Artforum, 2005, September, Vol. 44, 278.-285., Was ist Institutionskritik? Texte Zur
Kunst, Issue No 59., September 2005, 41.-53. (Ez utóbbi tematikus folyóiratszám egyébként jó összefoglalója a
témakörben a kétezres évek elején megjelent aktuális kérdésfelvetéseket megfogalmazó, az intézményi szereplők
(pl. kurátorok, kulturális munkások) szerepével is foglalkozó szövegeknek.
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2011-es, a Modern Museum of Art (MoMA) ellen irányuló akciója esetében, ahol a csoport a
világ kulturális életében való igazságtalanságokra vagy a kulturális javakhoz való hozzáférés
korlátozottságára való hivatkozással követelte a múzeumi hegemónia megszüntetését73. De
lehet egészen konkrét is, mint ahogy azt a 2013-as budapesti Ludwig Lépcső akció bizonyítja,
amikor is konkrét hatalompolitikai intézkedések, nevezetesen egy személyi döntésektől
befolyásolt igazgatóváltás elleni tiltakozás vezetett a múzeum több napon keresztül tartó
elfoglalásához, amelyben közel sem csak a művészeti élet képviselői vettek részt74.
Természetesen nem feledkezhetünk meg az intézménykritika intézményesedésének tényéről.
Amikor művészek intézményi felkérésre vagy intézményi támogatással hajtanak végre
intézménykritikai akciókat75, amikor művészeti intézmények programjában oktató jelleggel,
kiállítási, muzealizált környezetben jelennek meg egykor radikális intézménykritikus
pozíciók76, akkor igazat kell adnunk Isabelle Graw-nak, aki a Texte zur Kunst
intézménykritikával foglalkozó tematikus(!) számában megkérdőjelezi az intézménykritika
hatékonyságát, mert véleménye szerint a kritika valamikori célpontja, a múzeum vagy az
intézményrendszer egyre nehezebben definiálható, jelentős változásokon ment át, és, ahogy
fentebbi példák bizonyítják, a kritikus akciók egyre inkább a bírálni kívánt rendszer szerves
alkotórészeivé válnak77.
Fentebbiekre való tekintettel szinte érthetetlen, hogy a mai művészeti folyamatok
tekintetében az intézménykritikai és egyáltalán, a kritikai aspektusok alapvetően hiányoznak
Belting későbbi, aktuális írásaiból is. Szövegei sokkal inkább valamiféle kinyilatkoztató,
„iránymutató” attitűdöt képviselnek, melyhez kiindulópontul számára egy újabb oppozíció,
„világművészet” vs. „globális művészet” felbukkanása szolgál.
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Occupy Museum: http://occupymuseums.org/index.php/actions/18-first-action-at-museum-of-modern-art,
utolsó letöltés: 2014 február 15.
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Nemma | No MMA: http://nemma.noblogs.org/2013/07/23/ludwig-lepcso-osszefogas-a-kortars-muveszetert/,
utolsó letöltés: 2014 február 15.
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Ide sorolhatnánk Christo és Jeanne-Claude egykor radikálisnak számító, ma már inkább szenzációszámba
menő wrapping-technikájú beavatkozásait, vagy, hogy csak néhány példát említsünk, Santiago Sierra Haus im
Schlamm (Ház a sárban) című, 2005-ben a hannoveri Kestnergesellschaft megbízásából készült munkáját, vagy a
nagy sikerű dán-norvég művészpáros, Michael Elmgreen&Ingar Dragset Powerless Structures sorozatát, például
az 1997-ben a lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunst-ban lezajlott Powerless Structures 15. akciót, de
természetesen még rengeteg kortárs példát említhetnénk. Ide tartozónak tekintem a dolgozat második részében
részletesen tárgyalt, a hetedik Berlini Biennále fő attrakciójának tekintett anarchista csoportok biennáléra történt
meghívását is.
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Hogy egy hazai, aktuális példát említsünk, fentebbi kijelentéseket jól illusztrálja a Ludwig Múzeumban 2014
október és 2015 január között látogatható Anarchia. Utópia. Forradalom című kiállítás is.
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=919&menuId=43, utolsó letöltés: 2014
november 11.
77
Isabelle Graw: Jenseits der Institutionskritik, Texte Zur Kunst, Issue No. 59, September 2005, p. 7.-18., idézi:
Székely Katalin: Helyszíni szemle. Intézménykritika intézményekkel és intézmények nélkül, 200.o.
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Mielőtt azonban egy külön alfejezetben áttekintenénk világművészet és globális
művészet Belting számára irányadó különbségeit, röviden említést kell tennünk a
Művészettörténet végében is felbukkanó, a művészeti folyamatok (és még véletlenül sem
mondunk fejlődést...) alakulására jelentős hatást gyakorló művészeti piac kérdéséről.
A Belting által folyamatosan hivatkozott és fontos tényezőként értékelt művészeti piac
ugyanígy veszített jelentőségéből, a bankok által gyűjtött és politikusok dolgozószobájában
függő, sikeres kortárs művészet78, bár nem tűnt el, de lényegét tekintve, legalábbis
Európában, egyre kevésbé van jelen a művészeti palettán. A kilencvenes évektől a válságig
bezárólag tartott a kortárs művészeti piaci boom-ok kora, amikor olyan könyvek, mint
Piroschka Dossi Hype! Művészet és pénz című kötete listavezetők lettek, azzal az illúzióval
kecsegtetve, hogy talán laikusoknak is megvilágítják a titokzatos piaci mechanizmusokat és
esetleg befektetési tanácsokkal is szolgálnak.79 A boom-nak azonban - talán a kínai kortárs
festészet kétezres évek eleji csúfos árzuhanása után80 - vége szakadt, ami több nagy
magángyűjteményt is kellemetlenül érintett. (Hogy ne menjünk messzire, a klosterneuburgi
Essl gyűjtemény is túl rapid módon és túl nagy számban vásárolta fiatal kínai festők szinte
kizárólag az újfigurativitás jegyében fogant alkotásait81.) Az állami, múzeumi gyűjtemények
többségére a piac kétezres évek eleji összeomlása nem volt látványos hatással, ezek – anyagi,
beszerzési korlátaikra való tekintettel – egyszerűen nem voltak érintettek a csillagászati
összegekért gazdára találó, az aktuális (ár)listavezető művekért folyó versenyben82. A piaci
szélső határ elérését és az azt követő látványos megtorpanást kétségkívül az addigra műveiből
már többszörös milliárdossá vált Damien Hirst esete a koponyával példázza legjobban.83 Hirst
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v.ö. Hans Belting: A művészettörténet vége, 29.o.
Piroschka Dossi: Hype! Művészet és pénz.
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Az olyan ünnepelt kínai sztárfestők, mint Yue Minjun, Fang Lijun vagy Zhang Xiaogang művei a kilencvenes
évek második felében elért milliós rekordárak után felére-harmadára estek vissza, ld.: Artinfo: Art prices, Art
appraisal: http://www.findartinfo.com/home.html?aspxerrorpath=/german/search/listprices.asp., utolsó letöltés:
2013 november 20.
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E tekintetben érdemes áttekinteni a kétezres évek elejének gyűjteményi beszerzéseit: Essl Museum Die
Sammlung:http://www.essl.museum/jart/prj3/essl/main.jart?contentid=1366790541558&rel=de&article_id=1367496239307&event_id=1368177003852&reserve-mode=active,
utolsó letöltés: 2013 november 20.
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Csak összevetésképpen: a budapesti Ludwig Múzeum 2011-ig saját keretéből nagyjából tízmillió forintot
fordíthatott műtárgybeszerzésre, ez az összeg azonban folyamatosan csökken. Ezen felül az intézmény pályázhat
állami forrásokra, illetve pályázatot nyújthat be a Ludwig Alapítvány éves gyűjteményezési hozzájárulási
keretére, ami kb. 60 000 euró. V. ö.: Világgazdaság: Keveset vásárol a múzeum:
http://www.vg.hu/penzugy/befektetes/keveset-vasarol-a-muzeum-120995, utolsó letöltés: 2013 november 20.
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Damien Hirst a Charles Saatchi reklámszakember által gründolt és hosszú évekig sikeresen menedzselt, a
kilencvenes években a londoni Royal College of Arts-on végzett, majd yBA (young British Artist) néven
világhírűvé vált művészcsoport oszlopos tagja. Hirst For the Love of God című, gyémántokkal díszített 2007-es
platinakoponyája 250 millió fontért került meghirdetésre és nem kelt el. A művész, hogy elkerülje a kínos
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természetesen túl messzire ment minden idők legdrágábbra beárazott kortárs művészeti
alkotásával, akárcsak az anyaghasználattal és a témafelvetéssel, ami a maga dekadenciájával
azonban tökéletesen megfelelt az azt megelőző néhány év műtárgypiaci kívánalmainak. A
piaci trendek azonban megváltoztak, az eladható kortárs művészet diadalmenetének hirtelen
mégis vége szakadt. Ám ezt Belting a könyv újraszerkesztett kiadásának megjelenésekor még
nem láthatta előre, számára a piac mindenhatósága akkor még döntő tényezőnek bizonyult.
Mindazonáltal a karlsruhei kutatócsoport a globális művészet tendenciáinak
feltérképezése során a (kortárs) művészeti piackutatást sem hagyta figyelmen kívül,
eredményeiket „Globalization Data” címmel látványos és magukért beszélő infografikákban
foglalták össze egy 2011-es, a The European Fine Art Foundation (TEFAF) megbízásából
készült kutatás alapján84. A statisztikák eredményei ekkor azt mutatják, hogy a világ teljes
műkereskedelmi forgalmának több mint 50 százaléka mind az értékesítés volumenét, mind az
értékesítés becsült értékét tekintve Kínára tevődött át (az USA második helyen szerepel
16,7(!) százalékkal). A szektor 2009-es komoly válsága után főleg Kínának köszönhetően
összességében fokozatos helyreállítódás figyelhető meg a piacon.
Az instabilitást és az erőviszonyok kiszámíthatatlanságát azonban jól tükrözik az
aktuális eredmények. A TEFAF 2013-as évről készült felmérései, a TEFAF Art Market
Report 2014 szerint a nemzetközi művészeti piacok és antik eladások összértéke 2013-ban
47,4 milliárd euró, ami 8%-os emelkedést mutat az előző évihez képest és lassan eléri a
válság kirobbanása előtti 2007-es, 48 milliárd eurós rekordösszeget. Az USA újból
visszavette piacvezető szerepét az összkereskedelmi érték 38 százalékával, míg Kína a 2011es felfutás után drámai visszaesést mutat 24 százalékkal85. Az adatok felsorolását azért tartom
fontosnak, hogy lássuk, a művészeti piac működésében nem érdemes szabályokat keresnünk
vagy a meglévő eredmények alapján tájékozódnunk: ami az egyik évben még sikertörténetnek
és a legjobb befektetésnek tűnik (például a részvételre kiszemelt művészeti vásárok
helyszíneit illetően, hiszen a kereskedelmi galériák nagy többsége az általam bemutatottakhoz
hasonló kimutatásokból tájékozódik), az a következő évben már téves döntésnek bizonyulhat.
Ugyanakkor a piac a kétezres évek elejéhez hasonlóan meghatározó és kánonteremtő szerepe

helyzetet és mégis felcsigázza vásárlói kedvet, saját maga vette meg (névtelenül) a műtárgyat, amit ezek után
megint piacra dobtak, de így sem keltette fel senki érdeklődését.
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Clare McAndrew, The International Market in 2011. Observations on the Art Trade Over 25 Years, The
European Fine Art Foundation, Helvoirt, 2012.
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http://www.tefaf.com/DesktopDefault.aspx?tabid=15&tabindex=14&pressrelease=16079&presslanguage=1,
utolsó letöltés: 2013 november 20.
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még nem állt helyre, jól mutatja ezt a viszonylag lassú regenerációs periódus is, mindez pedig
lehet a 2009-es rendkívüli összeomlás86 tanulsága.
Meglátásom szerint a biennálék kánonképző szerepének felértékelődéséhez a piac
fentebb részletezett kiszámíthatatlansága éppúgy hozzájárult, mint a klasszikus művészeti
intézményrendszer destabilizálódása, valamint a múzeum számos szempontból végbemenő,
szintén fentebb bemutatott presztízsvesztése. E kánonképző szerep számszerűsítve is
megjelenik például az olyan, a művészetet piaci tényezőnek tekintő gazdasági folyóiratok,
mint pl. a német Capital éves művészeti „ranking” listáján87, ahol minden évben a 100
legkeresettebb és a piacon legmagasabban jegyzett művész kap helyet. Az értékelés (a
pontozás) legfontosabb eleme a bizonyos kiállításokon való részvétel. A legmagasabb
pontszámot pedig a Velencei Biennálén illetve a Documentán való részvétellel érhetik el a
művészek.

2.3 A művészettörténet alternatívája? Belting antropológiai vizsgálódásai
A szerző már a Művészettörténet vége kötetben is hangsúlyozza, hogy a
művészettörténet szakmának fel kell hagynia azzal, hogy tárgyát (a művészetet) elhatárolja
más tudás- és értelmezői területektől.

88

A felől sem hagy kétséget, hogy a művészettörténet

számára releváns területek egyike az antropológia lehet (különösen A világművészet és a
kisebbségek: a művészettörténet új földrajza, valamint A művészetkutatás régi és új
módszerei: egy tudományág játékszabályai c. fejezetek)89 E megállapítások bizonyítására
pedig saját maga tesz kísérletet a Művészettörténet vége után megjelent több kötetével is.
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A Capital magazin Kunstkompass című listájáról bővebben: Kunst Kapital Kunstkompass Ranking:
http://www.kunstmarkt.com/pageskuk/kunst/_id72445-/marktanalysen_detailansicht.html?_q=, utolsó letöltés:
2013 november 20.
illetve: Art. Das Kunstmagazin. Kunstkompass 2014: http://www.art-magazin.de/newsticker/?news_id=7860.,
utolsó letöltés? 2013 november 20. Egy 2005-ös, a művészek, a művészeti piac és a nyilvánosság viszonyairól
írott tanulmányomban részletesen is elemeztem a hasonló típusú „ranking” listák jelentőségét. Ld.: Nagy Edina:
I wanted to be an artist...but at what cost? In: Praesens, 2005/2., 18-32.o.
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V.ö.: Hans Belting: A művészettörténet vége, 173.o.
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uo. 95.-104., valamint 209.-222.o.
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Az antropológiai megközelítést alapul vevő két fontos, a kép fogalmának
kiterjesztésével foglalkozó, magyarul is olvasható írását a képfogalom számára releváns
fogalmának tisztázásával indítja (ld. A hiteles kép, Kép-antropológia)90.
A későbbiekben, például a Florenz und Bagdad: Eine westöstliche Geschichte des
Blicks című könyvében egy, a nyugati művészettörténet és az iszlám művészet történetének
komparatív olvasására – egy interkulturális olvasat kidolgozására – tesz kísérletet. Ezen belül
legfontosabb törekvése, hogy a kutatásai szerint először az iszlám művészetelméletben
felbukkanó perspektíva-tannak a nyugati művészettörténetre gyakorolt hatását bizonyítsa. A
Művészettörténet végében még csak felvetett, a „nyugatra” koncentráló (egyben korlátozott)
művészettörténetírás meghaladását tulajdonképpen oly módon viszi véghez, hogy a nyugati
művészettörténeti narratívát mintegy párhuzamosan olvassa a közel-keleti kultúrtörténettel,
illetve ezeket egymáshoz igazítja, metszéspontokat keres.91
Ez az igény, a nyugati művészettörténet meghaladásának igénye jelenlegi, a Global Art,
vagyis a „globális művészet” koncepciójának kidolgozása irányában a karlsruhei ZKM
(Zentrum für Kunst und Medientechnologie) központban Peter Weibel oldalán végzett kortárs
művészeti kutatásaiban teljesedik aztán ki.92 A sorba logikusan illeszkedik legújabb könyve, a
tulajdonképpen teljesíthetetlen küldetésre vállalkozó, nevezetesen: az arc – és nem a portré
vagy a maszk történetének megírását megkísérlő Faces. Eine Geschichte des Geschichts című
munka is.93 Ebben a Kép-antropológiában már felvetett bizonyos problémákat, például a kép
mint emlék, a kép mint hiány (ld. a könyv Kép és halál fejezetének problematikáját)
kérdéskört mélyíti tovább, az ókortól egészen a jelenkor művészetéig szélesítve az elemzés
horizontját.
A Kép-antropológiában kifejtett meghatározása szerint távolról sem csak a művészet
alkotásai tartoznak a képfogalom körébe, sőt még csak nem is ezek szolgáltatják a
kiindulópontot a meghatározás szempontjából. Belting a képeket először is külső és belső exogén és endogén) képek közé sorolja. Belső képek természetesen az emlékképek éppúgy,
90

Das Echte Bild: Bildfragen als Glaubensfragen, C.H. Beck, München, 2006. Magyarul: A hiteles kép –
Képviták mint hitviták, Atlantisz Kiadó, Budapest, 2009, ford.: Hidas Zoltán. Uő: Bild-Anthropologie: Entwürfe
für eine Bildwissenschaft, Fink, München, 2001. Magyarul: Kép-antropológia: Képtudományi vázlatok, Kijárat
kiadó, Budapest, 2003, ford.: Kelemen Pál.
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például a könyv a perspektíva kérdését tárgyaló, Panofskyt idéző nyitó fejezetét: Die Perspektive als Bildfrage.
Wege zwischen Ost und West. 1. Was ist eine symbolische Form? (A perspektíva mint képkérdés. Utak Kelet és
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mint az álomképek, az általunk valaha már látott, de nem identifikálható képek, stb. A külső
képek a mindennapok képi világa, a média, a reklám, a valóság képei, valamint a képi
formában megjelenő műalkotások (legyenek azok klasszikus festmények, mozgóképek,
stb.)94. Belting kedvenc és sokszor hangoztatott kijelentése szerint a „képek helye” - ez a
megfogalmazás és részletes kifejtése több elemzésében, nemcsak a Kép-antropológiában, de
például a Das Erbe der Bilder című esszékötetben, valamint a Bildkultur und Textkultur c.
tanulmányban95 is visszatér - tulajdonképpen az ember, hiszen ő érzékeli a képeket mint
képeket; teszi őket azokká, amik. S az egyetlen lehetséges stratégia a manapság minden elöntő
képözönnel, a túlságosan sok képpel szemben, ha megismerjük saját képeinket - ami egyben a
képek elvesztését is megakadályozhatja.
Belting több alkalommal utal a filozófiai esztétika és a képek viszonyára, ami meglátása
szerint csak nehezíti a képek helyzetét, s gyakran helytelen megítélésükhöz vezet. A képekről
folytatott diskurzus az esztétikában ugyanolyan mértékben erősödik, amilyen mértékben
gyengíti a képek érzékelését (itt a fizikai értelemben vett észlelésről, érzékelésről van szó). Az
esztétikát mindig is fenyegette az a veszély, hogy a képeket mint puszta absztrakciókat
értelmezze, amik aztán minden további nélkül körülbástyázhatók a fogalmakkal.
A képekkel (és itt már a művészi értelemben vett képekről van szó) való találkozást
gátolja továbbá a művészet fogalma, amihez szorosan kapcsoljuk, vagyis egyenesen társítjuk
őket. Ennek megfelelően a befogadó (itt természetesen a bizonyos műveltséggel rendelkező
befogadóról van szó) elsősorban magát a művészetet (a művészt, a dátumot, a művészethez
való besorolás alapját képezõ adatokat) keresi a képben, és nem a képeket a művészetben.
Ahogy a befogadó (amint az az esetek többségében az intézményesített képtapasztalatnak
köszönhetõen automatikusan megtörténik), a művészi adatokkal azonosítja a képet,
szükségszerűen kizárja a képpel való dialógus lehetőségét. A képekkel kapcsolatos előzetes
tudáson alapuló képtapasztalat, valamint a képpel kapcsolatos előzetes elvárások
(stílusjegyek, a festő karakterisztikumai, stb.) megannyi akadályt gördítenek maga a kép meglátásának útjába.
Belting a Kép-antropológiában kifejtett véleménye szerint még nem vagyunk a
birtokában egy olyan képtudománynak vagy képtörténetnek, amely a fentebb említett
értelemben vett képek szakértő értelmezésére, kommentálására képes lenne. Meglátásom
szerint későbbi, különösen a globális művészet témakörben megjelent publikációi a felé
93
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Hans Belting: Faces. Eine Geschichte des Geschichts.
V.ö. Belting: Kép-antropológia: Képtudományi vázlatok, A képek helye II. c. fejezet, 67.-101.o.
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mutatnak, hogy erre nincs is szükség. Ám itt még markánsan jelen van a meglátás, hogy a
művészettörténet, mint ahogyan erre a Művészettörténet vége kötet alapgondolata épül, nem
alkalmas már erre a feladatra, mivel az évszázadokon át ennek alapjául szolgáló képfogalom
nem elég nyitott ahhoz, hogy a képek kibővített tartományával szemben is állást foglaljon. A
művészettörténetet továbbá saját magabiztossága, módszereibe vetett bizalma is akadályozza
abban, hogy kiterjessze saját határait - a Művészettörténet végé-ben részletesen kifejtett
gondolat a továbbiakban is meghatározó Belting írásaiban, elég csak a Kép-antropológia
bevezetőjére gondolnunk. A kritikus felvetések egy része már Belting 1991-ben megjelent
Kép és kultusz: a kép története a művészet kezdete előtt96 című, sok szempontból vitaindítónak
számító97, a kép státuszát a művészettörténet korszaka előtt vizsgáló könyvében, valamint az
általa szerkesztett újabb és újabb tanulmánykötetek esszéiben is megfogalmazódnak.
A Belting számára a Kép-antropológia elemzései szempontjából meghatározó „más”
tudományágak közül elsősorban is az eddig szintén nem, vagy nem nevesítetten létező
médiatörténet szerepe meghatározó. Belting a képeket több helyütt a „médiumok
nomádjainak”98 nevezi, hiszen a képek történetében a médiumok állandóan váltakoztak (a
falfestménytõl a hordozható táblaképig, a fotográfián keresztül a számítógép képernyőjéig,
stb.), ám a képek mindig is azok maradtak, amik. A (kép)hordozók szerepe azonban mindig is
leértékelődött - talán másképp van ez az elektronikus hordozók estében, ahol a médium maga
a létrehozó, a generáló szerv is egyben. Belting arra a jelentős tényre hívja fel a figyelmet,
hogy a mindenkori médium nem pusztán technikailag teszi lehetővé, hogy a kép jelen
lehessen, de egyben a kép befogadásának módját is meghatározza, amennyiben a
képhordozók a befogadás modelljeiként szolgálnak. A kép médiuma a kép teste, mint ahogy
testünk a képek médiuma, hiszen - ahogy azt A képek helye II. illetve a Test képe mint
emberkép fejezetekben99 meggyőzően kifejti - magunkban hordozzuk azokat.
A kilencvenes években számos gondolkodót foglalkoztatott a képek és hordozóik
„immobilitásának” problematikája. Így hasonló jelenséget ragad meg Images and the New
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Hans Belting: Das Erbe der Bilder, Beck, München, 1998, Bildkultur und Textkultur, in: Hans-Georg
Gadamer (szerk.): Die Moderne und die Grenzen der Vergegenständlichung, Klüser, München, 1996.
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Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, C.H. Beck, München, 1991. Magyarul:
Kép és kultusz: a kép története a művészet kezdete előtt. Balassi Kiadó, Budapest, 2000, ford.: Schulcz Katalin.
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Belting saját szakterületével, illetve annak módszereivel kapcsolatos elégedetlenkedésének, bár nem
nyomatékosan, de már az 1985-ös, többek között Wolfgang Kemppel közösen szerkesztett Kunstgeschichte:
Eine Einführung című, azóta már 10 kiadást megélt kötetben is hangott adott. Hans Belting, Heinrich Dilly,
Wolfgang Kemp (szerk.) Kunstgeschichte: Eine Einführung, Reimer Verlag, Berlin, 1985. A szakma válságának
tudatosulása azonban véleményem szerint csak a kilencvenes évek elején ment végbe.
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vö.: Hans Belting, Dietmar Kamper (szerk.), Das zweite Blick, Fink, München, 2000., 8.o. , valamint: uő: Képantropológia: Képtudományi vázlatok, A médium transzparenciája c. fejezet.
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kulcsproblémájaként a hordozhatóságot határozza meg. Ez a hordozhatóság „azoktól a fizikai
testektől függ, amelyeknek a felületére a képeket rögzítették” - írja100. A barlangrajzoktól a
freskókon és olajfestményeken keresztül egészen a fotografikus majd az elektronikus képekig
teljesen egyértelmű tendencia figyelhető meg: a képek egyre hordozhatóbbá, a befogadók
pedig egyre mozdulatlanabbá válnak, míg eljutunk a „testetlenné”, puszta felületté vált
képekig. Nagyon úgy tűnik, hogy Flusser itt ugyanarról a problémáról beszél, mint Belting:
azt vélelmezi, hogy a képek használatát, befogadását nagy mértékben nem a képek maguk,
hanem a hordozó, a média határozza meg.
Az antropológia meghatározó szerepét a képelemzésben Belting szerint nemcsak az
indokolja, hogy egy alapvetően „a képek hordozójának” vizsgálatára szerződött tudomány.
Szerepének jelentőségét Belting szerint ugyanígy indokolja a képek tartalma, mivel a képi
értelmet ezek az antropológiai tartalmak adják meg. Ennek magyarázataként Belting a kép
létrejöttét a halál megtapasztalásának terébe vezeti vissza, miszerint a képek megjelenését a
halottak által hátrahagyott űr hívta életre; a kép (mindig is) a halott médiumaként jelent meg
az élők világában101.
A Belting számára meghatározó fogalmak az antropológiai orientációjú elemzések
során például a kollektív identitás, a nyilvánosság, az érzékelés (vagyis a képek szó szerinti
befogadása, illetve ennek változásai) és a reprezentáció. A képi antropológia alapjául szolgáló
gondolat pedig az, hogy bár a képek médiumukon, valamint a megjelenítés technikáján
keresztül egy valóban meghatározott történeti időforma hordozói, ennél azonban sokkal
döntőbb az, hogy időn túli témák, mint a halál, a test és maga az idő hívják létre őket. A
kiindulópont itt a Kép és kultusz-ban még marginális szerepet játszó gondolat, miszerint az
emberi képalkotás motivációja tulajdonképpen a halotti kép vagy a halott (emlék)képe.
Belting itt kapcsolja be a test problémáját, amely a kortárs (elsősorban elektronikus)
művészettel kapcsolatban igen gyakran a viták kiindulópontját képezi, mégpedig az új
médiumok által generált virtuális test és a reális test viszonyát illetően. Belting meglátása
szerint az antropológián alapuló és a halotti kultuszok rituáléiból kiinduló képelemzési
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Vilém Flusser: Images and the New Media. In: Ströhl, Andreas (szerk.): Writings. Vilém Flusser. University
of Minnesota Press, Minneapolis, 2002. 70. o.
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Ennek a folyamatnak történeti levezetését elõször az Aus dem Schatten des Tode. Bild und Körper in den
Anfängen (A halál árnyékából. Kép és test a kezdetekben) című tanulmányban kísérelte meg. In: C. von
Barloewen (szerk.): Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen. Beck, München, 1996.
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módszerek megoldást kínálhatnak a kortárs művészet elemzésében felmerülő bizonyos
problémákra, amire a művészettörténet már nem bizonyul alkalmasnak.
A könyv bevezető fejezetében, a Test-kép-médium102 fejezetben Belting a fentebb már
említett külső és belső képek meglétével magyarázza a képek, valamint a képfogalom
antropológiai megalapozottságát. A megállapítás, miszerint a képek nemcsak rajtunk kívül, de
elsősorban bennünk léteznek, egy a képekhez való élő és állandóan megújuló viszony alapját
képezi.

Itt a szerző részletes történeti áttekintést nyújt a képtörténetnek a művészet

történetéből való kizárásáról. Ebben a kizárásban a művészettörténet historizáló törekvései
éppúgy szerepet játszottak, mint az esztétikának a képfogalom absztrahálására irányuló
törekvései, ám a kizárás meghatározó oka Belting meglátása szerint leginkább a képnek a
művészi karakterre való redukálásában keresendő. Ez a redukció a reneszánsz óta irányadó a
művészettörténetben, ami minden bizonytalan művészi karakterrel rendelkező képet kizárt a
művészettörténet területéről103. Ennek a kizárásnak talán legradikálisabb és legszembetűnőbb
példáját jóval később, a fotográfia felbukkanásával regisztrálhatjuk, aminek létezéséről a
művészettörténet hosszú ideig nem volt hajlandó tudomást venni.
A könyv egyik talán legfontosabb vezérfonala, amelynek segítségével Belting a mű
célkitűzését, nevezetesen a képfogalomnak a hagyományos, szűk gondolkodási sémákból való
kiszabadítását kísérli meg, az, hogy a képet megjelenítő médiumnak ugyanolyan figyelmet
szentel az elemzések során, mint a képek témájának, stb. A képek „hordozóit” Belting
„hardware-nak” is nevezi104, ami a képeknek nemcsak a láthatóságot, de azok testszerű
jelenlétét is biztosította. A médium jelentőségének taglalása során fogalmazza meg a szerző a
könyv egyik irányadó gondolatát, nevezetesen, hogy míg a fent említett hordozók a
művészettörténetben csak mint műfajok vagy matéria, vagyis a művészet médiumaként voltak
jelen, addig a képtörténet számára jóval többek ennél: olyan hordozók, amelyekre a képeknek
szükségük van, hogy jelen lehessenek, láthatóvá váljanak. A képek a testek világában a
médiumnak köszönhetően öltenek alakot, amely lehetővé teszi számukra, hogy megtalálják
helyüket a szociális-nyilvános térben105. A kép médiuma hordozza magában a mindenkori
történeti időformát, amely természetesen dinamikus változásoknak van kitéve. Ám ezen az
időformán túl a képek időtlen kérdéseket hordoznak, amelyekre egyben választ is találnak.
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A képhordozó médium alapvető jelentőségét, majd későbbi szerepváltozásait Belting a
halotti kultuszokból vezeti le igen meggyőzően. A szerző meglátása szerint a halott képe
minden kép archetípusa, melynek közvetítő médiuma nemcsak kép és szemlélő, de élet és
halál között is közvetített. A többé már nem jelenlévő (a meghalt személy) jelenlévővé
tételében állt a halotti kultusz médiumának jelentősége. A médium koronkénti változásait
Belting újból a kép-nomádok példájával írja le: a képek a történeti kultúrákban mindig újabb
és újabb formát vettek fel, mindig újabb, ha tetszik, a korszellemnek, de inkább a kor
fejlettségi fokának megfelelő technikai színvonalú médiumba költöztek be, hogy aztán, annak
kiszolgáltával, egy újabbat keressenek maguknak. A médiumok tulajdonképpen állandóan
váltakozó állomások a képek mindig megújuló történetében. A médium jelentőségét fejtegető
bevezető tanulmányok után Belting részletekbe menően mutatja be kép és hordozója
viszonyváltozásait, pl. a test mint képhordozó vagy a maszk példáin keresztül106.
Az elemzésekben a médiumhoz hasonlóan fontos szerepet játszik az érzékelés. Belting e
szempont tárgyalásakor állandóan arra a döntő jelentőségű tényre hívja fel a figyelmet, hogy
az érzékelés szintén elsősorban a médiumok által befolyásolt folyamat, azoktól függően
végbemenő reakció, amely a médiumok változásával egyenes arányban változásoknak van
kitéve. Az érzékelés megváltozása mindenkor a megfigyelő saját teste megtapasztalásának
változását is előidézi. E tapasztalat megváltozásának érzékelése pedig csak a művészet
(újszerű) megtapasztalásának köszönhetően mehet végbe. Belting meggyőződése szerint a
mai technologizált, mechanizált médiumok mellett is, a virtualizált érzékelés ellenére is a
testhez kötöttek a képek, annál is inkább, mivel az esetek döntő többségében teljes testtapasztalatról és érzékelésről van szó, nemcsak egy orgánum működéséről. Ugyanakkor
Belting legalább ilyen fontosnak tartja azt a jelenséget, amikor a folyamat épp fordítva megy
végbe: nevezetesen, amikor a látás maga változik meg, s ennek következtében lesz szükség az
új

technikára.

Belting
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szükségszerűségét a 19. században.
A már több helyütt idézett meghatározás az emberről, mint a „képek helyéről”, ami
természetesen itt is meghatározó szerepet játszik az elemzés során. A szerző itt természetesen
nemcsak az egyes emberről, mint a képeknek otthont adó helyről, valamint saját
emlékképeinek, hagyományainak, történetének otthont adó helyről, hanem az úgynevezett
Geschichte der Moderne, C.H. Beck, München, 2001. Magyarul uő.: A művészet anyagai – a modernség másik
története. Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest, 2014. ford.: Nagy Edina, Nemes Z. Márió.
106
Test és maszk viszonya képezi aztán tárgyát a Faces című 2013-as kötet több fejezetének, ahol Belting a
mozgás vs. mozdulatlanság relációját vezeti be az elemzés szempontjai közé, amikor a testen/arcon viselt
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kollektív testről beszél, amely kollektív tradíciók helye is, s ennek megfelelően kollektív
képek (a kultúra képeinek) hordozójává is válik. Belting itt az antropológiai vizsgálódás
mibenlétét a kollektív képek és a személyes belső képek egymáshoz való viszonyának
feltárásában látja. A kortárs művészet virtuális műfajai sem keresnek más helyszínt a képek
számára, a képi antropológia jövőjét mintegy garantálva, a képek otthona továbbra is az
ember marad.
Az általános, a képi antropológia alapjait többé-kevésbé lefektető bevezetés után
Belting a könyv hátralévő részében egyes példákon, illetve egyes korszakok halotti
kultuszainak bemutatásán keresztül demonstrálja az antropológiai vizsgálódások effektivitását
a képtudományon belül. Ilyen példák többek között a középkor halotti- és uralkodókultusza,
ahol a szerző például középkori síremlékek szobrainak példáján keresztül világítja meg azok
sajátos reprezentatív szerepét. Ám nemcsak olyan távoli, s az antropológiai vizsgálódás
számára szinte kézenfekvő példákat vonultat fel, mint a reneszánsz emberábrázolása, az
ideális és a valódi emberi test összevetésére tett kísérletek, vagy a korból való felöltöztetett, a
valódiság látszatát keltő viaszfigurák szerepének leírása, hiszen a reneszánsz testábrázolástól
már csak egy ugrás a 19. század, ahol is az emberi test modern történetírása kezdődik el, amit,
a könyv logikáját követve cseppet sem meglepő módon a modern fotográfia története ismétel
meg.
Belting, amennyiben a könyvben, melynek nagy részét, mint az a fentiekből is kiderül, a
képtörténet kezdeteit elemző tanulmányok teszik ki, mégis huszadik századi példák
bemutatására tesz kísérletet, szinte csak a fotográfia területéről veszi azokat. Ennek oka
természetesen abban keresendő, hogy a szerző tézise, miszerint a képek elsősorban az
emlékeztetés céljait szolgálják, s eredeti rendeltetésük szerint valami már nem jelenlévőnek a
jelenlévővé tételét teszik lehetővé, elsősorban e műfaj példáin keresztül világítható meg. Nem
utolsósorban azért, mert Belting meglátása szerint maga a fotográfia műfaja is az emlékezés
egy alakzata, ami más műfajokra - a festészetre, filmre, színházra - emlékeztet, s amelyeknek
nyomait őrzi. Meglátásom szerint az a néhány, nem a fotóművészet területéről vett
műelemzés, amely Belting szempontjai szerint „kortárs” példákat tárgyal, inkább a modernség
nagy narratíváiból, mint az egzisztencialista kérdésfelvetések, születés-levés-elmúlás örök
körforgása, a művészi önábrázolás kérdése, az „én és a másik” relációi, a külső és belső idő
problematikája, stb. táplálkozik. Ezért számomra ezeket az elemzéseket olvasva, ám
tulajdonképpen a továbbiakban, a globális művészetről írott okfejtésekben is körvonalazatlan
maszkok, a festett képek/portrék „mozdulatlanságát” az arc mimikájának „mozgékonyságával” ütközteti. V.ö.:
Faces. Eine Geschichte des Geschichts.
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marad, hogy mit is ért a szerző tulajdonképpen „kortársságon”, amikor bizonyos
elemzéseiben ennyire látványosak a modernséggel való átfedések.
Ilyen példa a Gary Hill Amennyiben állandóan megtörténik című, 1990-es
videóinstallációját tárgyaló elemzés.107 Egyfelől igen meggyőző, ugyanakkor viszont kissé
idegenül hat az antropológiai tanulmányok közé ágyazva. Az elemzésben nem fedezhetőek fel
közvetlen párhuzamok az azt körülvevő tanulmányok gondolatmenetével; tulajdonképpen
máshol is helyet kaphatott volna – mint ahogy a Művészettörténet vége c. kötetben ez meg is
történt - a videóművészet világába tett kis kitérő.108
A kép-antropológiai vizsgálódások számos kérdést nyitva hagynak véleményem szerint.
Bár a Belting által felvázolt és levezetett antropológiai összefüggések, a korai kultúrák
halotti- és képkultuszának egymásból való nagyívű levezetései mind igen meggyőzőek,
ugyanakkor Belting tulajdonképpeni célja, az antropológiai „módszernek” mint a
művészettörténet alternatívájának alkalmazása a kortárs művészet elemzésében – és nemcsak
illusztratív példák esetében - valóban működhet, egyelőre rejtve marad. Ennek nemcsak az az
oka, hogy, mint fentebb említettem, Belting szinte kizárólagosan arra a művészeti ágra,
nevezetesen a fotográfiára koncentrál, ahol az általa felvázolt összefüggések a leginkább
nyomon követhetőek. Hanem talán az is, hogy nehezen látható be az igen részletes
antropológiai vizsgálódások és a kortárs művészet számos megjelenési formája által felvetett
problémák közti összefüggés, illetve hogy ezek a problémák a Belting által felkínált
módszerekkel megoldhatóak lennének. Ezért nem véletlen, hogy a globális művészetről írott
fejtegetéseiben már kevés szerep jut az antropológiának. Illetve, amennyiben szerepet kap,
akkor jóval általánosabb, szélesebb értelemben – mint egy lehetséges skill a többi közül
például a művészeti szakemberek, kurátorok, stb. esetében.109 Belting az antropológiát a
későbbiekben például egy olyan „téma” esetében használja, mint például az aktuális könyve
kiindulópontját képező „arc” elemzése kapcsán, ahol azonban ez módszertanilag több, mint
kézenfekvőnek tűnik és nem jár különösebb kockázattal.110
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2.4 Új meglátások: világművészet vs. globális művészet
A világművészet és a kisebbségek: a művészettörténet új földrajza címmel a problémát
már a Művészettörténet vége kötetben is felemlegető111 Belting, (ha jól meggondoljuk), a
kortárs művészet egészét „globális művészet” néven emlegeti. A kifejezés felbukkanását a
szerző kb. a nyolcvanas évekre teszi és újabb publikációiban a világművészet fogalmával
állítja párba, csak azért, hogy aztán rávilágíthasson a két fogalom különbségeire112. Fontos
megemlíteni, hogy ez a különbségtétel a Művészettörténet vége kötetben még nem szerepelt.
Meglátása szerint a „világművészet” kifejezés a modernséggel egyidős, amikor is a „másik”
művészetének megjelölésére szolgált (és különösen a XX. század elején, a törzsi művészet
avantgárd művészek általi újrafelfedezése idején ivódott be a köztudatba). Általában véve az
emberiség kulturális örökségének javait értjük alatta. Magában foglalja minden kor és ember
művészetét, amelyet a kolonializációs időktől kezdve a nyugat muzealizált, így igyekezve
védeni a művészet egyetlen és kizárólagos koncepcióját. A „világművészet” kifejezés igen
átfogó, ugyanakkor nem tartalmazza a huszadik század modern művészetét. Ez utóbbi a
század folyamán a művészeti múzeumokba vándorolt, míg a „világművészet” bemutatására
hivatott intézmények a néprajzi vagy esetleg antropológiai múzeumok lettek. A
„világművészet” létezésének elképzelése Belting állítása szerint alapvetően egy bináris
világképre, a „mi” és a „másik” oppozíciójára, valamint ennek megfelelően a centrumperiféria feltételezésére irányult. Ez utóbbi reláció alatt pedig Belting kutatásai természetének
megfelelően az eurocentrikus világ- és művészetfogalom a huszadik századra különösen
jellemző általánossá válását érti.
A centrum-periféria, Én-Másik, stb. kérdéskört tárgyaló és annak meghaladottságát
tulajdonképpen – elméleti argumentációja mellett - az „érintettség” autentikusságával (is)
megdöntő nagy hatású, sokat idézett mű Homi K. Bhabha a téma alap-szakirodalmának
számító The Location of Culture című kötete.113
„Az anglicizált posztkoloniális migráns, aki véletlenül némi francia befolyásoltsággal
bíró irodalomtudós” (ahogy Bhabha jellemzi saját magát) műve annak bizonyítására épül,
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hogy a posztkolonializmus korában a kultúra „lényege” vagy „helye” nem egységes, lezárt
egész többé. Bhabha ezzel szemben a „harmadik tér” hibriditását tételezi (a hibriditást a mai
kultúrák általános jellemzőjének tekinti), amely maga mögött hagyja az én-másik, harmadik
világ - első világ típusú polaritásokat. A nyelvében (dekonstruktivista) és logikájában
(posztstrukturalista) még a modernséget idéző és annak alapvetéseit egyidejűleg opponálni
kívánó könyv azonban mai nézőpontból talán inkább tekinthető posztmodern, mint kortárs
olvasmánynak. Bhabha a migránsokat egy passzív szerepkörben láttatja, mely természetesen
kényszerű helyzetük velejárója, ám elemzéseiben ezt a passzivitást mintegy a migráns-lét
állandósult feltételeként értelmezi, amelyből nem lát kiutat. E passzivitást fejtegeti más
nézőpontból a posztkoloniális elmélet egyik megalapítója, Gayatri Chakravorty Spivak
ugyancsak alapműnek számító Can the Subaltern Speak? című munkájában (ahol a szubaltern
fogalmán az alárendelteket, perifériára szorultakat érti).114 Állítása szerint a szubaltern
képviselői a fennálló (természetesen akár demokratikus) hatalmi rendszerekkel szemben
némaságra vannak kárhoztatva, nem tudják artikulálni szükségleteiket és igényeiket. Ezen a
helyzeten az ’érdekeiket képviselni szándékozó’ nyugati értelmiség tudástermelése sem segít,
sőt, inkább ront a helyzeten. Bhabhához hasonlóan Spivak is hangoztatja abbéli véleményét,
hogy a kolonializmus hatása a posztkolonializmus korában is fennáll és kifejti hatását a jelen
valóságára éppúgy, mint a kortárs identitáskonstrukciókra.
Amennyiben ezeket a szövegeket a posztmodern szellemi horizontjába jól illeszkedő
posztkolonializmus alapműveinek tekintjük, ám ezek mai, kritikus olvasatára vagyunk
kíváncsiak, e szempontból tanulságosak lehetnek az elmúlt néhány év fontos kiállítási
katalógusai, mint például az Okwui Enwezor vezette 2002-es Documenta kiadványa, CarolynChristoph Bakargiev 2012-es Documenta olvasókönyve vagy a Whitechapel Gallery
Documents of Contemporary Arts sorozata.115 Ezek a kiadványok is jól példázzák azt a
gyakran emlegetett tényt, hogy a kortárs kiállítási gyakorlatban a kísérő kiadványok (a kísérő
programokhoz hasonlóan) már jócskán túllépnek a kiállítást illusztrálni kívánó minőségen,
önálló, adott esetben a kiállítást összetettebb kontextusba helyező és elemző szellemi
termékekké léptek elő.
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Visszakanyarodva Beltinghez, a kultúra és a „Másik” fogalmáról alkotott képünk
radikális megváltozását megjósoló kijelentések, jóllehet ott még szinte poétikus felhanggal, A
művészettörténet végében is fellelhetőek. „Mi vagyunk, akik megváltozunk, amikor a
Másikról valóban tudomást veszünk. Meglehet, hogy kultúránk kifogy az alternatívákból, ám
ezek megvannak másutt, olyan helyeken, ahol még nem kerestük őket.”116 Ha az európai
kultúra nem is fogyott ki az alternatívákból, hanem inkább csak elvegyül a többi, vele
egyidejűleg jelen lévő és magának érvényt követelő alternatíva között, a „globális művészet”
kifejezés létrejöttét mégis e binaritásra épülő elképzelések meghaladása tette lehetővé,
melynek első jelei különösen a nyolcvanas évek második felében végbemenő művészeti
változásokban mutatkoztak meg. A globális művészet két fő karakterisztikumát Belting a
(továbbra is definiálatlan) kortársságban és egy posztkoloniális, a hegemonikus centrumperiféria sémát felváltó attitűdben látja. A „világművészet” koloniális, a saját és a másik
művészetének megkülönböztetésére épülő fogalmával szemben a „globális” jelző egységesítő,
a nyugati és a világművészet közötti distancia átlépésére törekvő jellegét emeli ki. Ahogy
György Péter a beltingi global artworld kapcsán lényegrelátóan kifejti, a fogalom kapcsán
„nem a műalkotások begyűjtéséről, hanem a műalkotásokat legitimáló fogalmak
globalizációjáról van szó”117, olyan fogalmakról, melyek interpretációs mechanizmusok
alapjaiként szolgálhatnak, maguk mögött hagyva az „eurocentrikus esszencializmus”118
gyakorlatát.
E fogalomcsere Belting véleménye szerint azért vált lehetővé és szükségessé, mert az
1989 utáni művészet elvesztette földrajzi határait vagy földrajzi bázisát (ennek iskolapéldája
lehetne a Kelet- és Nyugat-Európa közötti határok megszűnése, de mint fentebbiekben láttuk,
lehet, hogy még sokáig nem lesz az) és globális művészetbe torkollott. A határok nélküli
(főleg a biennálékon felbukkanó) művészet megjelenésével a nyugati (művészet)történet
privilegizációja is megszűnt. A nyugati művészet utolsó bástyája az egyetlen és független
művészeti világ fogalma volt (a fentebbi érveléshez kapcsolódva: ennek reprezentációjára jött
létre a klasszikus múzeum intézménye). A múzeumokon kívül a művészettörténet is e bástya
védelmét szolgálta, e felől Belting már A művészettörténet vége fentebb említett A
világművészet és a kisebbségek... fejezetében sem hagy kétséget: „Az úgynevezett
művészettörténet mindig is az európai művészetre vonatkozott, amelyben, a nemzeti
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identitások dacára, Európa hegemóniája vitathatatlan volt.”119 Néhány oldallal később pedig:
„Az úgynevezett művészettörténet tehát olyan kitalált dolog, amely csak korlátozott
mértékben lehet hasznos, és amely csak egy szűkebb művészeteszményhez kapcsolódhat.”120
A művészettörténet konstruált mivolta és „korszakossága” (nevezetesen a modern
művészethez való egyértelmű kötődése) tehát már a korai érvelésekben is megjelenik.
Ám ez az egyetlen és független művészeti világ mára különböző művészeti világokra
töredezett, és új, policentrikus művészeti régiókban manifesztálódik. Ezek a világok kerülnek
aztán globális művészet összefoglaló néven a világművészet helyére. A művészet
policentrikus gyakorlata ugyanakkor a művészet egyedüli, univerzálisan érvényes eszméjének
gondolatával is leszámol. Ez a globális gyakorlat az addig kötelező érvényű művészeteszme
helyére a nemzeti, vallási, kulturális konnotációkat állítja. Létrejöttéhez a nagy nemzetközi
kiállításokon túl, illetve épp azok létrejöttének forrásaiként a művésztársadalom (nemzetközi
csereprogramok,

ösztöndíjak,

művész-együttműködések),

de

az

egész

művészeti

intézményrendszer (intézményvezetők, kurátorok, műkereskedők, nemzetközi, online
aukciók, stb.) fokozódó mobilitása is hozzájárul.
Többek között e problémakört, nevezetesen globális vs. lokális kérdéskörét tárgyalja
György Péter Az utópia ígéretétől a heterotópia bizonytalanságáig – Tér és hely – az
esztétikai tapasztalat lehetőségei a globalizmus korában című121, átfogó jellegű
tanulmányában: „A művészet esetében a relativizmus formális érvelése ugyan nehezen
támadható, csakhogy ez a logika semmit sem old meg. A relativizmus melletti elkötelezettség
nem oldja meg a kulturális pluralizmus alapkérdéseit, mindössze lehetővé teszi azok
végiggondolását. Ilyen alapkérdés például a művészettel és kulturális hagyományokkal
kapcsolatos kategóriák, elvárások, normák univerzalizálhatóságának, illetve lokális történeti
kontextusokba zártságának kérdése. Azaz, hogy a művészet és kultúra kérdéseiről egy
(univerzális) absztrakt térben vagy a történetiség által felismerhető helyek és kronológiák
plurális összefüggésrendszerében gondolkozunk-e.” Ugyanitt a szerző kijelenti: „Amikor
globalizáció és esztétika viszonyáról beszélünk, akkor semmi mást nem teszünk, mint ennek
az ellentmondásos vitának egyes aspektusait tekintjük át, különös tekintettel a társadalmi tér
és idő változó keretei által teremtett új feltételrendszer művészi következményeire. Nem
annak vagyunk-e tanúi az elmúlt néhány évben, hogy immár nem elsősorban maguknak a
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„művészeti tárgyaknak” a földrajzi értelemben vett eredeti kontextusába való visszahelyezése
van soron, hanem sokkal inkább maga a földrajz (témaként, kérdésként, a mű és a reflexió
tárgyaként, tehát démiurgoszként), a kortárs művészet szerepének megnövekedése a kérdés?
A kortárs művészet globális perspektívájú, immár az eurocentrizmuson túli szemléletének
elterjedése volt talán szempontunkból az elmúlt évtized legfontosabb változása.”122
Amennyiben pedig „az eurocentrizmuson túli szemlélet elterjedéséről” beszélünk,
ennek kapcsán újból szót kell ejtenünk a résztvevők vagy az új művészeti világok alakítóinak
és kutatóinak etnográfusi szerepéről, amely a kilencvenes évek egyik legnagyobb hatású és
komoly

kritikai

visszhangot

kiváltó

esszéjének

is

tárgyát

képezte

az

amerikai

művészettörténetben123. A „képi fordulat” mitchelli diagnózisa124 után néhány évvel a
baloldali művészettörténész, az October folyóirat125 szerkesztője, Hal Foster The Artist as
Ethnographer? című, 1996-ban megjelent írásában már a művészet „etnografikus fordulatát”
diagnosztizálja és elemzi. Véleményem szerint a „képi fordulat” és az „etnografikus fordulat”
diagnosztizálása a művészetben (mégpedig néhány éven belül) jól illusztrálja a beltingi
művészettörténetek vagy különböző művészeti világok mentén formálódó narratívák egymás
mellett élését. Másfelől pedig igen szemléletesen mutatja a művészet párhuzamos
univerzumainak egymás mellett létezését: míg a képi fordulat és a nyomában felbukkanó
vizuális kultúrakutatás vagy a képtudomány továbbra is a képek (egyre szélesedő és növekvő)
birodalmára fókuszál, addig az etnografikus fordulat (mely néhány évvel később némi
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DuMont kiadásában. Több tanulmány ezek közül A kép a médiaművészet korában című tanulmánykötetben
magyarul is olvasható: Nagy Edina (szerk.): A kép a médiaművészet korában, Budapest, L’Harmattan, 2006.
125
A legendás, baloldali elkötelezettségű kortárs művészetelméleti, kritikai periodikát Rosalind E. Krauss és
Annette Michelson alapította 1976-ban. Hal Foster többedmagával (Yve-Alain Bois-val, Benjamin H.D.
Buchloh-val és másokkal) 1990-ben csatlakozott a szerkesztőséghez.
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finomítással a művészet „szociális fordulataként”126 sokkal nagyobb karriert fut majd be), a
műtárgy és annak fizikai tere nélküli, személyközi kapcsolatokra, kollaborációra,
„terepmunkára” építő gyakorlatára koncentrál.
Visszatérve Foster írására, a szöveg Walter Benjamin 1934-es az Alkotó mint termelő
című esszéjének egyik alapgondolatából indul ki, amelyben Benjamin az alkotók, a „szellem
embereinek” helyét a „proletariátus mellett” jelöli ki, ám nem egy „adakozói, ideológiai
mecénási” szerepben látja, mert ez, véleménye szerint, „kész lehetetlenség”127. A kérdés tehát
Foster számára is az, hogy a művészek (alkotók) a hagyományos művészi alkotótevékenység
keretei közül kilépve milyen módszereket alkalmaznak, hogy alakító, cselekvő, adott esetben
társadalomformáló szereplővé váljanak? Foster szerint a művészekben emiatt fogalmazódott
meg a „terepmunkára való igény”, amely a „résztvevő megfigyelő” pozíciójának betöltésére
irányult. A szerző úgy véli, hogy a művészek (és valahol a kritikusok is) megirigyelték az
etnográfusok pozícióját és munkamódszereit is, hiszen a – nevezzük nevén a diszciplínát –
néprajzkutatás a másik vizsgálatára irányul, tárgya a kultúra, amit a kontextus
figyelembevételével és bevonásával vizsgál, interdiszciplináris módszereket alkalmaz, és
valahol még az önkritika sem áll távol tőle128.
Az etnográfia módszereinek alkalmazását a művészetben Foster mindazonáltal
kritikusan szemléli, inkompetenciát, (talán a műfaj jellegéből adódóan) idealizmust feltételez
a „kvázi-antropológus” művészek és a művészet „kvázi-antropológiai”129 modellje részéről.
Az etnografikus fordulat legnagyobbb veszélyét pedig a konkrét szociális elkötelezettség
feladásának veszélyében látja, amelyet ez esetben egy mindent és semmit (például a kváziantropológiai attitűdöt is) magában foglaló, bizonytalan művészet- és kultúrafogalomért
áldoznak fel. Foster szövegének egyik tanulsága, hogy a kilencvenes évek közepén még
mindig viszonylag biztosan tartja magát az „én” és a „másik”, a „másság” ellentétpárjának
126

Az egyik e tekintetben irányadó szöveg, a továbbiakban gyakran hivatkozott Claire Bishop esszéje, A
szociális fordulat: A kollaboráció és elégedetlenei Foster írásával ellentétben hatalmas népszerűségre és
idézettségre tett szert a kortárs művészeti közegben.
127
V.ö.: Walter Benjamin: Az alkotó mint termelő, in: uő: Angelus Novus: Értekezések, kísérletek, bírálatok.
Gondolat, Budapest, 1980, ford.: Pór Péter, 759-780., 768.o.
128
„De mi a különös a jelenlegi fordulatban? Egyrészt az antropológiát a másság tudományaként dicsőítik: ebből
a szempontból csak a pszichoanalízissel emlegethető egy lapon, mint a művészi gyakorlat és a kritikai diskurzus
közös nyelve (lingua franca). Másrészt ez a diszciplína a kultúrát tekinti tárgyának, és pont ez a kiterjedt
referenciális mező az, amit a posztmodernista művészet és kritika régóta próbál magáévá tenni. Harmadrészt az
etnográfiát kontextuálisnak tekintik, és ez pedig az a megszokott kérés, amelyet kortárs művészek és egyéb
művelők egyaránt elvárnak, sokan olyanok, akik kifejezetten a mindennapi területén próbálnak terepmunkát
végezni. Negyedrészt az antropológiáról azt tartják, hogy alapvetően interdiszciplináris – és ez egy újabb
alapértéke a kortárs művészetnek és -elméletnek. Végül ötödrészt az antropológia önkritikája az, ami oly
vonzóvá teszi, mivel ez a kritikai etnográfia a reflexivitást helyezi középpontba, miközben megőrzi a perifériák
romantikus mivoltát.“ Hal Foster: The Artist as Ethnographer, 302-309.o., 305.o.
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modernista tételezése, amikor is nemcsak a nem saját kultúrákat, de adott esetben akár a
sajáttól eltérő társadalmi rétegeket vagy közösségi formákat is magától értetődően
„másikként”, kulturálisan idegenként és nem a saját kultúra szerves részeként tekintették.
Ebből fakadóan magától értetődő lehetett a „másik” adott esetben művészi célokra történő
igénybevétele, felhasználása, amit Foster (bár szövege a fentebbi dichotómiát mintegy
adottnak tekinti) jogosan bírál. A szöveg másik tanulsága, hogy a művészet az etnográfia
módszereit részben átvéve vagy azokat saját területére adaptálva e módszerekkel akár saját
kultúráját

is

vizsgálhatná

a

nélkül,

hogy

művészeti

intézmények

megbízásából,

instrumentalizálva végezné az önként választott „terepmunkát.”
Természetesen, ahogy azt fentebb a Párhuzamos történetek? című fejezetben
körüljártam,

Belting számára is evidens az etnográfia (ott: kulturális antropológia)130

jelentősége a kortárs művészetről folytatott gondolkodás tekintetében131. Ugyanakkor
azonban úgy tűnik, hogy újabb írásaiban összetettebben látja az etnográfia szerepét, amelyet
nem kizárólag a módszertani alkalmazásra ért. Sokkal inkább a művészettel foglalkozó
szakemberek alapképzéséhez elengedhetetlen szakterületnek tartja, amely ismeretnek a
kultúrák közötti közvetítésben lesz megkerülhetetlen szerepe. Ezért Fosterrel szemben ő nem
a művészre, hanem a kurátorokra osztaná az etnográfus szerepét: „Today, art production with
its cultural diversity addresses the curator as an ethnographer.” (Ma a kulturális termelés
kulturális diverzitásának címzettje az etnográfus-kurátor.)132 És amennyiben ez még nem
lenne elég: „At the same time the ethnographer acts as an art critic.” (Ugyanakkor az
etnográfus

művészetkritikusként

viselkedik.)133

Logikus

következtetés,

amennyiben

belegondolunk, hogy a szerző meglátása szerint a globális művészet korának jellemzője
nemcsak a kultúrák, de a tradíciók diverzitása is (melyek vizsgálata valahol még mindig az
etnográfusok ’reszortja’), ezek pedig a lokális narratívákból, például a nyugati
művészettörténetből

táplálkoznak.

A

lokális

narratívák

lényegének

megértésében

segítségünkre lehet A művészettörténet vége fentebb is idézett fejezetének, A világművészet és
a kisebbségek... fejezet egyik, tulajdonképpen a beltingi érvelés szempontjából jövőbe mutató
kijelentése: „Ott, ahol hiányzik egy ilyen hagyomány (t.i. a történelmi önértelmezések és a
129

A „kvázi” előtag, kvázi-antropológus, kvázi-antropológiai (pozíció, művész, modell, módszer, stb.),
különböző szövegösszefüggésekben folyamatosan előfordul a szövegben. V.ö.: uo., 302-309.o.
130
Etnográfia, antropológia és kulturális antropológia magyar nyelvterületen problémás és olykor
áttekinthetetlen relációiról ld.: Bindorffer Györgyi: Néprajz és/vagy antropológia, forrás: Bindorffer Györgyi:
Néprajz és/vagy antropológia: http://beszelo.c3.hu/cikkek/neprajz-esvagy-antropologia, utolsó letöltés: 2013
szeptember 18.
131
V.ö.: Han Belting: From Art World to Art Worlds, in: The Global Contemporary, 30.o.
132
V.ö.: uo.
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művészet saját korábbi modelljeinek hagyománya – N.E.), nem lehet egyszerűen, analóg
eljárásokkal egy európai vágású művészettörténetet kitalálni abban reménykedve, hogy
valami hasonló lesz belőle.”134 Itt lépnek be a képbe a lokális értelmezések saját nemzeti,
vallási, kulturális konnotációikkal, amelyek közvetítésére aztán az etnográfus-kurátorok
vállalkozhatnak.
Nem lehet nem észrevennünk, hogy a világművészet és globális művészet igen tágan
értelmezhető és szinte megfoghatatlan jelentésének szerteágazó, helyenként könnyed
értelmezése közben Belting tehát meglehetősen könyörtelenül nyilatkozik a nyugati
művészettörténetről, melyet egyfelől meghaladottnak tekint, másfelől pedig nemes
egyszerűséggel

„lokális

narratívaként”

aposztrofál135.

A

világművészetnek

globális

művészetté alakulását legszemléletesebben illusztráló esemény Belting szerint az 1984-es
Havanna Biennále, de mivel ezt a következő, a biennálékkal foglalkozó fejezetben részletesen
tárgyalom, ezért a szerző szempontjait itt nem részletezem.

2.5 Az önmagába forduló elmélet
A művészettörténet vége első fejezete, A modernség a jelen tükrében – Médiumok,
elméletek és múzeumok136 a művészet tárgyára, gyakorlati művészeti történésekre, a művészet
intézményeire helyezve a hangsúlyt az eddig tárgyalt, akár „gyakorlatiasnak” is tekinthető
aspektusokat járta körül. Ezzel szemben a könyv második részében, A művészettörténet vége?
összefoglaló

cím

alatt

megjelentetett

fejezetekben

olyan

problémafelvetésekkel

találkozhatunk, amelyek tulajdonképpen elég általánosak és absztraktak ahhoz (tehát nem egy
bizonyos periódushoz, mint például a múzeumi kérdés esetében jellemzően a kilencvenes
évekhez kötődnek), hogy bármikor „lehívhatóak”, aktualizálhatóak, és több kontextus felől
olvasva értelmezhetők lehetnek. Érdekes módon a könyvről a kilencvenes években megjelent
recenziók nagy része is e második, „elméleti” részre koncentrált137, talán nem is sejtve azt,
133

V.ö.: uo.
Hans Belting: A művészettörténet vége, 97.o.
135
„Más szóval, ami első látásra egy „sekélyes” világ új homogenitásának tűnik, másodjára a tradíciók
diverzitásaként fedődik fel, amik a lokális narratívák hasonló diverzitását követelik meg, beleértve a nyugati
művészettörténetet is.” Hans Belting: From Art World to Global Art: View on a New Panorama, In: Uő: The
Global Contemporary, 184-185.o., más helyütt: „Ma egymással versengő (vallási, etnikai, posztkoloniális)
történelmek léteznek, amelyek dekonstruálják a „művészet” exkluzív jelentőségét.” In: Hans Belting: The
Plurality of Art World and the New Museum, In: Uő: The Global Contemporary, 254.o.
136
Hans Belting: A művészettörténet vége, 15.-167.o.
137
A teljesség igénye nélkül felidézve néhányat a magyar nyelvű recepciók közül: Babarczy Eszter: A
véghetetlen vég, Buksz, 1995 tél, 416-427.o., György Péter: Művészet a művészettörténet után I-II., Balkon,
134
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hogy Belting a következőkben a gyakorlatias vizsgálódásokhoz és problémamegoldásokhoz
(lásd. „globális művészet”) tér majd vissza.
Meglátásom szerint a szerző mindjárt a második rész elején, A mai művészeti
tapasztalat és a történeti művészetkutatás című rövid felvezetésben centrális, a mai művészeti
történések lényegére (is) rátapintó kérdést érint. „Ma azonban olyan helyzetben találjuk
magunkat, amelyben a művészet értelmének és funkcióinak kérdésére csak a kultúra nagyobb
egységére történő visszatekintés adhat választ.”138 Belting fenti mondatában véleményem
szerint csak egy előtagot kell kicserélnünk ahhoz, hogy a mai művészeti történések
magyarázatának egyik kulcsát megtaláljuk. Amennyiben a „visszatekintés” szót a
„kitekintéssel” helyettesítjük, azt a megállapítást kapjuk, hogy a művészet értelmét és
funkcióit csak a kultúra jelen állapota felől tekintve magyarázhatjuk. A ma társadalomkritikus
művészeti felvetései épp az adott társadalom kulturális kondícióját, a kultúrához való
hozzáférés szintjeit veszik górcső alá és e helyzetet elemezve, adott esetben kérdéseket feltéve
vagy éppen az adott állapotokon változtatni kívánva reagálnak. Ezek a kritikus tendenciák
szakítani kívánnak azzal a hagyományosnak nevezhető felfogással, miszerint a „kultúra“
sokkal szélesebb spektrumot ölel fel, mint a „művészet“, és ami szerint, mivel a kultúra
szükségszerűen kapcsolódik a társadalmat érintő ügyekhez, ennek megfelelően kritikusan is
viszonyulhat azokhoz. A művészet az általános felfogás szerint elemelkedik és el is szakad a
hétköznapi valóságtól, míg a kultúra annak része lehet – hiszen kultúra alatt az oktatás,
tanulás, általános műveltség, művészetek, szabadidős tevékenység és még sok minden más
érthető. Amennyiben viszont ezt a művészetet izoláltan szemlélő értelmezést meghaladottnak
tekintjük, művészet helyett akár a kiterjesztett kultúrafogalom jegyében létrejött
intervencióknak is nevezhetjük a kortárs (a klasszikus művészeti interpretáció eszközeivel
feldolgozhatatlan) művészet bizonyos pozícióit.
Belting ugyanebben a rövid fejezetben tesz említést a művészettörténet határainak
kiszélesítéséről, ami tulajdonképpen fentebbi okfejtésem következtetése is volt egyben. „Az
úgynevezett művészettörténet határai pedig annak megfelelően szélesednek ki, ahogy a
művészettörténetet a történelem és a kultúra szerves részének tekintik, vagyis ahogy nem
maradhat meg csupán a saját vadászterületén.”139 Erre a kijelentésre például tökéletesen

1995/1,8-13.o., 2, 13-16.o., Hornyik Sándor: A művészettörténet krízise és virágzása, Buksz, 2002 tavasz, 6066.o., Marosi Ernő: A kép mint tárgy, Buksz 1992 ősz, 361-369.o., Perneczky Géza: A művészet vége? Baleset
vagy elmélet? In: uő (szerk.): A művészet vége? Európai füzetek 1. szám, 1999, 7.-15.o., Tóth Sándor:
Olvasmányok múltról és jelenről, Buksz, 1995 tél, 404-415.o.
138
Hans Belting: A művészettörténet vége, 172.o.
139
uo.
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érvényes a bevezetésben említett néhány megjegyzés a szerző kijelentéseinek általános
mivoltáról, „one fits for all” jellegéről.. Ahogy az állítás megfogalmazásakor Belting a
média-, videó- és installatív művészet elterjedését tekintette kiindulópontnak a tekintetben,
hogy a művészettörténetnek nyitnia kell elemzési módszerei terén, úgy a mondat ma, a
művészet határait az imént említetteknél jóval radikálisabban kiterjesztő művészeti
gyakorlatokra is érvényes. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy számára az „újfajta”
elemzési módok közös bázisa még mindig a történelem és az adott (lokális) kultúra
keresztmetszete kell legyen.
„A kérdés inkább az, vajon a globális korban a művészeti múzeum túlél-e egyáltalán
mint egyetlen céllal és hagyományos megjelenéssel bíró intézmény. Sok tekintetben az
edukációs vonal lesz az erőssége és ez is egy közös fórum létrejöttének szükségességét
mutatja, ahol a közösség a művészetet inkább szociális gyakorlatnak, semmint kiállítási
művészetnek tekinti majd.”140 Belting azonban a „szociális gyakorlat” kifejezést a
továbbiakban nem magyarázza. Tökéletesen figyelmen kívül hagyja a globális művészet
„sémájába” nem illeszkedő művészeti gyakorlatokat, és későbbi publikációit tekintve
kijelenthetjük, hogy figyelme inkább az Európán kívüli művészet, illetve az antropológiai
megközelítés számára gyümölcsözőnek bizonyuló, nem csak művészeti tárgyú kutatás felé
fordul.141
A dolgozat második, a berlini biennále történetét feldolgozó esettanulmány fejezetében
azonban főként e Belting által nem tárgyalt szociális művészi gyakorlatokról lesz szó,
olyanokról, amelyekben e „szociális” karakter tulajdonképpen a meghatározó jellemző. E
gyakorlatokra vonatkoztatva teszem fel a huszadik században a művészettel kapcsolatban
laikusok és valljuk be, gyakran műértők szájából is elhangzó kérdést: Művészet ez még?

2.6 Kitekintés: Párhuzamos történet: a művészet vége – egy másik
olvasatban
Egy magára valamit is adó, a művészet(történet) végével bármilyen megközelítésben
(jelen esetben a szociális elkötelezettségű vagy egyszerűen csak szociális fordulatot vett

140

Hans Belting: The Plurality of Art World and the New Museum. In: The Global Contemporary and the Rise of
New Art Worlds, p. 251.
141
Ld. Hans Belting: Faces. Eine Geschichte des Geschichts, valamint uő.: Florenz und Bagdad: Eine
westöstliche Geschichte des Blicks.
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művészeti gyakorlatok „művészet”-jellegét firtató) foglalkozni kívánó dolgozat nem
engedheti meg magának, hogy ne tegyen említést fentebb említett problémát szinte Beltinggel
egy időben, vagyis a nyolcvanas évek közepén felvető, és Belting által is gyakran hivatkozott
szerzőről, Arthur C. Dantóról. Ugyanakkor az, hogy a dolgozatban nem fő témakörként,
hanem érdemtelenül csak kitekintésként szerepel nevezett szerző, nem véletlen. Ahogy Hans
Belting a művészettörténet vége kérdéskörrel kapcsolatban felmerült meglátásai közül is
elsősorban azokra koncentráltam, melyek a dolgozat második, esettanulmányokra építő
részével kapcsolatba hozhatóak, illetve bizonyos pontokon felhasználhattam azokat
elemzésem során, így Danto filozófia-központú felvetését is csak érintőlegesen tárgyalom,
mivel elemzésem további szempontjai számára nem tekintettem kiindulópontnak.
A kérdés vagy probléma, amelyre Arthur C. Danto mindkét magyarul megjelent
kötetében142

választ,

ill.

megoldást

keres/kínál,

a

Dantót

már

kritikusi,

illetve

művészetfilozófusi pályakezdése (1964) óta foglalkoztató kérdésfelvetés, nevezetesen a
művészet végére és tulajdonképpeni mibenlétére irányuló problematika feltérképezése. A
dantói válasz első hallásra meglehetősen egyértelműnek és meggyőzőnek tűnik: akkor ütött a
művészet utolsó órája, amikor saját filozófiájává változott, mintegy ráébredt saját
filozofikusságára anélkül, hogy e felismeréshez olyan külső segítségre lett volna szüksége,
amelyet mindaddig a művészeti világ képviselői – a művészettörténészek, kritikusok,
esztéták, a művészeti intézmények – voltak kénytelenek nyújtani számára. E döntő pillanat
egybeesik Dantónak a Stable Gallery-ben tett 1964-es látogatásával, ahol is Andy Warhol
Brillo Box kiállítását tekintette meg. 1964-gyel tehát beköszöntött a művészet végének
korszaka – amit a szerző más helyütt a pluralizmus korának nevez –, amely azóta is
folyamatban van, mintegy végtelen történetként sodorva magával művészt, műértőt, laikust és
kritikust egyaránt. E korszak döntő attribútuma a szabadság, amelyet azonban, mint azt Danto	
  
maga is hangsúlyozza, nem szabad közös nevezőre hoznunk a posztmodern anything goes
hullámaival. Danto szerint miután Duchamp és Warhol művei addig még soha nem látott
radikalizmussal

tették

fel

a

valóság/művészet

különbségére,

illetve

megkülönböztethetetlenségére irányuló kérdést, és meg is válaszolták azt, a művészet előtt
nem nyílt más út, mint a pluralitás. Ugyanakkor Danto csak első pillantásra annyira
megengedő a pluralizmussal és az anything goes elképzeléssel szemben, ahogy azt Radnóti
Sándor Hamisítás című könyvében megállapítja: „Az egyik oldalon elfogadja, hogy anything
Arthur C. Danto: A közhely színeváltozása. Enciklopédia, Budapest, 1996, ford.: Sajó Sándor, valamint uő:
Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest, 1997, ford.: Babarczy Eszter.
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goes, minden mehet, minden műalkotás lehet, a másik oldalon viszont bizonyos feltételeket
szab a puszta dolgok vagy reprezentációk bebocsátásához a művészet paradicsomába. A
műalkotás léthez szükséges feltételek: a műalkotás szól valamiről, tárgya van; nézőpontot
tartalmaz; értelmezést igényel; értelmezése egy történelmi művészetelmélet kontextusában
jelenik meg; retorikus, metaforikus. ”143
Ám azt is jegyezzük meg, hogy a Danto által beharangozott új korszak, amelyben sem
valamiféle belső logika, sem külső normatívák nem meghatározóak többé, nagy	
  
valószínűséggel külső (kulturális, politikai, ökonómiai) változások eredménye, s kevésbé
tulajdonítható a művészet történetében lejátszódó metafizikai, teleologikus fejlődésprincípium
mozgatóerejének144. Tulajdonképpen rendkívül meglepő, hogy Danto, aki a korszak egyik
legmeghatározóbb és legelkötelezettebben társadalmi indíttatású folyóiratának, az Octobernek
rendszeres szerzője és a lap szellemi holdudvarának tagja, hogyan tekinthet el olyan
mértékben a művészet kontextualizálásától, társadalmi-politikai valóságba, vagy, ha
idealistábban akarunk fogalmazni, „korszellembe” helyezésétől, mint ahogy az írásai alapján
kirajzolódik. Elemzései a művészetben lezajló változásokat mintegy a művészet belső
szükségszerűségeként, belső logikájának eredményeként tételezik. A művészet e nézőpont
szerint a társadalmi valóságtól elszakítva, hermetikusan elszigetelve létezik és „saját törvényei
szerint” működik. Ez a feltételezés, tekintettel a hatvanas évek New York-jára, a lezajlott
szexuális forradalomra, a virágzásnak indult ellenkulturális mozgalmakra, amik lehetővé
tették, hogy egy olyan, Danto eszmefuttatásainak kiindulópontját képező művész, aki
bevándorló és homoszexuális, mind műveivel, mind	
   stílusával kultuszt teremtsen – nos ez
sokat elmond e társadalmi valóságról, ami viszont Dantót tökéletesen hidegen hagyja.145
	
  
Danto felismerését, amely lehetővé tette számára, hogy megragadja a művészet
filozófiává válásának pillanatát, annak belátása indította el, hogy amennyiben egy műalkotás
külsejében semmiben sem különbözik egy mindennapi tárgytól, akkor a művészet definíciói,
amelyek kiindulópontja az észlelés minőségében és folyamataiban találhatók, nem
alkalmazhatóak többé. A művészet és nem művészet közti különbségtétel a továbbiakban csak
akkor releváns, amennyiben azon a történeti és teoretikus kontextuson alapul, amelybe az
Radnóti Sándor: Hamisítás, Magvető, Budapest, 1995, 174.o.
V.ö.: Ursula Thomet: Kunstwelt – Kunstwerk - Weltsicht – Arthur C. Dantos Philosophie der Kunst und der
Kunstgeschichte, Wien, P.Haupt, 1999, 84. ff.
145 A korabeli New York művészeti intézményességének transzformációit, a művészeti világ (dantói
megfogalmazásban: Artworld) társadalompolitikai kontextusának radikális megváltozását és ennek hatásait
összefoglalóan mutatja be a Lauren Rosati és Mary Anne Staniszewski által szerkesztett kötet: Alternative
Histories. New York Art Spaces 1960 to 2010, MIT Press, Cambridge, London, 2012.
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adott (kérdéses) műalkotás belehelyeződik. Másképp fogalmazva: azon (akár mindennapi)
tárgyak osztálya, amelyek műalkotásnak tekinthetőek, történetileg nyitott és szabadon
variálható, ezzel szemben a művészet jelentése nem – s előbbi természetesen az utóbbi
függvényének tekinthető. Danto szerint, miután a Warhol által kiállított Brillo Boxok, a
hétköznapi tárgyaktól első pillantásra semmiben sem különböző objektek a műalkotás
igényével lépnek fel, ennek az igénynek valamin alapulnia kell.
A	
   művészet	
   itt	
   először,	
   ezeknek	
   a	
   megkérdőjelezhető	
   műalkotásoknak	
   a	
  
formájában	
  veti	
  fel	
  a	
  saját	
  lehetőségeinek	
  feltételeire	
  irányuló	
  kérdést.	
  Danto	
  ezt	
  nevezi	
  
el aztán a magára a művészetre irányuló s magából a művészetből kiinduló filozófiai
reflexiónak, a művészet önreflexióra való törekvésének. E folyamatnak, kérdésfeltevésnek
köszönhetően azonban a művészet észrevétlenül átlépte saját határait, s a filozófia területére
tévedt, mintegy saját filozófiájává lépett elő. És be kell látnunk, hogy a művészetet Danto
olvasatában mintegy ‘felértékeli’ a saját filozófiájává transzformálódás, mintha ekkor érte
volna el szellemi nagykorúságát.
Danto és Belting elképzelése a művészet végéről megegyezik abban, hogy mindkét
szerző megállapítja a kortárs művészettörténet/művészetelmélet inkompetenciáját a jelenkori
művészettel szemben. Ugyancsak hasonló a két szerző a művészet szabadságáról alkotott
elképzelése. Mindketten hangsúlyozzák a teljes művészi autonómia jelentőségét, ugyanakkor
a felszabadulás mozzanatát is, a művész/a művészi tevékenység felszabadulását a
művészettörténet, a kritika, a műbírálat s a művészet definíciói történetiségének kényszerítő
ereje alól. Ám míg Belting számára (a nyolcvanas évek közepén) a továbblépés lehetőségei
még nem konkretizálódtak, s saját kép-antropológiája is csak egy körvonalazódó
alternatívaként van jelen, addig Danto már ki is húzta a kortárs művészettudományt a
csávából, mégpedig meta-elméletének	
  segítségével, ami meglátása szerint minden problémára
megoldást

kínál.

Az

egymást

követő

művészettörténeti

gyakorlatokkal

és

művészetelméletekkel szemben, amelyek csak a művészet kulturálisan vagy történetileg
meghatározott formáira voltak érvényesek és e korlátozott formában szolgálhattak az
interpretáció eszközéül, saját művészettörténet-filozófiáját az egész művészettörténet
áttekintésére- és értékelésére alkalmas struktúrának tekinti. A Megbékélés a pluralizmussal
című tanulmányban ezzel kapcsolatban a következőket írja:
“Véleményem szerint egy olyan művészetfilozófiának, amely méltó e névre, olyan
absztrakt szinten kell működnie, amely nem vezethető le egyetlen specifikus művészeti
stílusból sem. Egyaránt érvényesnek kell lennie modern és régi, keleti és nyugati, ábrázoló és
absztrakt művészetre. Mivel minden művészeti formának meg kell felelnie az elméletnek, az
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egyik fajta művészet nem lehet jobb példa rá, mint a másik....Ha tehát	
   egy művész azt
mondaná nekem, hogy elolvasta a Közhely színeváltozását és olyan műveket kezdett csinálni,
amelyek megfelelnek a könyvben kifejtett elméletnek, akkor azt kellene felelnem neki, hogy
nem értette meg a könyvet. Ha az elméletem helyes, akkor egyetlen művészet sem felel meg
neki jobban, mint bármilyen más művészeti forma. Egy jó	
   művészetfilozófia óhatatlanul	
  
pluralista - másképp nem lenne jó filozófia.”146

Egy későbbi, Karlheinz Lüdekinggel

folytatott beszélgetésben pedig még ennél is tovább megy: “1945 vagy 1950 körül
elképzelhetetlen lett volna pl. Warhol feltűnése: ugyanezen okból kifolyólag nem lett volna
lehetséges egy valóban tartalmas művészetfilozófia létrehozása.[...] Bár zavarban vagyok, de
azt kell mondanom, hogy A közhely színeváltozása című könyvemben leírtakat jobbnak
tartom annál, amit Kant a művészettel kapcsolatban mondott. Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy jobb filozófus lennék nála: egyszerűen szerencsém volt, hogy olyan időben
születtem,

ami

lehetővé

tette,

hogy

bizonyos

kérdések

foglalkoztassanak

és

a

művészetfilozófiát olyan pontossággal, olyan differenciált látásmóddal műveljem, ami
korábban elképzelhetetlen volt.”147 Ugyanakkor az az érzésem, hogy ezzel azt is feltételezi,
hogy a művészet még egy olyan radikális fordulatra bizonyosan nem lesz képes, mint amilyet
a hatvanas években például Warhol révén hajtott végre – nyilván ezért kell diagnosztizálja a
művészet végét is.
A kilencvenes évek elején elhangzott, művészetfilozófiája korlátlan érvényességét
hangoztató magabiztos kijelentések a későbbi írásokban aztán visszafogottabbá válnak, mint
azt egy 2002-es előadásban elhangzott kijelentés is igazolja: “A művészet filozófiai
definíciója általános fogalmakra kell, hogy épüljön, hogy mindent lefedhessen, ami valaha
műalkotás volt vagy azzá lehet. Elég általánosnak kell lennie ahhoz, hogy minden
ellenpéldával szemben megállja a helyét. Nem állíthatom, hogy megtaláltam azt, ami megfelel
ezen feltételeknek, mégis ez az, ami művészetfilozófiai vállalkozásom célját a kezdetektől
fogva meghatározta.”148 Ami azonban korábbi elképzeléseihez képest sem változik és
radikálisan eltér a beltingi művészetfelfogástól: hogy Danto még a kétezres évek elején is hisz
benne, hogy létezik egy általánosan érvényes, mindenre kiterjedő filozófiai definíció, ami
minden műalkotásra és művészeti gyakorlatra kiterjed. Ez a jellegzetesen a modernizmusban
gyökerező felfogás mégiscsak a (mégoly absztrakt) narratívák létezésébe, sőt, mi több,
érvényességébe vetett hitet sejteti.
In: Arthur C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet?, 227.o.
Das Ende der Kunstgeschichte ist nicht das Ende der Kunst. Gespräch mit Karlheinz Lüdeking. In:
Kunstforum International, 123/1993, 206.o.
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A dantói gondolatmenet számomra alapvetésében kérdőjeleződik meg, mivel
mindenekelőtt azon a feltételezésen alapul, hogy a művészeti fejlődés mozgatórugója (ami
egyben a művészettörténet kontinuális fejlődésének garanciája is egyben) a művészet
lényegének feltárására irányuló mozgás. Ez a mozgató erő Warhol Brillo dobozainak	
  
megjelenésével elérkezett céljához, amely művekben nemcsak a definitív filozófiai formát, de
a végleges választ is megtalálta a művészet. A kérdés egyfelől, hogy valóban megalapozott-e
a kijelentés, miszerint a művészeti fejlődés örökös mozgató princípiuma a művészet
lényegének keresése lett volna s nem inkább az új lehetőségek keresése, a művészeti spektrum
állandó kiszélesítésére irányuló törekvés. Másfelől ha Danto a művészetet egyszerűen nem
tartja képesnek saját lényege meghatározására, s egy lovagias gesztussal a filozófia segítségét
ajánlja fel e szükséghelyzetben, azzal a művészetet még a lehetőségtől és az eszköztől is
megfosztja, amelyek a lényeg megtalálását esetleg lehetővé tennék.
A dantói gondolatmenet paradoxonja többek között, hogy Danto saját meglátása szerint
általános érvényű, s ilyen értelemben időtlen művészetfilozófiája egy nagyon is
meghatározott történeti periódushoz, mégpedig a hatvanas évekhez kötődik, vagy inkább:
abban gyökerezik. Danto tehát egy, a hatvanas évek amerikai művészetén, azon belül is a pop
arton, azon belül is Warhol Brillo-dobozain keresztül lehetővé tett művészetfilozófiát ruház
fel általános érvényességgel. Danto ez utóbbit alátámasztó érve tulajdonképpen azt szögezi le,
hogy amint a művészetben sem lehetséges minden minden időben, ugyanez érvényes a
művészetfilozófiára is. Tehát ahogy Warhol Brillo-dobozai (kukoricapehely-kartonjai, leveses
konzervjei, stb.) nem lehettek volna műalkotások egy évszázaddal, ám akár tíz évvel korábban
sem, úgy az ezt legitimáló művészetfilozófia sem lett volna lehetséges egy korábbi
időpontban. Az adott történelmi pillanat teszi ugyanis lehetővé, hogy egy műalkotás
műalkotás-státuszra tehessen szert. Ez a pillanat határozza meg a mű, illetve a művészet
viszonyát az azt körülvevő világgal. Az adott kor atmoszférája, ez esetben a hatvanas évek
Amerikájának légköre, a történelem és az elmélet egyszeri és megismételhetetlen
konstellációja tette lehetővé Danto számára művészetfilozófiája kidolgozását. Ugyanígy ezek
a tulajdonképpen ‘külső faktorok’ járultak hozzá a Brillo dobozok műalkotássá válásához.
Éppen ezért rendkívül meglepő, hogy Danto azonban szinte teljesen figyelmen kívül
hagyja a kontextusnak, a befogadás körülményeinek, a művészettel kapcsolatos
beállítódásnak a lehetséges változásait, ami adott esetben, ahogy azt ma például a művészeti
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History and the Concept of Art, előadás, Akademie der Künste Berlin, 2002 április 18.
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intézményeken kívüli „alternatív intézményesség” fokozódó jelentősége egyre inkább
igazolni látszik, a művészeti világ teljes átstrukturálódásához vezet(het). Abban az esetben, ha
a művészet alakulását konstituáló tényezőket Dantóhoz hasonlóan nem annak immanens
„összetevőiben”, hanem a külső (társadalmi, kulturális, szociológiai,	
   stb.) körülményekben
látjuk, akkor Danto univerzális művészetelmélete egy csapásra egy ‘korábbi elméletté’
minősülne át.
	
  
Számomra Belting és Danto a „végről” alkotott elképzelését – függetlenül attól, hogy
Belting esetében a művészet legitimációját elősegítő, működését mintegy jóváhagyó
narratíva, a nyugati művészettörténet éri el végpontját, míg Dantónál magának a művészetnek
van bizonyos értelemben vége – mindkét szerző politikamentessége is rokonítja. Belting, bár
tudomást vesz Kelet és Nyugat-Európa feszültségteli relációiról, és később talán a
transznacionális régiókat sem tekinti teljesen neutrális övezeteknek, ám mégsem mondja ki
nyíltan, hogy a magába forduló művészettörténet és művészeti intézményrendszer válságát
nem utolsósorban elszigeteltségük, a társadalmi-szociológiai-politikai változásoktól való
tökéletes (pszeudo) függetlenségük okozta. Danto pedig October-szerző létére oly mértékben
képes elválasztani a művészetet a társadalmi-politikai valóságtól és egy hermetikusan zárt kör
hermetikusan elszigetelt problémájaként láttatni a művészeti világ történéseit a hatvanas évek
végén, mintha azok legalábbis megtörténhettek volna a „külvilág” történései vagy az ott
lezajló változások kiváltotta impulzusok nélkül. A Brillo Box nem értelmezhető az egész
Warhol jelenség, életforma, a művészekről alkotott kép radikális megváltozása és a
művészeknek a külvilág iránti fokozódó érdeklődése nélkül. Danto érvelése megállhatná a
helyét mondjuk egy Barnett Newmani művészetfelfogás és művészeti reprezentáció esetében,
ám jó tizenöt évvel később ez visszafordíthatatlanul	
  meghaladottá válik. A másik lehetőség,
hogy a művészet „történelmi pillanatának” (1964) jelentőségét Danto ténylegesen
kontextusában látja, ám nem tartja szükségesnek e kontextus megvilágítását vagy érdemi
elemzését annak érdekében, hogy csak az immanens fejlődéstörténetre koncentrálhasson.
Hosszúra nyúlt kitérőm tulajdonképpeni lényegére mutat rá Peter Osborne, a londoni
Kingston University professzora. A kortárs művészet filozofikus tapasztalattá alakításának
nehézségeit és a kortársiasság lényegének megragadására alkalmatlan művészeti teóriákat
tárgyaló művében, az Anywhere or Not at All. Philosophy of Contemporary Art című
könyvének149 bevezetőjében a következőket jelenti ki Danto elméletével kapcsolatban:
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Peter Osborne: Anywhere or Not at All. Philosophy of Contemporary Art.
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„Valóban, pontosan a kortárs művészet immanensen filozofikus karakterének felismerése
vezetett azon állításnak az Arthur Danto és mások általi felélesztéséhez, hogy a művészet
véget ért. Pedig ezt az állítást úgy is lehetne olvasni, mint egy megfordított (és visszautasított)
elismerését annak, hogy az uralkodó művészetről szóló filozófiai diskurzus (pontosabban az
'esztétika') nem megfelelő a kortárs művészet jellegzetes karakterének a tárgyalására.”150
	
  
E sommás kijelentés után, amit tulajdonképpen valamiféle rezümének is tekintek a
bevezető fejezetre nézvést, szeretném röviden összefoglalni, hogy a művészet vége teória
dantói olvasatát azért tartottam fontosnak beemelni a dolgozat elméleti felvezetésébe, mert a
kilencvenes években, ahogy az a korábbi hivatkozásokból is világosan körvonalazódik, Danto
elmélete jól tükrözte a művészetelmélet és filozófia általános állásfoglalását a művészet és a
művészet történetének válságáról. Jellemző aspektus a művészetnek önmagában álló
entitásként történő megközelítése, a művészet „belső” folyamatainak vizsgálata, az a
feltételezés, hogy a művészet transzformációi az adott történeti-társadalmi kontextustól
részben tökéletesen függetlenítve értelmezhetők. Érdekesnek tartottam annak vizsgálatát,
hogyan fordul például Belting mind jobban a művészet gyakorlati történései felé, és hogyan
vizsgálja mindinkább összefüggéseiben (intézményi struktúrák, kiállítások, kurátori karrierek,
geopolitikai művészeti stratégiák, stb. relációi) a kortárs művészeti közeg változásait. Danto
ezzel szemben az általa művészeti világként (Artworld-ként) aposztrofált közeget sokkal
absztraktabb minőségében láttatta és értelmezte, kevesebb jelentőséget tulajdonítva a közeg
tényleges, „hétköznapi” változásainak. Véleményem szerint a kilencvenes években	
  
felbukkanó kortárs művészetelméleti írások hangsúlyozottan „gyakorlatias” jellege, a
társadalmi kontextus, az adott társadalompolitikai szituáció jelentőségének hangsúlyozása
nem kis részben a Dantóéhoz hasonló, „művészetimmanens” teóriáknak köszönhető.
Ugyanakkor, ahogy arra a dolgozat második részében ki is térek majd, az elmélet
„gyakorlatias fordulatára” a kilencvenes években egyre szélesebb körben megjelenő
társadalomkritikus művészeti gyakorlatok fejtettek ki olyan erőteljes hatást, amelynek
következtében ez a fordulat szinte általános jellemzővé vált.
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3. A biennálék kánonképző mechanizmusai – legenda vagy
valóság? – a berlini példa
3.1 Bevezetés. Mi is egy „Biennále”? - Definíciós problémák
„A biennále elnevezés nincs levédve, ebből következően vissza is élhetnek vele” (René
Block, 2000)
Ahogy a mottóul választott René Block-idézet is tanúsítja, tulajdonképpen nem tudjuk,
mit is takar maga a biennále151 elnevezés. Nemcsak „levédve” nincsen, de kritériumai vagy
hozzávetőleges szabályai sincsenek – a vele kapcsolatos elvárásokról azonban már inkább
beszélhetünk. A kortárs biennále elnevezés alatt azonban általában a kortárs művészet
nagyformátumú, nemzetközi áttekintését értjük, ami rendszeres időközönként, de már nem
szükségszerűen biennálészerűen (kétévente) kerül megrendezésre.152
Ugyanakkor a kortárs művészeti biennálék karaktere többrétegű, összetett, ugyanígy
háttérstruktúrájuk dinamikája is különböző lehet. Formai vagy tartalmi kritériumaik nem
adottak, nincs meghatározva a keret, a fókusz, ezért a nagyformátumú kortárs művészeti
show-k gyakran minden meggondolás nélkül (és csak a reklámérték miatt) használják az
elnevezést, amelynek nincs precíz definíciója. A biennále elnevezés alternatívái, legalábbis a
szakirodalom153 meghatározásai szerint lehetnek még: 'globális' kiállítás; 'mega-kiállítás' - az
elnevezés a biennálék szervezésében és menedzselésében jártas Okwui Enwezortól154

-

151

Az írásmód tekintetében a továbbiakban a magyarított verziót használom, tehát kisbetűvel és ékezettel írom a
szót, ettől csak a tulajdonnevesített forma esetén: Velencei Biennále, Havanna Biennále, stb. térek el.
152
Mindjárt az elején szeretném kijelenteni, hogy a továbbiakban a kortárs nemzetközi képzőművészeti
biennálékkal foglalkozom, melyek elődjének a Velencei, illetve a Havanna Biennálét tekintem. A következőkben
nem térek ki a biennále kifejezés magyar történeti kontextusban történő alkalmazására és ennek példáira.
Magyarországon ugyanis elsősorban a kevésbé rangos vagy iparművészeti (kisplasztika, textil, érem, stb.)
műfajok számára „tartották fenn” a hatvanas-hetvenes évektől kezdve, főleg vidéki helyszíneken a biennálékat.
1967-ben rendezték az első Országos Kisplasztikai Biennálét Pécsen, 1970-ben az első Magyar Textilbiennálét
Szombathelyen, 1977-ben az első Országos Érembiennálét Sopronban. Hajdu István megfogalmazását idézve, „a
fogalom, az emelkedetten hangzó biennále szó azonban inkább csak a tárlatok ritmikus ismétlődését, mintsem
jelentőségét jelezte.” Ld.: Hajdu István: Anyag és szerűtlenség. A XII. Országos Kisplasztikai Biennále. In:
Beszélő folyóirat, 3. évfolyam, 30. szám.: http://beszelo.c3.hu/cikkek/anyag-es-szerutlenseg, utolsó letöltés:
2013 március 18.
153
Az elnevezés és meghatározás problémáira különös hangsúlyt fektet az alábbi kötet: Marieke van Hal,
Solveig Ovstebo, Elena Filipovic (szerk.): The Biennial Reader, Hatje Cantz, Ostfildern, 2010.
154
Okwui Enwezor (1963) kurátor, jelenleg a müncheni Haus der Kunst igazgatója. A kilencvenes években
(1996-97) a Johannesburgi Biennále kurátora, 2002-ben a Kasseli Documenta művészeti vezetője; a kétezres
években rendezett Biennálét Sevillában (2006), Gwangju-ban (2008); jelenleg a Meeting Point 6, egy
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származik, ám a 'nagyformátumú, transznacionális' kiállítás elnevezéssel is gyakran
találkozhatunk.
Talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a napjainkban is jelen lévő nagy
számú biennále átrajzolta a kortárs művészeti térképet, újraírta a kortárs művészeti diskurzust,
új művészi, kiállítási és kurátori gyakorlatok kialakulását segítette elő155. (1. kép) A kortárs
művészeti biennálékkal szemben támasztott elvárások a szorosabb értelemben vett
„művészeti” szempontokat meghaladva, sok mindenre kiterjednek. Ugyanakkor hozzá kell
tennünk, hogy ezeket az elvárásokat maguk a résztvevők és az érintettek156 fogalmazták meg
a műfaj számára. Ugyanakkor paradox módon ezek többsége nem „formai” szempontokra
vonatkozik, mint például, hány résztvevő művészt kell felvonultatnia egy biennálénak,
mikortól számít „nemzetközinek” egy biennále, vannak-e a helyszínválasztásra vonatkozó
feltételek, stb. Ezek az elvárások sokkal inkább elméleti jellegűek, például, hogy az adott
biennále lehetőség szerint „tematizálja” (vagyis vizsgálja) helyszíne geopolitikai feltételeit,
illetve természetesen adaptálódjon azokhoz. Nagyon fontos szempont a befogadó város
ambícióinak és potenciáljának reprezentálása, ennek „feltüntetése” a kortárs művészeti
térképen.

Ugyanígy

elengedhetetlen

a

kortárs

művészet

és

a

nyilvános

szféra

infrastruktúrájának alakítása, adott esetben ezek egymáshoz hangolása (ez utóbbi
természetesen

elsősorban

anyagi

feltételek

függvénye).

A

biennálék

idő-

és

helyspecifikussága az előbb említett geopolitikai adaptáció kérdése, tehát hogy az adott
biennále koncepciója mennyiben érintkezik helyspecifikus kérdésekkel vagy problémákkal,
illetve mennyiben sikerül helyi kontextusban – és nem pusztán általánosan – érvényesülő és
értelmezhető műveket (is) bemutatni. Az utóbbi néhány évben felmerült és talán a minden
eddiginél fontosabb elvárás, hogy az adott biennále birtokában legyen a szükséges retorikai
repertoárnak (hiszen a kortárs biennálék egyre inkább egy halmozottan interdiszciplináris
párhuzamosan nyolc városban – többek között: Beirut, Kairó, Berlin, Brüsszel, Amman, stb.- zajló nemzetközi
művészeti projekt vezetője, a 2015-ös Velencei Biennále kinevezett főkurátora. Fő küldetésének tekinti, hogy az
egyetemes művészettörténet euro-amerikai fixációját felszámolja.
155
A dolgozatban többször hivatkozott, a karlsruhei ZKM-ben 2011-ben rendezett The Global Contemporary.
Kunstwelten nach 1989 című kiállítás, melynek létrejöttében tudományos tanácsadóként Hans Belting is
közreműködött, külön szekcióban foglalkozott a biennálékkal, melynek során egy „biennále-térképet“ is
készítettek (ld. melléklet). Kutatásaik szerint 2011-ben 191 biennálét rendeztek világszerte. Azóta ez a szám
többé-kevésbé stagnál. Ma a biennálék száma 180-200 között van világszerte. Ezek közül a legkorábbiak a
Velencei Biennále (1895), Sao Paulo Biennále (1951), Párizsi Biennále (1959), és a Sydney Biennále (1973).
V.ö .: ZKM | Ausstellungen: http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$7513, utolsó letöltés: 2014 december
03.
156
Ez a lista természetesen hosszúra nyúlik: a közvetlen résztvevőkön, a művészeken és kurátorokon, vagyis a
szervezőkön túl a szakmai és marketing-stábok, városfejlesztési szakemberek, a helyszínként szolgáló város
vezetésének érintett tagjai, stb. mind ide tartozhatnak.
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diskurzus reprezentánsaivá lettek). Ennek kialakítása természetesen a kurátor feladata, hiszen
elsősorban a koncepcióhoz kapcsolódva jön létre szerencsés esetben az a diszkurzív tér,
aminek szereplői már nem feltétlenül csak a művészeti színtérről kerülnek ki. Ilyen
értelemben beszélhetünk aztán a biennálékról mint egy diszkurzív, szociálisan tudatos
művészet platformjairól, amelyek nagyban hozzájárultak szervezőik, a kurátorok szerepének
átértelmezéséhez is – erről bővebben később.

3.2 Kritikus pontok vs műfaji előnyök
A biennálék kapcsán természetesen pro és kontra is hangzanak el érvek. A
leggyakrabban két szempont alapján bírálják ezeket. Az egyik kritikai szempont a biennálék
feltételezett „látványosság” karakterére épít. Ennek értelmében a biennálék tulajdonképpen
egyre inkább a felszínes élménykultúra látványos elemei, a későkapitalizmus korának
speciális képződményei. Ebből pedig logikusan adódik a következtetés, hogy, mint ilyenek,
paradox módon egyre inkább fenyegetést jelenthetnek a „tényleges” művészeti fejlődés
tekintetében. Nem utolsósorban azért, mert hozzájuk kapcsolódva egyre nagyobb az ún.
„fesztivalizálódás” kockázata, tehát elsősorban az élmény-, illetve látványközpontúságnak, a
mindenkori (művészeti) divatoknak való behódolás veszélye. A másik kritikai szempont már
konkrétabban vonatkozik magára a biennálés bemutatásmódra, a kiállítási display-re. A
kritikai felvetés az egyes művek reprezentációjára és befogadásának körülményeire
vonatkozik. Ennek értelmében a biennálék keretein belül a sokaságban, a művek
dömpingjében nem érvényesül az egyedi mű (sem a mű kibontakozásának, sem
befogadásának ideális körülményei nem biztosítottak). Mindezt maga alá temeti a biennálék
bazári jellege, melynek jellemző sajátosságai az eklektika, a zsúfoltság, piacorientáltság és
felületesség.157
A biennálék jelentősége mellett érvelő szempontok közül először három, egymással
szoros összefüggésben álló szempontot emelnék ki. Ezek közül a legnyomósabb, mely szerint
a biennálék a kiállítások létrehozásának kísérleti, kritikai oldalát erősítik, a bemutatásmód
157

Ezek a nagyformátumú kiállításokkal kapcsolatos kritikai észrevételek természetesen nem újkeletűek, elég
csak August Wilhelm Schlegelnek a Louvre-ban látott szalonkiállítások kapcsán az 1800-as évek elején írott
kritikáira gondolnunk, amelyben a kiállításokat az éves kirakodóvásárokhoz hasonlítja, vagy éppen Honoré
Daumier egy-egy jól sikerült szatirikus szalonkiállítás-karikatúráját felidéznünk. A kritikai szempontok
tulajdonképpen itt is hasonlóak: a zsúfoltság, a művek nem méltó elhelyezése, a látogatók nagy száma, illetve a
kiállítások puszta látványosságokká degradálódása.
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olyan lehetőségeit hordozzák magukban, melyekre csak e keretek között nyílik lehetőség.
Következésképpen, s ez már a második szempont, vitális alternatívát jelentenek a múzeum és
más művészeti intézmények rendszerében, amelyek a maguk részéről nem reagálnak elég
közvetlenül és flexibilisen a művészeti fejlődésre, míg a biennálék közvetlen tükröződései
annak. E vélemények szerint a biennále-forma egy utópisztikus lehetőség, olyan sajátos
platform, és ez már a harmadik szempont, ahol a művészetin kívül, illetve ahhoz
kapcsolódóan politikai, faji, etikai, identitás- kérdések kerülhetnek előtérbe. Tehát a biennálék
bizonyos társadalmi kérdésekre vagy problémákra is érzékenyebben reagálhatnak, mint a
maga nemében „semleges” múzeumi intézményrendszer.
Egy további fontos „támogató” érv, melyet többek között a fentebb említett Okwui
Enwezor is képvisel, hogy a biennálék vitathatlan érdeme, hogy felhívták a figyelmet a
„nyugaton” (a „nyugat” egyetemességének kérdéséhez ld. a dolgozat első részének vonatkozó
fejezeteit) kívüli művészeti életre158. Ez azért is lehetséges, mert jellemzőjük sok esetben az
őket körülvevő lokális kontextus, művészek iránti érdeklődés, a helyi igények
figyelembevétele, ugyanakkor a „hiánypótlás” is – ez utóbbi elsősorban olyan művek,
műfajok bemutatkozási lehetőségét jelenti, amelyek nemzetközi kontextusban adott esetben
már jól ismertek, lokálisan viszont még nem jelentek meg. E támogató szempontokhoz
kiválóan illeszkedik Beltingnek a dolgozat első részében már tárgyalt elmélete a művészet
transznacionális karakterének erősödéséről, illetve a biennálék és lokalitás viszonyáról. A
biennále-párti elemzők többségéhez hasonlóan ő is azon a véleményen van, hogy a biennálék
a művészeten keresztül zajló tudásközvetítés legfontosabb fórumaivá léptek elő. Osztja a
biennálékat támogatók elképzelését arról, hogy ezek szerepe nem merül ki a nemzetközi,
(uniformizált) kánonképzésben és a trendkövető művészetbarát közönség igényeinek
kiszolgálásában, de jelentőségük a lokális közönség és művészek tájékoztatását, bevonását
tekintve sem elhanyagolható.159
Véleményem szerint egy további, az előzőeknél akár hangsúlyosabb, a biennálék
mellett állást foglaló szempont, hogy ezek szerepe egyre fontosabb lesz a tudásgenerálás
folyamatában is: e tekintetben bizonyos értelemben a múzeum helyére léptek nemcsak az
interdiszciplináris kutatás helyszíneiként, de hozzáférhetőségüket, népszerűségüket illetően is.
Nyitott, változó, más művészeti ágakat is integráló műfajként ténylegesen magukban
3

Okwui Enwezor: Mega-Exhibitions and the Antinomies of a Transnational Global Form, in: Manifesta Journal,
Spring 2004, 94-120. o.
159
V.ö.: Hans Belting, Andrea Buddensieg, Peter Weibel: Global Studies. Mapping Contemporary Art and
Culture. In: Hans Belting, Jacob Birken, Andrea Buddensieg, Peter Weibel (szerk.): Global Studies. Mapping
Contemporary Art and Culture, Hatje Cantz, Ostfildern, ZKM, Karlsruhe, 2011, p. 10.-26.
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hordozhatják a közösségi platformmá alakulás esélyét, amelyek nemcsak egy többé-kevésbé
centralizált művészeti világhoz kapcsolódhatnak, hanem a tudás más területeihez is.
Ezek

az

érvek

lényegében

természetesen

absztrakt

megállapítások,

melyek

érvényességét vagy megvalósulását mindig az adott biennále létrejöttét követően lehet
vizsgálni. E tekintetben van

különösen nagy szerepük az olyan, kisebb volumenű

biennáléknak, mint az 1997 és 2008 között évente, illetve kétévente a romániai Iasiban
megrendezésre került, beszédes című Periferic Biennálénak160, ami valóban egy addig a
kortárs művészet tekintetében „senkiföldjének” számító területre koncentrált és irányította ide
a nemzetközi figyelmet. Itt a korlátozott pénzügyi és humán erőforrások is arra indították a
szervezőket, hogy a helyiek, a Iasi Művészeti Egyetem, galériák, non-profit szervezetek, de a
városlakók közreműködésével, minél nagyobb mértékű bevonásával működtessék a
rendezvényt.161
Természetesen, ahogy a Periferic is jól példázza, amennyiben azonban az esemény
mögé az évek folyamán nem épül ki egy, a nemzetközi reputációnak köszönhető
infrastruktúra vagy éppen nem állnak rendelkezésre a független működést biztosító külföldi
támogatások, ezek a biennálék nem képesek túllépni a kezdeti lelkesedést kiváltó iniciatíva
keretein. Az először oly csábítónak tűnő, egzotikus helyszín fokozatosan veszít varázsából.
Amennyiben a biennále programja nem tér el radikálisan a világszerte műsoron levő
biennálék kínálatától, – vagy az anyagiak függvényében akár el is marad attól –

a

nemzetközi, a tulajdonképpeni rentabilitást biztosító közönség inkább a konkurenciát
választja és elmaradozik, a kezdeményezés pedig néhány év leforgása alatt kifullad.
A biennálék rendkívüli népszerűsége, a látogatószámok folyamatos növekedése162 és a
biennálék közötti egyre fokozódó konkurenciaharc is azt mutatja, hogy a műfaj mind a kortárs
művészeti diskurzusban, s ami ennél lényegesebb, a látogatók körében is egyre szélesebb körű
elfogadottságnak örvend.
160

Periferic Biennial Iasi: http://www.biennialfoundation.org/biennials/periferic/, utolsó letöltés: 2014 január 22.
Az utolsó, 2008-ban megrendezett Periferic Biennále, a Periferic 8 – Art as Gift
http://www.periferic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=154&lang=en,
utolsó
letöltés: 2014 január 22. magyar kurátora, Hegyi Dóra szóbeli közlése szerint rendkívül meglepő volt látni „a
helyi közönség elkötelezettségét, a közös problémamegoldásra való hajlandóságot, azt, hogy a biennálét, ahogy a
nagykönyvben meg van írva, mindenki magáénak érezte és ettől még lehetetlen körülmények között is
működhetett.”
E szempontból komoly erőpróba előtt áll a 2015 tavaszára tervezett budapesti OFF-Biennále is, amely
deklaráltan csak non-profit és nem állami forrásokra, személyes elkötelezettségre és társadalmi munkára építve
jön létre. Az egyszeri esemény megrendezése természetesen biztosítható ilyen formában, amennyiben azonban a
„név kötelez” és a szervezők folyamatosságra törekszenek, kérdés, hogy ez az infrastruktúra elég-e a jövőbeni
fenntarthatósághoz?
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3.3 Biennálék és múzeumok
Fontos hangsúlyoznom, hogy a továbbiakban a „biennále” fogalmat nem egyedi
kiállítási formaként, hanem inkább sajátos 'műfajként' értelmezem, amelynek (műfaji) keretei,
számos más, posztmodern jelenséghez163 hasonlóan, meglehetősen nagyvonalúan tágíthatóak.
Amennyiben fenntartjuk az állítást, hogy ez a műfaj egy sajátos tapasztalattal szolgál
befogadói számára, a kérdés, hogy e speciális műfaj közvetítette „alternatív tapasztalat”
megélésének lehetősége kinek a számára jön létre? A biennálék vitathatatlan előnye, hogy a
favorizált művészeti központokon kívüliségükkel olyan közönséghez is szólnak, akiknek
nincs lehetősége utazni és részt venni a művészeti körforgásban – ha lenne, akkor nem biztos,
hogy a művészetet választanák...164
Nem elhanyagolható, bár kétségkívül még mindig a centrum-periféria relációit hűen
tükröző, arrogáns és ennyiben talán a viszonyok alapvető megváltoztathatatlanságát sugalló
szempont, hogy ezeken a helyszíneken a máshol, például Velencében már „túlexponált”
művészetnek is információ- és újdonságértéke lehet. Ezek után némiképp paradox állítás azt
bizonygatni, hogy a biennáléknak, ahogy arra a dolgozat első részében is kitértem, a
művészeti centrum-periféria viszonyok felülírásában is jelentős szerepük lehet (ld. fentebb
Okwui Enwezor meglátását a nyugaton kívüli művészet észrevetetéséről), hiszen látjuk, hogy
legfeljebb kísérletet tehetnek ez irányba. A múlt század folyamán a művészeti világban
162

Felesleges lenne hosszan sorolni a különböző látogatószámokat. A tendenciát jól mutatja, hogy mind a
legutóbbi velencei (400 000), isztambuli (120 000), liverpooli (600 000!) vagy a berlini biennále (120 000) hogy csak néhány találomra kiválasztott példát nevezzünk meg - rekord látogatószámokra tekinthet vissza.
163
A „posztmodern jelenség” szófordulat rövid magyarázatot kíván: ez a meghatározás abból fakad, hogy a most
„divatos”, nemcsak kiállításként, hanem összművészeti platformként, vitafórumként, stb. számon tartott
biennálék egyre nagyobb számban a nyolcvanas évektől vannak jelen, amikor a később aztán hamar levitézlett
„posztmodern” – itt elsősorban a kifejezésre gondolok – virágkorát élte. Ebben az értelemben a „biennálék
ősatyjaként/vagy nagymamájaként” – értelmezés kérdése – számontartott Velencei Biennále mind korszakolás,
mind típus tekintetében inkább modernista jelenség.
164
Persze, kérdés, hogy ez nem csak egy ideális feltételezés-e részemről. Esettanulmányom, a Berlini Biennále
esetében például – az ingyenes belépésnek köszönhetően –, csak az utolsó, 2012-es biennálén láttam „valóban
helyi” közönséget a kiállításon, akik azonban meglehetősen bizonytalanul mozogtak a számukra idegen
közegben. A Havanna Biennálét e tekintetben (a lokális közönség bevonása) példaértékűként szokták emlegetni.
Személyes élményem e tekintetben a Japán északi részén rendezett, a régió revitalizálásának szándékával
létrehozott,
valóban
mindentől
távol
eső
Echigo
Tsumari
Art
Triennial-hoz
:
http://www.biennialfoundation.org/biennials/echigo-tsumari-art-triennial/, utolsó letöltés: 2014 január 22.
kapcsolódik. A helyi adottságokból kifolyólag leginkább land art műveket bemutató, 2000 óta háromévente
megrendezésre kerülő megakiállítás (több mint 760 négyzetkilométeres területét bejárni több napos, nem
gyalogos program) valóban elsősorban helyi közönséget vonz – saját honlapja például csak japán nyelven
elérhető. Mivel azonban egyre több ismert külföldi művész vesz részt a kezdetben elsősorban a hely szcéna
részvételével megvalósult kiállításon, a nemzetközi érdeklődés is fokozatosan nő. Ld.: http://www.echigotsumari.jp/eng/artist/triennale/, utolsó letöltés: 2014 január 22.
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rögzült viszonyok elmozdításához többre van szükség, mint két évtizednyi biennále-boomra,
mely biennálékat ráadásul többnyire ugyanazon szereplők irányítják.
Ha nem általánosságban, hanem valamivel összevetve, konkrét relációba helyezve
próbáljuk meg megítélni a biennálék szerepét, ahogy azt Rosa Martinez, a 2005-ös Velencei
Biennále kurátora teszi, talán több sikerrel járunk és még pozitív mérleget is vonhatunk: „A
biennálék transzgenerációsak és transznacionálisak... megtörhetik a centrumok, New York,
London dominanciáját... A biennále visszatekint a jelenbe és előre a jövőbe. A biennálék
ennek az egyre növekvő területnek a legfejlődőképesebb helyszínei, éppen azért, mert nem
úgy működnek, mint a múzeumok. A múzeumok az emlékezet megőrzésének templomai... A
biennálék a jelenre való kérdezés és kirobbanás helyszínei.”165
A kortárs múzeumi törekvések, ahogy azt Belting is kiemeli például a lokális
múzeumok jelentőségét hangsúlyozó, fentebb A múzeum transzformációi fejezetben elemzett
meglátásaiban, egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy Martinez kijelentése ne legyen
minden szegmensében elfogadható166, de ettől függetlenül a múzeumi forma és biennáleforma közötti alapvető különbségtétel lényeges elemei még mindig fenntarthatóak. A biennále
„instabil intézményét” például (az instabil itt nem pejoratív jelzőként értendő), ahogy arról a
korábbiakban már esett szó, gyakran vetik össze a múzeum szimbolikusan súlyos
intézményével, azt állítva, hogy kulturális funkciója szorosan összefügg a múzeuméval. Itt
természetesen azon sarkos vélemények ütköztetéséről van szó, melyek az egyik oldalon azt
állítják, hogy a múzeum az autorizáció, a klasszifikáció, kanonizáció és megőrzés helyszíne
(ezt a már a dolgozat első részében bemutatott múzeumi törekvések is cáfolják), ezzel
szemben

pedig

a

biennálék

a

kísérletezés,

esetlegesség,

tesztelés,

kettősség,

ellentmondásosság és a kérdésesség terepei. Ez utóbbihoz csak annyit fűznék hozzá, hogy ez
minden esetben helyszínfüggő, az állítás csak fenntartásokkal fogadható el.
A kortárs művészeti alkotások vagy éppen művészek (érdekes kérdés, hogy manapság
műveket, vagy sokkal inkább alkotókat kanonizálunk-e? - a magam részéről a biennálék
vonatkozásában kétségkívül az utóbbira hajlanék) kanonizációja kérdésének tekintetében
pedig a biennálék sokak véleménye szerint mára már fontosabb szerepet töltenek be, mint a
„stabil” kiállítási intézmények. Hogy az általam elemzett berlini példánál maradjak, a 2010es, hatodik berlini biennále frissen felfedezett alkotója az ismeretlen, fiatal koszovói művész,
Petrit Halilaj volt, aki biennálés „kanonizációjának” köszönhetően szerepelhetett aztán
165

in: Carolee Thea (szerk.): On Curating: Foci: Interviews with 10 International Curators, Appexart, New
York, 2001, 79.-80. o.
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egyedüli kiállítóként a Velencei Biennále koszovói pavilonjában 2013-ban, kerülhetett be
fontos nemzetközi kereskedelmi galériák művészlistájába, kapott szólókiállítást a pristinai
Nemzeti Galériában, hogy csak a sikertörténet néhány állomását említsük.167
A kanonizáció kérdése azonban véleményem szerint mégsem ennyire egyértelműen
eldönthető. A biennálékon bemutatott művek (és a művészek) számára a legnagyobb hozadék
természetesen a biennálés kiállítások által biztosított széleskörű publicitás. A biennálék
jelenleg a kortárs művészet legvitálisabb és leglátványosabb fenoménjai, szerepük a kortárs
művészeti diskurzus generálásában vitathatatlan. Ugyanakkor a „kanonizálásban” betöltött
szerepük sok szempontból vitatható.168 Ezt részben a bőség zavara indokolja, hiszen nem
könnyű kitűnni egy adott esetben száz művészt felvonultató kiállításon, ahol az egyes művek
tulajdonképpen csak mint a nagy egész fogaskerekei vannak jelen – és maguk a kurátorok is
ekként tartják számon őket. Másfelől a jelenlét önmagában kevés, a művész „mögé” kell egy
struktúra, ami meg- és fenntartja az érdeklődést, elvégzi a háttérmunkálatokat.169 E
nézőpontból tekintve a biennále vs. múzeum összevetést megállapíthatjuk, hogy a biennálék
kanonizációs indikátorként még mindig nem érnek egy-egy jónevű múzeumi gyűjtemény
nyomába. Hogy ebbe a versenybe az utóbbi évtizedben egyre nagyobb igényekkel a
magángyűjtemények illetve magán-múzeumok is becsatlakoztak, tovább bonyolítja a
helyzetet, ahogy erről már ejtettünk szót az első részben.

A biennálék egy része bizonyos értelemben a múzeum, a klasszikus művészeti
intézmény konvencionalitásával, tereinek semlegességével, rugalmatlanságával szemben jött
létre. Az új típusú, a nyolcvanas években elterjedt, a diszkurzivitásra különös hangsúlyt
fektető biennále-formát véleményem szerint tekinthetjük az új intézményesség egyik fontos
reprezentánsának is. Ez akkor állja meg a helyét, amennyiben a kilencvenes évek folyamán a
művészetelméletben gyakran emlegetett és a gyakorlatban mindenekfölött megvalósítani
kívánt új intézményesség rendkívül összetett jelentéshorizontján belül170 azon elsősorban a
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Erről bővebben ld. a téma legújabban megjelent magyar szakirodalmát: György Péter: Múzeum – A tanulóház, Múzeumcafé Könyvek, Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2013.
167
Ld. a művész a párizsi Kamel Mennour galéria honlapján szereplő életrajzát. Petrit Halilaj:
http://www.kamelmennour.com/artists/113/petrit-halilaj.html, utolsó letöltés: 2014 november 25.
168
Ehhez ld. a tanulmány végén a Fogarasi Andrással és Németh Hajnallal készített interjúkat.
169
E szempontból tulajdonképpen az elmúlt évek sikertörténetének minősülhet Magyarországon St.Auby Tamás
Kentaur című filmjének „karrierje”, amit az ACAX és a Tranzit közreműködésével a 2009-es isztambuli
biennáléra újítottak fel. A filmet azóta több alkalommal bemutatták itthon és külföldi kiállításokon is.
170
A társadalomtudomány területéről származó „új intézményesség” fogalma a társadalomtudományi
diskurzusban az intézmények egymással és az emberekkel való kölcsönhatásait, az intézmények társadalmi
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'rugalmas intézmény' ideáját értjük. A progresszív biennálék ezen kívül az új intézményesség
olyan önreflexív gyakorlatait is megvalósíthatják, melyek az intézményi módszerek
tanulmányozásán keresztül generálnak vitát a művészeti intézmények átalakításának
érdekében.
A biennálék létrejötte és ugrásszerű gyarapodása az utóbbi 20-25 évben nemcsak a
múzeumkritikával és a „klasszikus”, nyugati múzeumi modellel hozható összefüggésbe, de a
fennálló művészeti intézményekkel szembeni elégedetlenséggel is, hiszen a statikusság, a
flexibilitás hiánya, az immobilitás, a hegemonikusság, hogy csak néhány jellemzőt említsünk,
különösen a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a művészeti akadémiákra, a művészeti
piacra, a kereskedelmi galériák szektorára is érvényes volt. Ugyanakkor azonban talán nem
túlzás kijelenteni, hogy a biennálék gyakorolta közvetett kritika az intézményrendszer
átalakulásának tekintetében nem maradt hatástalan. A biennálék kritikai potenciáljának és
felvetéseinek hatására, valamint a „biennálésodás” jelenségre reagálva jöttek létre egyre
nagyobb számban a kisebb, adott esetben médiumspecifikus, rugalmasabb struktúrájú
intézmények171, a független kurátorok pedig nagy számban vándorolnak ezekbe az
intézményekbe. Ez a mozgás azokra a lehetőségekre mutat rá, amit a művészeti intézmények
a saját tradíciójukon kívüli tudásból is kamatoztathatnak (példának okáért ilyen a biennálékról
szerzett tudás). Bizonyos intézményvezetők maguk is biennálékat szervező kurátorok voltak
intézményi karrierjüket megelőzően (jó példa erre például az 5. Berlini Biennálét rendező
Adam Szymszyk, aki 2003 óta a bázeli Kunsthalle igazgatója, aktuálisan pedig a 2017-ben
megrendezésre kerülő következő kasseli Documenta főkurátora). E fentebb említett
intézményeket hívjuk „új intézményeknek”, poszt- vagy experimentális intézményeknek.
Jellemzőik a papírforma szerint a klasszikus intézményi struktúrával szemben a flexibilitás,
horizontális szerveződés, mobilitás. Ezek kialakítására már csak méretüknél és az ott
dolgozók létszámánál fogva is alkalmasabbak, mint például a Ludwig Múzeumhoz hasonló,
„normál” méretű intézmények. Ha a biennálékkal szembeni előnyeikre koncentrálunk, akkor
megállapíthatjuk, hogy ezek alkalmasak a kontinuitásra, lokális igények kielégítésére,
állandóságuknál fogva koncentráltan tudnak működni, és azoknál alkalmasabbak a lokális és
szerepét vizsgálja. Az új intézményesség fogalmáról bővebben ld.: Jonas Ekeberg (szerk.): New Institutionalism,
Office for Contemporary Art Norway, Oslo, 2006.
171
A Basis voor Actuele Kunst (BAK) 1989-ben nyílik Utrechtben. A kilencvenes évek elején Klaus Biesenbach
megnyitja a valamikori margaringyárban helyet kapó KunstWerkét, Berlin emblematikus kortárs művészeti
intézményét. Magyarországon pedig 1991-től fokozatosan elkezd működni az eredetileg „nyitott múzeumként”
elképzelt Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet, az ICA-D, a kilencvenes évek közepén pedig megnyílik a
médiaművészetre és online alkotásokra specializálódott c3, később pedig ezt a profilt képviseli a 2007 és 2012
között működő Videospace, vagy az aktuálisan rendkívül népszerű Chimera-Project, hogy csak néhány példát
említsünk.
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globális szcéna közötti közvetítésre. Helyismeretüknek és beágyazottságuknak köszönhetően
jobban be tudják vonni a helyi közönséget az intézmény működésébe, műfaji határokat
átlépve edukációs és aktív tudásközvetítő központokként is működhetnek. És ha mindezt
megfelelő módon teszik, működésük fokozatosan közérdekké lehet a helyi közeg számára is,
ami adott esetben megszűnésüket vagy ellehetetlenülésüket is megakadályozhatja, sokkal
inkább, mint egy alapvetően az átmenetiségre berendezkedett intézmény, a biennále esetében.

3.4 A kortárs biennálék jellemzői
A biennálékkal kapcsolatos kutatások egyik sokat idézett szakértője, a magában a
„biennále-csinálásban” is érintett Maria Hlavajova172 a biennálék lényegi tulajdonságát a
következőképpen írja körül: „a biennále identitása szükségszerűen instabil, állandóan
mozgásban van, amit nehéz állandó terminusokkal körülírni” – „nem beszélhetünk a
biennáléról, mivel egy egyedi forma nem reprezentálhatja a hibrid formák, a kulturális
vállalkozások e közösségét”.173 Amennyiben a biennálék jellemzőit valamilyen módon mégis
csoportosítani kívánjuk, a jellemzőket „gyakorlati” és „elméleti” kategóriákba sorolhatjuk,
kiindulópontnak tekintve Hlavajova fentebbi megjegyzését, miszerint a műfaj maga nem
alkalmas az általánosításokra.
A gyakorlati megvalósulást érintő jellemzők tekintetében véleményem szerint az utóbbi
évek fontos tendenciája, hogy a biennálék kiállítás-jellege (vagyis a műtárgyakra építő
bemutatási mód) egyre inkább háttérbe szorult egy olyan diszkurzív tér (ha kritikusabban
akarunk fogalmazni: egy olyan színház) javára, ami fokozatosan a kortárs conditio humanaval kapcsolatos érvek, spekulációk, kezdeményezések helyszíne lett. Tehát fizikai
megjelenésük, a display szerepe kevésbé meghatározó, mint például akár még a kilencvenes
évek elején. Ezt nevezhetjük a displaytől, vagyis magától a kiállítási platformtól a dialógus
felé történő átmenetnek is. Egy később részletesen is elemzett berlini pédával élve: az 5.
berlini biennáléra például az éjjel-nappali programok, filmvetítések, workshopok, események,
performanszok voltak a jellemzőek, melyek alapján a kiállítási koncepció sokkal jobban
kirajzolódott, mint a kiállított műveken keresztül.
172

Az utrechti Basis voor Actuele Kunst igazgatója a 2007-es Velencei Biennálén a holland, 2011-ben a roma
pavilon kurátora, számos, a biennálé-jelenséggel kapcsolatos tanulmánykötet szerkesztője és konferencia
szervezője. Ehhez ld. például az általa vezetett diszkurzív platform, a Former West programjait:
http://www.formerwest.org/Front, utol letöltés: 2014 február 8.
173
Maria Hlavajova: How to Biennial? The Biennial in Relation to the Art Institution, in: The Biennial Reader,
292-306.o.
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Ugyanígy „gyakorlati” jellegzetesség a „szétszórtság”, a több helyszínen való
megjelenés. Ezek a helyszínek, ahogy a későbbiekben látni fogjuk, egyre kevésbé a művészet
helyszínei, inkább izgalmas, addig a nyilvánosságtól elzárt területek, amiknek a felfedezése
már magában is hozzájárul a művészeti élmény intenzitásához.

További „gyakorlati”

törekvés a biennálék helyszíneként szolgáló város vagy régió lokális jellemzőinek kiemelése,
a helyszínekhez való alkalmazkodás, vagyis site-specifikusság. Ennek talán mindenki
számára ismert példája a Velencei Biennále Arsenale szekciója, a valamikori haditengerészeti
terület, amelynek fizikai adottságai hatalmas térinstallációk vagy különleges installálási
módot igénylő művek bemutatását is lehetővé teszik, sőt, arra ösztönöznek.
Az elméleti „karakterisztikumok” közé tartozik például a globális ambíciók, diszkurzív
elemek (szimpóziumok, kiterjesztett publikációk) a koncepcióba való beemelése. Többnyire
hangsúlyt fektetnek művek és nézők, műtárgyak, tér és építészet, kulturális és intézményi
történetek kapcsolódási pontjaira is.
Egyre gyakoribbak az úgynevezett „befejezetlen biennálék”: tehát, amikor maga a
kiállítás és a hozzá kapcsolódó kísérő programok csak egy folyamat kezdetét jelzik (pl.
vitasorozatok, workshopok kezdődnek el, melyek a kiállítás bezárultával is tovább
folytatódnak, vagy olyan projektekben történnek meg az első lépések, amelyek csak jóval
később „érnek be”). A következőkben tárgyalandó esettanulmányt, a berlini biennálét alapul
véve, itt például a 7. Biennále keretében a megnyitó hetében, 2012 májusában tartottak egy
demonstrációt, valamint hozzá kapcsolódó figyelemfelkeltő akciókat a Berlinben több mint
egy évtizede tervezett, de meg nem valósult roma Holocaust emlékmű ügyében

– az

emlékművet végül 2012 novemberében, jóval a kiállítás bezárulta után avatták fel, de a
Biennále szervezőinek (és a „program” felelősének, Junghaus Tímeának) érdemei
vitathatatlanok az előmozdítás tekintetében. (2. kép)
A másik gyakori biennále-típusra, az „előkészített” biennáléra is találunk példát
Berlinben: a 4. berlini biennále kurátori csapatának tagjai például egy éves előkészületeket
tettek a kiállítás megnyitása előtt, erre az időre Berlinbe költöztek, így mélyítve el a
helyspecifikusságot

és

kamatoztatva

a

személyes

jelenlétet.

Természetesen

azt

gondolhatnánk, hogy a felkészülés, a helyben töltött idő, a helyi viszonyok megismerése
magától értetődő egy-egy ilyen nagy volumenű kiállítás esetében. Ugyanakkor a tények, az
ugyanazon kurátor által párhuzamosan a világ több különböző pontján rendezett hasonló
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méretű kiállítások példája azt bizonyítja, hogy ez a feltétel nem minden esetben teljesül, s az
ezredvégre tömeges jelenséggé vált utazó kurátorok példája inkább a meghatározó.174
Elméleti szempontból talán a leglényegesebb jellemzőjük, hogy a biennálék – bár ez
sokak számára még mindig nem könnyen elfogadható - nemcsak a művészet felfogását és
értelmezését, de a művészettörténetírást is befolyásolják. A művészettörténet sokáig az egyes,
autonóm mű elemzésén alapult – mostanra a művészettörténetnek azzal is foglalkoznia kell,
hogy a mű milyen kontextusban találkozott a közönséggel, és ez nagyon gyakran maga a
kiállítási, valamint annak „kiterjesztett” változata, a biennále. A kontextus esztétikai és
ideológiai „töltete”, dramaturgiája szinte épp oly fontos, mint a mű, hiszen a geopolitikai,
intézményes, diszkurzív, térbeli „keret” soha nem semleges175. A művészettörténetírás most
azonban a mű helyére sok esetben magát az adott biennálét lépteti, egyedi jelenségként
(műként) tárgyalva azt.176
Egy adott biennále létrejötte természetesen mindig történelmi-geopolitikai kontextus
függvénye is. És hogy egy adott biennále térbeli „kerete” mennyire nem semleges, arra
minden kétséget kizáróan az 1984-es Havanna Biennále, az első diszkurzív, nemzetközi,
globális biennále, a ma elterjedt biennále-típus elődje világított rá. A legtöbb biennále – így a
Havanna Biennále – létrejöttét is a helyi változások kényszerítik ki, a biennále így a változás
tükre is lehet egyben: a Havanna Biennále a „Harmadik Világ” (a hidegháborús periódus
lezárultával a kifejezés tulajdonképpen értelmét veszti, ám érdekes módon mégsem „törlődik”
a köztudatból) első biennáléjaként, a művészet nyugati/amerikai domináltságával szembeni
alternatív pozíciók bemutatásának helyszíneként jött létre. A Johannesburgi Biennále az
apartheid végét „fémjelezte”, a Gwangju Biennále a katonai diktatúra évei utáni Dél-Korea
demokratizálódásának fontos állomása volt. Berlinben a biennále létrejötte az újraegyesítés, a
fal leomlásának művészeti mérföldköve is egyben, míg például a New Orleans Biennále a
hurrikán utáni újraéledést, az újrakezdést szimbolizálta (mint a Kasseli Documenta 1955-ben,
csak éppen itt nem egy humanitárius, hanem egy természeti katasztrófa utáni indulás
szimbólumáról van szó).

174

E kurátortípus iskolapéldája talán Hans Ulrich Obrist svájci kurátor lehetne, de itt említhetjük Okwui
Enwezort, Klaus Biesenbachot és számos hasonló példát is.
175
V.ö.: Oliver Marchart: Die Ironie der Biennalisierung: http://www.igbildendekunst.at/bildpunkt/bildpunkt2012/eventisierung/marchart.htm, utolsó letöltés: 2013 július 8.
176
Jellemző módon a műkritikák nagy része is összességében szól egy-egy biennáléról, az egyes, ott szerepelt
műveket mintegy „alkotórészeknek” tekintve és általában nem önmagában, hanem a koncepció felől értelmezve.
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3.5 Modern vs. posztmodern – a Velencei és a Havanna Biennále
Az első Velencei Biennále (1895) megrendezése óta az időközben már vitathatatlanul
intézményesült műfaj is jelentős változásokon, újrastrukturálódáson ment keresztül. Az egyik
legfontosabb megújulásnak tekinthető a Velencei Biennále intézményéhez képest a
nyolcvanas évek közepén a Havanna Biennále létrejötte. A továbblépéshez nem árt tisztázni
nagy vonalakban, hogy miben is áll a két biennále-forma lényegi különbsége. Ezt az
összevetést azért is fontosnak tartom, mert a későbbiekben elemzendő Berlin Biennále
véleményem szerint a kezdetekben érdekes keverékét alkotta e két típusú biennálénak, majd
fokozatosan kezdődtek meg a „kortársiasság” irányába történő átalakulások, hogy aztán
tulajdonképpen több szempontból is (marketingstratégia, a művészet határainak radikális
kiterjesztése) fontos határátlépésekre kerüljön sor.
A velencei biennále formája a 19. századi nemzetközi világkiállításokból eredeztethető
– amelyek a késő 18. század kereskedelmi kiállításaira vezethetők vissza. A velencei biennále
eredetileg (1893-ban még) egy nemzeti művészeti seregszemle helyszíne lett volna, később
kereskedelmi okok miatt tervezték át nemzetközivé, a nyitás ezért halasztódott 1895-re.
Általánosan elterjedt feltételezés, hogy a mai biennálék a velencei biennále mintájára
alakultak ki – ami érvényes is az 1950-es években létrehozott Sao Paolói, párizsi, tokiói
helyszínekre - ám többségük közelebb áll a fentebb említett, az 1980-as években létrejött
havannai biennáléhoz.
Bár a velencei biennále magát nemzetközinek hirdette, sokáig nagyrészt az európai
művészetre fókuszált. 1964-ben először nyerte meg a fődíjat nem európai művész (Robert
Rauschenberg). A velencei biennále (illetve a főkurátor és a nemzeti pavilonok kurátorainak)
konzervativizmusát jól példázza, hogy 1976-ig festészeten és szobrászaton kívül más médium
nem jelent meg a kiállításon. Ebben az időszakban a művészek csak a megnyitón voltak jelen,
ezért nem is szólhattak bele, hogyan prezentálják a műveket. A Velencei Biennále a
nemzetállamok dominanciáját, ezen belül is a kor erőviszonyait reprezentálandó jött létre,
megalapításától kezdődően kb. egy évszázadig erősen európacentrikus beállítódás jellemezte.
(3. kép)
A display új modelljei és velük együtt a kortársiasodás a Velencei Biennálén belül a
hatvanas években jelennek meg (ebben nagy szerepe volt például a német és amerikai
pavilonok „formabontó” művészeinek). De ezek sem oldottak meg bizonyos permanens
problémákat, pl. az erős, egyéni kurátori irányítást (amelyen a sokszor politikai irányítású
nemzeti kurátori pozíciók sem változtattak). A már elfogadott művészi pozíciók beválogatása
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továbbra is irányadó maradt – a kísérleti, fiatal művészek bemutatása ezen a platformon nem
jellemző. (Hozzá kell tennünk, hogy ez a kijelentés is általánosítás, hiszen elsősorban az
elmúlt évtizedek kiállítási anyagaira támaszkodik – ugyanakkor azonban a kétezres évektől a
Giardinin kívül egyre nagyobb számban megtalálható külső helyszínek megjelenésével, a
„stateless” pavilonokkal fontos lépés történt a kísérleti pozíciók, a fiatal művészek
bemutatásának irányában.) A nemzeti reprezentációk jellege közötti hatalmas különbségek
azonban máig szembeszökőek.177
Az 1984-es alapítású Havanna Biennálén178 a fókusz a karibi, latin-amerikai, ázsiai,
közép-keleti, afrikai művészetre helyeződött, mindarra, ami kívül esett a kortárs művészet
hagyományos centrumain. A Havanna Biennále első évtizede tulajdonképpen e „periférikus”
művészeti szcénák népszerűsítésének, térképre helyezésének jegyében telt.179 És itt el is
érkezünk az első pillantásra talán problematikusnak tűnő fejezetcím kérdéséhez. Nem
véletlenül választottam a modern vs. posztmodern jelzőket a két biennále közötti
különbségtétel

érzékeltetésére.

A

Velencei

Biennále

a

nyugati

művészettörténet

kánonképzésének jelentős fóruma, a művészet „fősodrának” kétévente megrendezendő
reprezentatív bemutatkozása, amely a huszadik század során tett szert egyre nagyobb
jelentőségre. A Havanna Biennále ezzel szemben az európai művészethez képest „másik”, az
„idegen”, a periférikus művészet fontos bemutatkozási platformjaként jött létre. Itt akár Hans
Belting centrum-periféria elméletének központi gondolatát is felidézhetjük, amely szerint e
megkülönböztetés elsősorban a modernségben volt hangsúlyos, és tulajdonképpen az európai
művészet centrális erőtere körül rajzolódott ki. Ebben az összefüggésben a „periféria” saját
hangjának megjelenése, bár szemben áll az előbb említett erőtérrel, és ennyiben posztmodern
jelenség, de még mindig egy sajátosan modern problematika hívja életre. Ennyiben találó a
Havanna Biennále posztmodernségével operálni, hiszen a biennále még mindig egy,
jellegzetesen a modernségen belüli problémára, a centrum-periféria dualizmusra reflektál, és
struktúrájában számos egyéb modern jellemző is megtalálható.

177

A román, a svéd vagy a holland pavilon konceptuális felvetéseit például igen nehéz közös nevezőre hozni az
orosz pavilon látványalapúságával vagy akár az egyiptomi, uruguayi pavilonok töbnyire „tradicionális-nemzeti”
jellegével, hogy csak néhány példát említsünk.
178
A Havanna Biennále összefoglaló értékeléséhez ld.: Rafal Niemojewski: Venice or Havana: a Polemic on the
Genesis of the Contemporary Biennial, in: The Biennial Reader, 88-104.o.
179
Havanna Biennial: http://www.biennialfoundation.org/biennials/havana-biennale/), utolsó letöltés: 2013
november 18.
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Az 1984-es Havanna Biennále Belting meglátása szerint az első lépés a „globális
művészet” felé180. A kiállítást a nyolcvanas évek folyamán tulajdonképpen folyamatosan
„Salon des Refusés”-ként, a „visszautasítottak szalonjaként” emlegették, nem véletlenül
játszva rá a híres 19. századi

- és határozottan az európai modernségben gyökerező –

181

előképre . A kifejezés nem hagy kétséget afelől, hogy a biennále létrejötte tulajdonképpen a
kirekesztésre adott kritikus válasz, a másság proklamálása az eurocentrikussággal szemben,
mégpedig az alternatív intézményesség eszközeivel. A kortárs biennálékon ezzel szemben a
centrum-periféria kérdés már nem központi jelentőségű, magát a problémafelvetést is
meghaladottnak tekintik, s a különböző nációjú művészek nem hierarchikus struktúrában
történő szerepeltetése magától értetődő.
A Havanna Biennále rendezése szigorúan formai (a kiállításrendezés történetében ez is
jellemzően modern bemutatási stratégia) és nem nemzeti szempontokon alapult, a művészek
egy egységes platformon osztoztak. A Havanna Biennále stratégiája, hogy a művészek,
kurátorok, kulturális munkások (tartós) jelenlétére épít, így generálva élő diskurzust, melynek
a közönség is része lett. A központi kiállítás hagyományos modellje nagyon gyorsan
panelbeszélgetésekkel, előadásokkal, performanszokkal, művészworkshopokkal egészült ki,
melyeken a régióban és nemzetközileg is releváns témák, mint a posztkolonializáció kérdései,
a nomadizáció, marginalizáció, kulturális hibriditás, a nem lokális identitás kerültek előtérbe.
A Havanna Biennále megalapítása óta fontos szempont a lokális tradíciók hangsúlyozása az
elfogadott művészettörténeti narratívákkal szemben. A művek többnyire helyi etnikai, vallási,
kulturális problémákra koncentrálnak, - ennek következtében egy többszintű diskurzus jön
létre –, ahelyett, hogy egy kurátori statement vagy gesztus dominálna felettük.
A Havanna Biennále összességében egy nemzetközi, nagyformátumú, témaorientált
platformot jelenített meg, melyhez párhuzamos rendezvények és diszkurzív események
társultak, ahol lehetőség nyílt nem művészi diszciplínák bevonására is.
A Havanna Biennále témaorientáltságát, a diszkurzivitás irányába történt elmozdulását,
más tudományterületek felé nyitását alapul véve egy új típusú, „kiterjesztett” biennálétípus
valósult meg. Ez először az ún. marginalizált helyszíneken terjedt el (Isztambul, Dakar, Lyon,
180

v.ö.: Hans Belting: From Art World to Global Art: View on a New Panorama, in: The Global Contemporary
and the Rise of New Art Worlds, 181. o.
181
A Salon des Refusés 1863-ban alakult meg Párizsban, tagjai a hivatalos, a Francia Akadémia által létrehozott,
a 17. századtól megrendezett szalon-kiállításról visszautasított művészek voltak, pl. Eduard Manet, Henri-Fantin
Latour, Camille Pisarro, Paul Cézanne, stb.
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stb.). Ezeknek a helyszíneknek a megjelenése és egyre nagyobb jelentősége egy minden
irányra kiterjedő mozgásra emlékeztet, ami fokozatosan a privilegizált nézőpont feladását,
ennek következtében a privilegizált kultúrafogalom megszűnését eredményezi. Hogy röviden
visszatérjünk még Beltingre, ő tulajdonképpen ebben, vagyis a kortárs művészet
geográfiájának radikális megváltoztatásában látja a biennálék nem elhanyagolható
jelentőségét. Ezek segítik elő új résztvevők, új nyelvek, új befogadási módok létrejöttét és a
művészeti világok megsokszorozódását182. Belting természetesen tisztában van az általam
alább „mélyhűtött kurátori koncepciókként” emlegetett kurátori elképzelések hátrányaival, ő
azonban a különböző (már létező) kurátori koncepciók helyszínre „szabását” emlegeti negatív
felhanggal és a nemzetköziesedő közönség tulajdonképpen egyre homogénebb befogadási
mechanizmusainak veszélyeire figyelmeztet183. Ez az általa preferált „különböző művészeti
világok”

elképzeléssel

radikálisan

szembemenő

tendencia,

hiszen

a

világméretű

biennalizálódás következményeképpen épp a lokalitás, a helyi közönség, a jellegzetes
geopolitikai sajátosságok tűnnek el. Mindenesetre a Havanna Biennále az elmúlt 25 évben
létrehozott biennálék szimbolikus modellje maradt, ami Kuba gazdasági izolációjának
köszönhetően még mindig jól reprezentálja a periferikus kontextus tiszta formáját. E
tekintetben sokkal inkább a kortárs biennálék referenciapontja, mint a Velencei Biennále
eredeti vagy akár aktuális megjelenésében.
A Velencei Biennále eredetileg egy univerzális, tisztán az európai kolonializmushoz
kapcsolódó alapító ötleten alapult. Havanna ideológiai alapgondolata ennek épp ellenkezője.
A Velencei Biennále majdnem egy évszázadon keresztül ellenállt a (mindenkori) avantgárd és
a nem nyugati művészetnek, ezzel szemben a Havanna Biennále a kezdetektől erre fókuszált.
A rendezés elvében fennálló különbséget nem kell hosszasan magyarázni: míg a Velencei
Biennále máig megtartotta a „központosító” struktúrát – tehát, hogy a Giardini központi
pavilonjában látható, a főkurátor által rendezett kiállítás köré rendeződnek ernyőszerűen a
nemzeti pavilonok, és az Arsenaléban is a főkurátori koncepció érvényesül, addig a Havanna
Biennále az egymás mellé helyezés, a non-hierarchikus struktúra elvére épül. A Havanna
Biennále köré kapcsolódó események egész konstellációja csoportosul, amelyek egy
tematikus, művészi, kulturális fókuszt céloznak, és amelyek ugyanolyan lényegesek, mint
maga a kiállítás. A Velencei Biennále a nemzetállamok 19. századi ideájának ünneplésére jött
A Havanna Biennále kapcsán Gerardo Mosquera művészettörténész, kurátor emlegeti a kifejezést The Third
Biennial de la Habana in its Global and Local Contexts című szövegében, In: Rachel Weiss (szerk.): Making Art
Global (Part 1): The Third Havana Biennial 1989, Exhibition Histories, vol.2., Afterall, London, 2011, 70-79.o.
182
v.ö.: Hans Belting: The Plurality of Art Worlds and the New Museum, in: The Global Contemporary and the
Rise of New Art Worlds, 246.-247. o.
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létre, s ezek fokozatos megkérdőjeleződése ellenére is fenntartja a 19. századi struktúrát, míg
a Havanna Biennále majd egy évszázaddal később a globalizáció felgyorsult folyamataira
reflektált.
Bár az elmúlt években a Velencei Biennále is jelentős változásokon ment át, a létező
intézményes keretekkel szemben inkább a havannai modell és annak modifikációi
bizonyulnak élő és fontos alternatívának.

3.6 Marketingszempontok
Az 1980 utáni biennálék (Johannesburg, Havanna, Isztambul, stb) a kísérleti
művészetet gyakran lepusztult urbánus helyszínekkel keretezik és esztétizálják, olyan iskolák,
raktárak, ipari területek, (valamikori) szakrális helyszínek is hozzáférhetővé válnak így a
nagyközönség számára, amelyek nem voltak publikusak annak előtte. A biennále- kultúra
infúziója pedig hozzájárul e helyszínek továbbéléséhez, megmenti őket a pusztulástól, sok
esetben azok felértékelődéséhez vezet. A városi helyszínek jelentőségének felismerése és a
beléjük fektetett potenciál szükséges „feladat” a kortárs biennálék esetében. Az általam
elemzett Berlin esetében például a 4. Berlini Biennále fő kiállítási helyszíne, az Auguststrasse
felértékelődésének, az itt található zsidó lányiskola eladásának, vagy a 6. Berlini Biennále
központi helyszínének, az addig üresen álló kreuzbergi áruház értékesítésének lehettünk
utólag tanúi.
A biennálék helyszíneként megjelenő városok szélesebb nemzetközi figyelmet
élveznek, ezek a városok a legtöbb esetben „visszahelyeződnek” a nemzetközi térképre
(ahogy ez megtörtént pl. Bukarest, Liverpool vagy rövid ideig Iasi, de annak idején akár
Kassel esetében is). A helyi látogatókat pedig avval az ígérettel kecsegtethetik, hogy
„elhozzák a világot” számukra, ennek jegyében történik meg a legtöbb esetben a lokálistól a
globális felé nyitás. A biennálés fejlesztéseknek köszönhetően – akárcsak más nemzetközi
események, attrakciók, mint például olimpiák, nemzetközi sportrendezvények, stb. esetében a
városok szervezett látványossággá alakulnak, amit kötelező jelleggel urbánus fejlesztések
(metró, vasút, infrastruktúra, városbrand kialakítása) kísérnek.
Ezen kívül a turizmusfejlesztés az egyik legfontosabb tényező és érdek. Egy új biennále
megjelenése a globális szcénában való láthatóság igényét implikálja, a tőkebefektetésekre
való nyitottságot sugalmazza. A kulturális figyelemért folytatott versenyben az adott kultúra,
183

v.ö. uo.
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város, hely egyedi sajátosságai is megmérettetnek (Kassel és Iasi kifejezetten hátrányos
helyzetből indulnak például Velencéhez vagy Isztambulhoz képest). Tulajdonképpen nem
tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a biennálék többsége inkább ideológiai és gazdasági
megfontolások alapján jön létre, ezek az események a politikai és a korporatív szektor
számára is egyre fontosabb tényezők. Létrehozásukkor kevés kivételtől eltekintve egyre
kevésbé a a művészi szempontok számítanak. A projektek fő küldetése, hogy népszerűsítsék
kontextusukat, nemzetközi láthatóságot biztosítsanak. A (kortárs) művészet aurája csak
hozzájárul ehhez. Ezt az alábbiakban vizsgált berlini esettanulmány is alátámasztja.
Bourdieu-vel fogalmazva, a biennálék létrehozásának hátterében a „szimbolikus tőke”
megteremtésének ígérete184 munkál – a biennále tulajdonképpen a szimbolikus tőke
generátora, miközben valódi/materiális (kulturális) tőkét generál. Ez a háttér azonban
nemcsak a biennálékra jellemző, felfedezhető egy új múzeum, könyvtár, színház, opera vagy
egyéb kulturális intézmények létrehozása mögött is.
A biennálék brandet építenek, az új biennálék megjelenésével és növekvő jelenlétével
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újrafogalmazódhatnak a centrum és periféria kérdések, illetve újrapozicionálásról
beszélhetünk centrum és periféria viszonyában. Konkrét helyszínekre lefordítva ezt: az
Isztambuli Biennále a kilencvenes évek második felétől például az egyre fokozódó
nemzetközi figyelemnek és a többé-kevésbé minden esetben sikeresnek mondható kurátori
koncepcióknak köszönhetően egyre centrálisabb helyet foglal el a biennálés erőtérben. Ebben
például a török közelmúlt politikai-társadalmi eseményeinek hatása is érzékelhető, amelyek
2013-ban a Gezi park beépítése elleni tiltakozások, kormányellenes tüntetések kapcsán
hónapokra a nemzetközi érdeklődés fókuszába helyezték a várost. A 2013-as biennálén185 a
kurátorok a tüntetésekkel szolidarizálva módosították az eredeti koncepciót, visszavonták a
nyilvános helyszínre tervezett műveket és lemondtak a biennále fő szponzora, a park
beépítésében is érdekelt városfejlesztési cég támogatásáról. A kiállításon pedig azonnal
megjelentek a helyzetre reflektáló kritikus művek vagy éppen a témához kapcsolódó
elemzések, elkezdődtek a nyilvános viták, fórumok is. Mindez természetesen meghatványozta
a nemzetközi érdeklődést. Ezzel szemben például Bukarest a kezdeti eufória után a
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v.ö.: Pierre Bourdieau: A szimbolikus tőke, in: uő.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése, Gondolat,
Budapest, 1978, ford. és vál. Ferge Zsuzsa, Lederer Pál.
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13. Isztambuli Biennále, Mom, Am I Barbarian?, 2013 szept. 14. – ok. 20., kurátor: Fulya Erdemci.
http://13b.iksv.org/en, utolsó letöltés: 2014 szeptember 20.
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nemzetközi kurátorok és a korszellemhez igazodó koncepciók186 ellenére sem került be
tartósan a nemzetközi figyelem homlokterébe.
Jelen helyzetben, amikor minden jel arra mutat, hogy a biennále-termelés folyamata
még nem zárult le, „a kérdés az, hogy mitől lehet egy biennáléval feltűnni a nemzetközi
színtéren? Azzal, hogy nagy és sok fontos művész szerepel rajta és jól meg van csinálva.
Szerintem evvel az energiával és pénzzel, amivel egy ilyen biennálét össze lehet hozni, az
egész már létező intézményrendszert úgy fel lehetne turbózni, hogy amit azok csinálnak,
sokkal hatásosabb lehetne, mint egy darab biennále. Ha az intézményeknek lenne meg az a
költségvetése, nyitottsága és intenzív innovációja, akkor jó lenne...ha folyton fontos
kiállítások lennének jó művészekkel, akkor már nem kell egy biennále.” Ezek Fogarasi
András, a 2007-es Velencei Biennále Arany Oroszlánt nyert kiállító művészének szavai,
amelyek véleményem szerint mindent elárulnak a helyzet paradox voltáról. Nevezetesen,
hogy a biennálés fejlesztések szinte minden esetben a fennálló, sok helyütt szinte
működésképtelen művészeti intézményrendszer finanszírozására fordítható összegből
valósulnak meg, vagy azt csorbítják. A kérdés tulajdonképpen, legalábbis régiónkban,
eldöntendő: vagy egy nemzetközi relevanciával bíró biennále létrehozása mellett teszi le
voksát a finanszírozó, vagy az intézményrendszer fejlesztése és hosszú távú működtetése
mellett dönt – a kettő az esetek többségében párhuzamosan nem megoldható.
A művészeti intézményrendszer tekintetében kétségtelen tény, hogy a biennálék
ugrásszerű növekedése a művészeti felsőoktatás változását is magával hozza. Temészetesen
ez nemcsak a biennále-kultúrának köszönhető, a kereskedelmi galériák továbbra is növekvő
száma – és a velük „párhuzamosan”, - különösen a kelet-közép európai régióban folyamatosan jelen lévő, megújuló, non-profit, önszerveződő művészeti kezdeményezések
jelenléte, az új múzeumok megjelenése, a lassan, de biztosan növekvő közönségszám is
hozzájárultak például az egyre nagyobb számú kortárs művészeti BA- és MA-képzések
létrejöttéhez, valamint a világszerte jelen lévő kurátori iskolák növekvő népszerűségéhez187.
186

Bucharest Biennale: http://www.bucharestbiennale.org/, utolsó letöltés: 2014 október 24.
Nézzük meg az aktuális magyar helyzetet kurátori vagy hasonló profilú képzések tekintetében: A Magyar
Képzőművészeti Egyetemen a képzőművészet-elmélet szak (közkeletű nevén: kurátor szak) 2008-ban alakult
meg, az MA-képzés 2012-ben kezdődött. A Moholy-Nagy László Művészeti Egyetemen (MOME) designelmélet
szakon 2008-tól létezik alapképzés, 2011-től MA-oktatás. Ugyanitt designmenedzser szakon tulajdonképpen
szintén kurátori ismereteket is tanulnak a hallgatók, a szak 2005-től létezik, 2009-től mesterképzés is van. A
Budapesti Műszaki Egyetem kommunikáció és médiatudomány mesterképzésén (2011) „kulturális iparágak”
specializáció alatt szintén oktatnak művészet- és kiállításszervezési ismereteket. A budapesti International
Business School 2007 óta BA szintű művészetmenedzsment képzést is működtet. Ezen felül létezik még OKJ-s
kurátori képzés és nem egyetemi szintű továbbképzések, mint a Werk-Akadémia, a Kogart Ház vagy a
KREAiskola kurátori képzései, stb. Kurátori ismereteket egészen e szakok megalapításáig nem lehetett
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3.7 „Family Frost” – Mélyhűtött kurátori koncepciók
A 13. Kasseli Documenta188 kurátora az amerikai Carolyn-Christov Bakargiev volt, aki
a kiállítás előkészítése és időtartama alatt meglehetősen sok időt (kb. egy évet) töltött
Kasselben, magával hozva New York-ból kedvenc háziállatát is. Az általa rendezett
Documenta egyik fókusza az ökotudatosság, a fenntartható fejlődés, természetközelség
voltak189. Bakargiev választójogot követelt a kutyáknak, a kiállításon a négylábúaknak saját
szoborparkot hozott létre, mivel meggyőződése szerint a művészetet a kutyáknak is meg kell
tapasztalnia. A kurátor elköteleződését és kijelentéseit illusztrálandó, gyakran mutatkozott
kutyájával nyilvános eseményeken, fotózásokon. Az állatra a documenta teljes időtartama
alatt (!) külön asszisztens vigyázott. Ezek után nem volt kis meglepetés, hogy a kiállítás
befejeztével az eb egész egyszerűen ottfelejtődött Kasselben, és az elkötelezett gazdi nem
érezte szükségét, hogy valahogyan megoldja annak hazaszállítatását, így hát Kasselben és a
munkatársak között szállóigévé vált a mondás: „Otthagyta, mint Bakargiev a kutyáját.”190
Legkésőbb Harald Szeemann (1933-2005) svájci művészettörténész színrelépésével
beszélhetünk a szerző kurátor-típus megjelenéséről. Vagyis az olyan kurátoréról, aki
kiállítására tulajdonképpen önálló műként tekint, jogot formálva annak szerzői jogaira. A
koncepciót állítja az egyes művek helyére, ilyen értelemben a kiállítás kapcsán maga is
művészként lép fel. Szeemann az 1969-es, a berni Kunsthalléban megrendezett When
Attitudes becomes Form191 című kiállítással írta be magát a nemzetközi művészettörténetbe –
akartam mondani, de éppen oda nem, sokkal inkább a nemzetközi művészeti világba. A
később kurátorként rendkívüli karriert befutott Szeemannt (aki két Velencei Biennálét és két
Documentát is rendezett) a kortárs kurátor prototípusaként tartják számon. Öntörvényű,
önálló, a műveket inkább a koncepció alátámasztójának, semmint önálló entitásnak tekinti,
formabontó a rendezés és a rendezési elvek tekintetében, hosszas előtanulmányokat folytat az
elsajátítani Magyarországon; sem az ELTE művészettörténet szakán, sem az esztétika szakon nem zajlott
„gyakorlati” képzés.
188
Documenta (13): http://d13.documenta.de/de/), utolsó letöltés: 2014 július 2.
189
A témáról bővebben ld. Szikra Renáta: Documenta zöldben, in: Artmagazin 2012/4, 24.-28.o.
190
Az információ biztos és megbízható forrásból, a documentát előkészítő és levezénylő csapat egyik tagjától
származik.
191
Tavaly Velencében, az 55. Velencei Biennáléval párhuzamosan volt látható a berni kiállítás rekonstrukciója.
A 20. század talán legprogresszívebb kiállítása paradox módon egy jól menő magánalapítvány, a Fondazione
Prada jóvoltából került megrendezésre: http://www.prada.com/en/fondazione/cacorner#home!, utolsó letöltés:
2013 október 30.
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egyes helyszínek megismerése céljából, hogy aztán meglepő és radikális helyszíneken
megvalósított helyspecifikus művekkel is hozzájáruljon a lokális jelleg erősítéséhez (amit
nemzetközi kontextusba emel). Ezt az öntörvényűséget persze sokszor maguk a művészek
nem vették jó néven, ennek legemlékezetesebb példája Daniel Buren 1972-es, a Szeemann
által rendezett 5. Documenta kapcsán írott rövid expozéja, az Exhibition of an Exhibition,
amelyben kijelenti, hogy a kiállítás nem a műalkotások bemutatására szolgáló display többé,
hanem magának a kiállításnak a kiállítása, ahol a kurátor csak azért mutat be műveket, hogy
saját magát és művét, a kiállítást, minél jobban exponálhassa192.
A biennálék kapcsán gyakran felmerül, hogy cirkulációjuk összefüggésbe hozható a
kurátorokéval, akik az előbbieken keresztül biztosítják a saját, további cirkulációjukat (elég
csak egy pillantást vetni a tanulmányhoz csatolt kurátori biográfiákra.) Az utazó vagy jetsetkurátorokról számos kritika jelent meg az utóbbi években, ezek közül a radikálisabbak a
világban keringő, biennálékra specializálódott kurátorokat egyenesen leopportunistázzák193. A
világ legkülönbözőbb pontjain (olykor párhuzamosan) tevékenykedő kurátorok folyamatosan
különböző földrajzi, szociális és politikai kontextusokban találják magukat, amelyekre
válaszolniuk kell – mégpedig lokálisan és globálisan is értelmezhető üzenetek formájában.
Nem csoda, ha ez nem minden esetben működik tökéletesen. Illetve, többnyire jó és alkalmas
(kiállítási) ötletek formájában működik, amelyek aztán kisebb-nagyobb módosításokkal más
kontextusban is alkalmazhatóak. Vannak köztük részben készen kapott, átvett, elemeikben
kicserélhető, bármikor és bárhol alkalmazható koncepciók (ezért érzem találónak rájuk a
Family Frost gyűjtőnevet).
Azzal, hogy a biennálék egyre inkább a diszkurzív kiállítás műfajának irányába
mozdulnak el, a kurátorok mozgástere is beszűkül, hiszen ezt a bizonyos diskurzust mindig
bizonyos, aktuális hívószavak határozzák meg. (Néhány az aktuálisan meglévők közül:
művészeti edukáció, kulturális diverzitás, kultúrturizmus, urbánus és szociális regeneráció,
identitáspolitika – persze, lehet, hogy időközben néhány ezek közül kicserélődött...) Ennek
megfelelően felbukkannak, illetve állandóan jelen vannak a megjósolható és stagnáló kurátori
minták, akik a művészek egy limitált „panteonjával” dolgoznak. Illetve, ahogy azt a fejezet
elején bemutatott kis történet mindennél meggyőzőbben illusztrálja, sokszor a tárgy iránti
kurátori elköteleződést, illetve személyes meggyőződést is megkérdőjelezhetjük.
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Daniel Buren: Exhibition of an Exhibition, in: pl. The Biennial Reader, 210-211.o
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Így aztán kijelenthetjük, hogy megrendült a biennálék kurátori praxisába vetett hit. A
nagy nemzetközi biennálékon nem is annyira koncepciók, mint inkább kapcsolati hálók
hierarchiájáról beszélhetünk: mennyire van az adott kurátor beágyazódva a nemzetközi
hálózatba, milyen hatékonysággal mozog és működik ebben a játéktérben? Ugyanis a
kiállított művek hierarchiája elsősorban a kapcsolati háló milyenségének megfelelően alakul:
bizonyos, hogy a világ szinte valamennyi jelentős kortárs művészeti biennáléján jelen lévő
művészek naptárja tele van, és fel kell állítani egy sorrendet, hogy mi férhet bele... A
biennálék széles körű elterjedtsége elsősorban a szociális és karriernetworköknek használ, a
művészet lehetőségei egyre kevésbé szélesednek általuk.
Paradox módon épp a fent említett anekdotában érintett sztárkurátortól, CarolynCristov Bakargiev-től származik a találó „biennále-szindróma” kifejezés194, ami a biennálés
homogenizáló hatást írja körül. E szerint jól ismert művészeket hívnak meg ugyanazok az
elismert kurátorok, ugyanazok, akik gyakran jónevű múzeumokat vagy éppen piaci értékeket
is meghatároznak. Az ismert kurátorok gyakran más, teljes pozíciókat is betöltenek – például
művészeti intézmények vezetőiként dolgoznak, ld. Okwui Enwezor –, így idejük limitált.
Ennek következtében egyre kevesebb a lehetőségük az elmélyült kutatásra, alapos
stúdiólátogatásokra. Ennek eredményképpen standard és megjósolható választások alakulnak
ki, ami a formai és tartalmi kísérletező jelleg redukciójához vezet (miközben a fentebb leírtak
szerint épp ez a biennále-műfaj megkülönböztető karakterjegye).
Bár nem tartozik szorosan a biennále-tárgyhoz, de az utazó kurátor és a mélyhűtött
koncepciók témakörbe mindenképpen illeszkedik egy következő anekdota Okwui Enwezor
budapesti látogatásáról (a következőkben eltekintek a további színes kitérőktől). Enwezor
2013 februárjában a Ludwig Múzeum meghívására érkezett Budapestre Londonból, (ahonnan
másnap Münchenbe repült tovább), hogy „A marginalitás elméleti és kritikai problémái
napjaink művészetében” témában tartson egy előadást195. Az előadó az est folyamán
Budapestet többször is keverte Bukaresttel (ahol, mint kiderült, nem sokkal azelőtt járt),
többször is jelezte, hogy egyáltalán, felületesen sincs tisztában a helyi viszonyokkal (pl. Itt
vajon vannak-e problémák kisebbségi témakörben? és hasonló kérdéseket tett fel), majd
megtartott egy, Chris Ofili 2003-as (!) velencei biennálés bemutatkozásáról szóló előadást,
amit nyilvánvalóan, a prezentáció jellegéből és összeállításából fakadóan - egy másik
194
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helyszínre készített, és láthatóan némi erőfeszítésébe került „adaptálni” azt. A zsúfolásig telt
előadóteremben azonban senki nem vette a bátorságot, hogy megkérdezze az előadót, miért
érzi ma aktuálisnak egy 2003-as szituáció részletes bemutatását – miközben az előadás után
folytatott magánbeszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a kérdés sokunkban
megfogalmazódott.
A fentebbi anekdotikus példák keserű utóízéről megfeledkezve leszögezhetjük, hogy a
kurátorok az események (értsd: a biennálék) konceptuális szervezői, hiszen a rendezés minden
pontját (az események volumenéből kifolyólag) nem bonyolíthatják. Ez a klasszikus múzeumi
kurátori szerephez képest nagyobb autonómiát biztosít. A szorosan vett kiállítási és
kísérőprogramokon kívül a művészeten kívüli feltételekért és kérdésekért is felelősek, hiszen
az esetek többségében nem „pusztán” egy képzőművészeti kiállításról, hanem diszkurzív
eseménysorozatról is szó van. Nem elsősorban a kritikusi vagy művészettörténeti tudásra van
szükségük, hanem (helyben végzett) kutatómunkára – kutatási szempontokra – melyek
alapján a helyi jellegzetességeket, viszonyokat a nemzetköziekkel relációba lesznek képesek
helyezni. Mint az a későbbiekben bemutatásra kerül, a berlini biennále esetében ez utóbbi
kritériumnak többé-kevésbé minden kurátor eleget tett, a különbség természetesen abban állt,
hol és milyen eredménnyel jelölték ki a maguk számára a feltérképezni kívánt területeket.
Ugyanakkor a kortárs tendenciák azt mutatják, hogy a Harald Szeemann-féle kurátorhéroszok, a szubjektum-központú kurátor szerep-értelmezés kora lejárt.196 Ezt támasztja alá
egyfelől a kurátori tevékenység egyre fokozódó kollektivizálódása, ahol a kurátori munka
egyre inkább közösségi tevékenységként értelmeződik. Itt a szerepek leosztása lehet
kompetencia alapú, az esetben, ha egy adott formáció hosszú távon dolgozik együtt, de
ugyanúgy az adott kiállítás vagy esemény profiljától függően különböző új kompetenciákkal
(t.i. új résztvevőkkel) is bővíthetik a kollektívát annak tagjai. A közösségiség új felfogásának
irányába mutatnak az olyan, hosszú évek óta sikeresen együttműködő kurátori csoportok,
mint a régiónkban legismertebb, nemzetközi színtéren tevékenykedő formáció, a zágrábi
What, Who & Whom (WHW), vagy az indiai Raqs Media Collective, akik az adott projekt
profiljától függően felváltva töltik be a művész, kurátor vagy éppen a mediátor szerepét.
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Az énközpontú kurátori tevékenység meghatározó kortárs kritikusai például a jelenleg a svédországi Tensta
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E kollektívák működése kapcsán és a kortárs kurátori szerepekről folytatott
diskurzusban egyre gyakrabban jelenik meg az „agent“ kifejezés. Az „agent“ szó jelentése a
magyarban nem túl szerencsés módon még mindig az „ügynök“ kifejezéshez áll legközelebb.
Ám ha ettől a leszűkítő jelentéstartalomtól eltekintünk, és az „agent“, illetve az „agency“
fogalmakat az illetékes, illetve az illetékesség fogalmakkal írjuk le197, már közelebb járunk a
kurátori tevékenység összefüggésében releváns kifejezéshez. Amennyiben a kurátori
tevékenységet a társadalmi illetékesség kifejeződéseként értelmezzük, amely a művészetre
mint cselekvésrendszerre és cselekvési lehetőségre tekint és célja a változtatás és az
átalakulás, akkor közel járunk az általam a következőkben elemzett szociális elköteleződésű
művészi és kurátori gyakorlatok lényeges elemének megértéséhez. Ez az értelmezés az
esztétikára és a jelentésre összpontosító hagyományos értelmezést háttérbe szorítva diverz
eszközeivel főként az eredményre, adott esetben társadalmi változások elérésére koncentrál.198

3.8 A kritika vesszőfutása
És mi a helyzet a kritikával? Ennek egy része felháborodottan utasítja vissza, hogy
egyes biennálék koncepciói a kiválasztott műveket erősen alárendelik az általuk megszabott
teoretikus keretnek – ennek iskolapéldája annak idején a Catherine David rendezésében
megvalósult199 X. Kasseli documenta volt, de természetesen számos egyéb, ezt illusztráló
biennálét is találunk. A következőkben kifejtendő berlini biennále esetében például a
harmadik,

Ute-Meta

Bauer

rendezte

kiállítás

tekinthető

erősen

teoretikus

megalapozottságúnak, illetve olyannak, ami pusztán a teóriát alátámasztó műveket vonultat
fel. Más esetekben az elmélet háttérbe szorulása, vagy éppen a ”központi” téma hiánya a
kritika alapja – ám a kritika számára az is problémát jelenthet, hogy a művészeten kívüli
események nyernek túl nagy jelentőséget egy-egy biennále kapcsán200.

197

E jelentéstartomány, vagyis az illetékesség állt a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben 2009-ben Hock
Bea és Zólyom Franciska által rendezett Agents and Provocateurs című kiállítás középpontjában is. A kiállítás
az illetékesség és provokáció kérdéskörét az egyet nem értés művészi cselekvés- és kifejezésformáiként
értelmezve
a
művészi
ellenállás
lehetséges
stratégiáit
vizsgálta.
Ld.:
http://www.agentsandprovocateurs.net/index.php?lang=hu, utolsó letöltés: 2013 december 8.
198
A társadalmi illetékesség, a művészet mint cselekvési rendszer kérdéséhez ld.: Alfred Gell: Art and Agency.
An Anthropological Theory, Clarendon Press, Oxford, 1998.
199
documentaX,
1997
június
21.
–
szeptember
28.:
http://www.documenta12.de/archiv/dx/deutsch/frm_home.htm, utolsó letöltés: 2013 szeptember 24.
200
Simon Sheikh: Marks of Distinction, Vectors of Possibility: Questions for the Biennial, in: Manifesta Journal,
Spring 2004, 150-163.o.
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A kritika gyakran kéri számon a katalógusban megfogalmazott koncepció
megjelenítését, amit szinte minden esetben hiányosnak ítélhetünk – az esettanulmány anyagát
képező berlini biennálék esetében sem volt ez másképp. Ugyanakkor a publikáció, a kiállítási
katalógus komoly platformként történő alkalmazása, ahogy arról korábban már esett szó,
fontos stratégia lehet a diszkurzivitás létrehozásában201.
Ám amit a biennálés kritikákat olvasva mindig szem előtt kell tartanunk, az, hogy
ezeket az eseményeket – a mega-kiállításokat a kísérő rendezvényekkel együtt – gyakran nem
lehet a maguk teljességében látni. Illetve nem feltételezhetjük, hogy valaki a teljességre
törekedve adott esetben 3-4 hónapot eltölt egy kiállítási helyszínen.
A biennáléknak a művészeti magazinok, artjournalok, periodikák, a műkritika, online
művészeti portálok az igazi terepe – az akadémikus művészettörténet nem sok figyelmet
szentelt nekik ezidáig. Az akadémikus körök inkább diszkreditálják a biennálés művészetet:
többnyire a tömegkultúra jelenségét látják bennük, a kultúripar az elitkultúrával (de csak a
szükséges mértékben) ötvözött képződményét – egyszerű és puszta látványosságot.
Meglátásuk szerint a modernitás kritikai potenciáljának ellentmondásos természete idegen az
olyan típusú kiállításoktól, amelyek kapcsolatba hozhatók a marketing és fogyasztás
területeivel. Ezt az álláspontot tulajdonképpen időszerű lenne meghaladni, mégis, klasszikus
művészettörténeti periodikákban, mint például a Művészettörténeti Értesítőben hiába is
keresnénk biennálékra vonatkozó tanulmányokat, és nem biztos, hogy ez a tendencia a
közeljövőben változni fog.
A „biennálés művészet” szófordulat ennek következtében klasszikus művészeti
kontextusban el van átkozva. Egyre gyakoribb feltételezés, hogy vannak olyan művészek,
akik úgy csinálnak karriert, hogy megfelelnek a biennálés művészet kritériumainak. Vagyis:
olyan, a kulturális identitást reprezentáló művek létrehozói, amelyek a szélesebb közönség
számára is könnyen fogyaszthatóak202.

201

Erre ismét a fentebb már említett Documenta X lehet a legjobb példa, aminek „katalógusa”: Catherine David,
Jean-Francois Chevreir (szerk.): The Book, Hatje Cantz, Ostfildern, 1997 a kurátori intenció értelmében
tulajdonképpen önálló platformnak tekintendő. A legutóbbi, 13. Documenta kurátora, Carolyn ChristovBakargiev valószínűleg ezt a példát szem előtt tartva állította össze a The Book of Books című, a kiállítás
kapcsán megjelent összes elméleti szöveget – köztük magyar szerzők, György Péter, Tamás Gáspár Miklós –
írásait tartalmazó kiadványt, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2012.
202
A biennále-műfaj egyik legjelentősebb kritikusa, Jan Verwoert The Curious Case of Biennial Art című
tanulmányában még a biennálés művész különböző típusait is kategorizálja, ld. in: The Biennial Reader, 185197. o.

82

A biennále-kritika – nem az egyes eseményekre lebontva, hanem magára a műfajra
vonatkozóan – sem a klasszikus művészettörténet felől érkezik, hanem a műfaj „művelői”,
főleg a kurátorok termelik ki (ld. a témában releváns kötetek szerzőit és szerkesztőit).
E kissé hosszúra nyúlt elméleti bevezető után pedig az itt elhangzottak fényében kerül
sor a tulajdonképpeni esettanulmány, a Berlini Biennále 1998 és 2012 között megrendezett
kiállításainak bemutatására. A tanulmányhoz egy kurátori függeléket, valamint két,
biennálékon részt vett kortárs művésszel, Fogarasi Andrással és Németh Hajnallal készített
interjút csatoltam.
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4. A Berlini Biennále 1998 és 2012 között – esettanulmány
4.1 Prológus
Christoph Tannert művészetkritikus, kurátor, a berlini kortárs képzőművészeti szcéna
és a nemzetközi művészeti cserekapcsolatok fontos helyszíne, a Künstlerhaus Bethanien
igazgatója egy hozzászólásában 1997-ben a következőket mondja az akkor még csak
alakulóban lévő berlini biennáléról:
„Berlinnek politikai tanácsadásra és több nyilvános kulturális vitára, az értékekről
folytatott párbeszédre, értelmes jövőképre van szüksége. A méltatlan és nevetségessé vált
Kunsthalle-vita jelzi, hogy a médiaértelmiségiek önként vannak jelen dekorációként a
politikában, de lényegi változást nem tudnak elérni. Berlinnek olyan politikusokra van
szüksége, akik nem csak reprezentálnak, de kérdéseik is vannak a kultúrához, és olyanokra,
akik nemcsak kurátorkodnak egyfolytában, hanem tudásuk tartással is párosul. A
támogatásokért folyó konkurenciaharc egyre élesedik. De mielőtt a kultúrmunkás pénzért
folyamodna, mindenekelőtt önreflexióra van szüksége. A látogatószámokhoz, turistaáradathoz
való igazodás, az állami támogatás mennyiséghez és szórakoztatáshoz kötése végzetes lehet.
Berlin régóta egy arrogáns klubövezet-labirintus, végtelen partizóna... még tanulnia kell, hogy
kiálljon valódi szociális és polgármozgalmai mellett.” 203
A továbbiakban reményeim szerint kiderül, hogy a Tannert által felvetett szempontok
közül melyiket sikerült megvalósítania a berlini biennálénak, s mely pontokon maradtak
„hiányosságok”, illetve, tolódtak máshová a hangsúlyok.
A berlini biennále történetén, az 1998-as évtől kezdődően 2012-ig bezárólag jól
nyomon követhetjük a közelmúltban megjelent vonatkozó művészeti szakirodalomban az ún.

203

Christoph
Tannert
művészetkritikus,
kurátor
a
berlini
biennáléról:
http://www.berlinbiennale.de/blog/allgemein/christoph-tannert-15178, utolsó letöltés: 2014 április 28. Érdekes,
hogy az idézet ma tulajdonképpen jobban illik Budapestre, mint az időközben bizonyos tekintetben „magára
talált” Berlinre.
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„biennále-dilemma”204 kapcsán felvetődő kételyeket, a sokak által a „biennále műfaj
kríziseként”205 aposztrofált út különböző állomásait.
Ezen kívül a berlini biennálétörténet a kurátori pozíciók változásába is betekintést nyújt.
Az énközpontú, a kortárs művészeti világ best of-ját láttatni kívánó kurátori állásfoglaláson
keresztül a szociálisan-társadalmilag elkötelezett statementekig, az egyszemélyes irányítástól
kezdve a csoportos identitásban feloldódó kurátori önmeghatározásig a kurátori paletta elmúlt
15-20 évre jellemző teljes skáláját felvonultatják az egyes berlini biennálék.
Az áttekintés célja, hogy megmutassa, milyen utat járt be a megalapításától kezdődően
kétévenként általában 2-3 hónapos időtartamban megrendezett Berlini Biennále a
trendkövető, az egzotikus helyszínre, a különleges művekre – vagy éppen eventekre, az
Artfacts listán előkelő helyet elfoglaló művészekre fókuszáló bemutatóktól egészen a
műtárgy-karaktert, sőt, magát a művészetfogalmat is maga mögött hagyó, vagy azt egészen
más megvilágításba helyező „már nem kiállítás”-kiállításokig. És joggal tehetjük fel a kérdést,
vajon mi jön, mi jöhet még ezután? A válaszra, legalábbis a berlini biennále tekintetében, a
nyolcadik, 2014 nyarán rendezett biennále kurátorának személyéből és kurátori stábjának
névsorából következtethettünk.206 Ám ezt az „utolsó” berlini biennálét a dolgozatban nem
tárgyalom, azon oknál fogva, hogy véleményem szerint a hetedik berlini biennále
következetes társadalmi-szociális fordulata, nevezetesen, a művészet területéről való radikális
kilépés ott „tetőfokára” érkezett, aminek a nyolcadik biennále semmilyen módon nem
folytatása. Kutatásomhoz, a dolgozatban felvetett kérdések megválaszolásához a 2014-es
biennále lényegi információval nem járult hozzá, ezért nem tartottam relevánsnak annak
tárgyalását.

204

A témát legalaposabban körüljáró tanulmánykötet az előszóban már többször hivatkozott Elena Filipovic,
Marieke Van Hal, Solveig Ovstebo szerkesztésében megjelent The Biennial Reader című tanulmánykötet.
Ugyanilyen alaposságú, az európai biennálék elméleti és történeti problémáit vizsgáló kötet a szintén Elena
Filipovic szerkesztésében megjelent Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials
in Post-Wall Europe, Roomade/MIT Press, Cambridge, MA, 2006.
205
vö. pl. Carlos Basualdo: The Unstable Institution, in: Manifesta Journal - Journal of Contemporary
Curatorship Nr.2., Winter 2003/Spring 2004, Biennials, 138-150.o., valamint Lev Evzovich/AES: Big
Exhibitions and Small Ideas? in: Ebd., 166-168.o.
206
8. Berlin Biennale, 2014 05.29.-08.03.: http://www.berlinbiennale.de/blog/1-6-biennale/8-berlin-biennale,
utolsó letöltés: 2014 szeptember 20. Kurátor: Juan A. Gaitán, tanácsadók: Tarek Atoui, Natasha Ginwala,
Catalina Lozano, Mariana Munguía, Olaf Nicolai, Danh Vo. A kolumbiai/kanadai származású kurátor egyik
törekvése volt, hogy a dél-amerikai régió Európában ismeretlen művészeire felhívja a figyelmet. Ugyanígy ki
szerette volna használni az őt Berlintől elválasztó (fizikai és bizonyos értelemben szellemi) távolságot, a „másik“
nézőpont érvényesítését (érdekes, hogy bár szeretnénk elkerülni, mégis folyamatosan beleütközünk az első
részben tárgyalt problémába) így tekintve Berlin történelmi elánjára és mára (a kurátor meglátása szerint)
részben elfeledett 19. századi jelentőségére.
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4.2 Az első Berlin-Biennále
BB1, „Berlin/Berlin“
1998 szeptember 28. – 1999 január 3.
Helyszínek: Akademie der Künste, Kunst-Werke, Postfuhramt
Kurátorok: Klaus Biesenbach, Nancy Spector, Hans Ulrich Obrist
Az első berlini biennále gondolata az azóta igen jelentős karriert befutott német
művészettörténész, Klaus Biesenbach207 fejéből pattant ki a kilencvenes évek közepén. Ez az
az időszak, amikor Berlin igazi fénykorát éli, foglalt házak, illegális klubok, alternatív
galériák, izgalmas kiállítóhelyek és művészek népesítik be a még csak félig-meddig renovált
belvárosi kerületeket, mindenkit magával ragad a Berlin-feeling. Olcsó lakások,
műterembérlési lehetőségek, egyre színesebbé és nemzetközibbé váló közeg...
Itt alapítja meg Biesenbach a kilencvenes évek első felében, 1991-ben a fiatal művészeti
szcéna központjaként hamarosan elhíresülő Kunst-Werkét, amely egy outsider, alternatív
helyszínből Berlin legfontosabb kiállítási intézményévé lett (egyenrangú például a londoni
ICA-val) és ami azóta is a berlini biennálék fő kiállítási helyszíne – és ezzel a tradícióval még
egyetlen biennále-kurátor sem mert szakítani.
Biesenbach tehát kiváló érzékkel tapintott rá a kiaknázandó lehetőségre, és nyert meg
céljának jó pár galeristát, műgyűjtőt, privát támogatót, akik az első Berlini Biennále anyagi
hátterét biztosították208. Az első berlini biennále összességében mintegy 1,5 millió márkából
valósult meg – a kiállítás közvetlenül az euró bevezetése előtt került megrendezésre – csak
összevetésképpen: a 7. Berlini biennále büdzséje valamivel több, mint 2,5 millió euró volt (ez
már tulajdonképpen a fő támogató, a Kulturstiftung des Bundes209 kizárólagos támogatása).
207

Klaus Biesenbach (1966), a New York-i legendás kortárs kiállítóhely, a PS1 igazgatója, a kortárs német
kurátor-szcéna legvitatottabb figurája – még akkor is, ha régóta nem Németországban él –, a személyét és
tevékenységét érintő kritika tulajdonképpen magában foglalja az „utazó” vagy „sztárkurátor” – jelenséggel
kapcsolatos dilemmákat. Ennek kivételesen jó összefoglalója olvasható egy, a Kunst-Werkében 2002-ben
Biesenbach által rendezett kiállítás kritikájában: Martin Conrads, Ulrich Gutmair: Schluss mit lustig. Die KunstWerke und die Wehrmacht, in: Texte zur Kunst, 2002, No. 45., p. 87-96. http://www.textezurkunst.de/45/schlumit-lustig-die-kunst-werke-und-die-wehrmach/, utolsó letöltés: 2014 május 9.
208
A támogatók között természetesen nemcsak magánszemélyeket találunk. Az első biennále támogatói között
volt pl. a német lottótársaság, a belügyminisztérium fővárosi kulturális alapja, a DG Bank, a Lufthansa és még
sorolhatnánk.
209
V.ö.: A Kulturstiftung des Bundes weboldalán található információkkal: http://www.kulturstiftungdesbundes.de/cms/de/meta/suche/?sent=1&languageID=de&random=1371826214559&begriffe=berlin+biennale
#, utolsó letöltés: 2014 április 14.
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Biesenbach tehát elsősorban a városban rejlő potenciálra épített, innen a kiállítás
talányosnak vagy bonyolultnak éppenséggel nem nevezhető címe, a Berlin/Berlin. A cím
mögött húzódó koncepció vezérfonala sem különösebben bonyolult: a show résztvevői olyan
művészek, építészek, designerek, irodalmárok, filmesek, táncosok, stb., a kreatív ipar olyan
szereplői közül kerültek ki, „akik vagy Berlinben élnek, vagy az elmúlt években itt voltak
aktívak, és munkásságukkal befolyásolták a késő kilencvenes évek berlini művészeti
közegét”210 Az áttörés előtt álló, folyamatosan változó, izgalmas város vizuális
megfogalmazásának egy adekvát formája valósult meg a biennáléban.
A több mint 70 művész és egyéb résztvevő munkáiból létrejött kiállítás- és
eseménysorozat áttekintő jelleggel a kilencvenes évek művészetének aktuális trendjeit is fel
kívánta térképezni. Ugyanakkor a kritikák szerint211 kevésbé a művészeti, sokkal inkább a
kultúrpolitikai aspektusok álltak az érdeklődés homlokterében, a biennále nem célként, sokkal
inkább eszközként lett kezelve a kiállítás ideje alatt. Éppen ezért nem szolgált sok
meglepetéssel a művészlista sem212. Persze, a „nem szolgált sok meglepetéssel” kijelentés
relatív, hiszen 1998-ban az olyan nevek, mint Rirkrit Tiravanija, Thomas Demand, a biennále
legfiatalabb résztvevője, Markus Schinwald vagy épp Vibeke Tandberg – de másokat is
említhetnénk – még nem számítottak olyan, számos biennálén és vándorkiállításon bemutatott
szupersztárnak, mint napjainkban. Az 1998-as berlini biennále művészgárdája ma lehet, hogy
unalmasnak tűnik, de a kilencvenes évek második felében ez a show valóban az aktuális
trendeket, ígéreteket vonultatta fel. A kritika megítélése alapján a környezet, az „ambiente”,
maga a brandelni kívánt termék, Berlin, egészében véve nagyobb szerepet kapott, mint a
tulajdonképpeni művészi tartalom. Azért természetesen akadtak művész-felfedezettek,
jellegzetes német kifejezéssel élve, ún. „Neustars” is, például Jonathan Meese a kétezres évek
elejéig tartó sikertörténete is innen és ekkor indul el Ahoi de Angst című, a Postfuhramtban
bemutatott totálinstallációjával, ami a popkultúra, trash-esztétika, művészi egománia sajátos
keveréke. E jellegzetességekhez Meese a mai napig hű maradt.
A másik, a kiállításra készült, azóta is töretlen népszerűségnek örvendő mű-szenzáció
Carsten Höller a Kunst-Werkébe tervezett óriáscsúszdája, a Valerio II. volt. Höller azóta is
profitál a kiállítási intézményekben installált élménycsúszdákból, ennek iskolapéldája a Tate
Modernbe tervezett hatalmas installációja, a KW-csúszda nagy testvére, a 2006-os Test Site.
210

Ld. Biesenbach a biennálé sajtótájékoztatóján elhangzott szövegét: http://www.berlinbiennale.de/blog/1-6biennale/1-biennale, utolsó letöltés: 2014 április 14.
211
ld. pl.: Kulturforum, Bd. 143., 1999 január-február, 292.-308.o.
212
ld.: 1. Berlin Biennale: http://www.berlinbiennale.de/blog/1-6-biennale/1-biennale, utolsó letöltés: 2014
április 14.
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Biesenbach és társkurátorai a kísérő rendezvényekről és az esemény-jellegről sem
feledkeztek el – ezt utóbbinak meghatározó példája Rikrit Tiravanija 1000 fős vacsorája a
megnyitón, valamint Congress 3000 címen a Haus der Kulturen der Welt-ben zajlottak
beszélgetések, talk-show-k, filmvetítések, divatbemutatók. A kiállítás teljes nyitva tartása
alatt felolvasásokon, performanszokon vehettek részt az érdeklődők.
A kiállítás „Platformja” élő és kritikai attitűdöt kívánt kölcsönözni az eseménynek,
távol a kommercionális galériák rendszerétől. Ezek a kijelentések ma már nem számítanak
újdonságnak, de ha gondolatban visszautazunk az időben 15 évet, ezek a jellemzők akkor még
megkülönböztető karakterjegyeknek tűnhetnek a klasszikus intézményi, illetve kereskedelmi
galériákban zajló művészetközvetítési tendenciákhoz képest. A Platform adott teret a kritikai,
szociális attitűddel rendelkező munkáknak, az aktivista, marginális pozícióknak. Az
emlékekben akkor még elevenen élő Documenta X mintájára213 a kurátorokban munkált egy
Hybrid Worskpace létrehozásának szándéka is, ami azonban nem lett túl sikeres, főként az
elhibázott helyszínválasztások, a KW terei vagy éppen az akadémia előadóterme miatt, ahova
a legelszántabb szakmabelieken kívül igen kevés látogató vetődött el.
Az élő és kritikai attitűd biztosításának szándéka ellenére a kritikusok nem bántak
kesztyűs kézzel a gyerekbetegségekkel küzdő rendezvénnyel. Thomas Wulffen, Martin
Warnke és a kritikusok többsége214 meglehetősen szkeptikusok voltak az első biennálét
látván, és ez a szkepszis egyértelműen jelen van a kritikákban. A szerzők többsége,
felülemelkedve vagy inkább átnézve az első „szárnypróbálgatáson” azonban a jövőbe néz, és
a következő biennálétól várja az előremutatást, az igazi áttörést, illetve azt, hogy
„intézményesülhet”-e egy ilyen, elsősorban a hely szellemének inspirációjából fogant
kezdeményezés, mint Biesenbaché. Egészen egyedülálló, hogy kereskedelmi galeristák, mint
például a Galerie Zwinger tulajdonosa nyílt kritikát gyakorolnak a kurátori döntések felett215,
és bírálják a művészek kiválasztását – ez a nyíltság és keresetlen őszinteség, azt hiszem, nem
sokkal ez után végérvényesen kiment a divatból. Lehet, hogy Werner Müller is óvatosabban
fogalmazott volna, ha tisztában van Biesenbach további pályafutásával illetve a berlini
biennále sikeres folytatásával.
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Documenta X, 1997 június 21. – szeptember 28., kurátor: Catherine David. http://www.stadtkassel.de/miniwebs/documentaarchiv/03065/, utolsó letöltés: 2014 április 8.
214
Ld. Kunstforum International, Band 142., 1998: Biennale in Berlin
215
Werner Müller: Ein kommunizierender Archipel, in: uo. 301-302.o.
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A kritikusok a kiállítás kapcsán szinte kivétel nélkül szóvá tették, hogy nem
foglalkozott az akkor – a kilencvenes évek művészeti diskurzusában - maguknak
egyértelműen helyet követelő témákkal, mint a multikulturalizmus kérdése, a gender
diskurzusok, a városi elszegényedés – amelynek Berlin, a kultúrák és különböző szociális
rétegek (akkor még nyilvánvalóan) ütközésének helyszíne különösen indokoltan teret adhatott
volna. Míg például Schönebergben már akkor is virágzott a meleg-kultúra, nemcsak
szórakozóhelyek, bárok, de színházak, a szcéna kultúráját reprezentáló helyek formájában,
addig a frissen”adoptált” Kelet-Berlint az idegenekkel, a mássággal szembeni intolerancia,
agresszió jellemezte (amelynek maradványaival a városközponttól távolodva természetesen
ma is szembesülünk). Ugyanígy jellemző a kritikákban a műfaji hiányosságok, például a
festészet vagy az új média hiányának számonkérése – amiben szerintük némiképp csorbul az
„áttekintés” igényével létrehozott kiállítás dicsősége216.
Biesenbach tulajdonképpen nem akart mást, mint az egyedi helyszínt – Berlint intézményi szinten is a nemzetközi művészeti érdeklődés középpontjába katapultálni: ezért a
helyi művészek, ezért a helyi szcéna felülreprezentált jelenléte és a szélesebb spektrumú,
nemzetközileg releváns témák, mint például a szociális érzékenység, gender-diskurzus, stb.
háttérbe szorulása. 80 000 látogatójával azonban a kiállítás mindenképpen sikeresnek volt
mondható – rossz nyelvek szerint ez a reprezentatív szám főként a Hamburger Bahnhofban
épp a biennáléval egy időben nyitva tartó Sensation kiállításnak volt köszönhető217 – ez
azonban keveset rontott Biesenbach renoméján.
A kritikusok fanyalgását félretéve, azt mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a berlini
biennálék jól-rosszul sikerült katalógusai közül magasan kiemelkedik a Berlin/Berlin
katalógusa, tervezője a párizsi M/M218. Ha Biesenbach a kreatív iparban rejlő potenciált
akarta megmutatni, ebben a kiadványban ez maradéktalanul jelen van. A könyv sokkal több
egy kiállítási katalógusnál, tulajdonképpen egy kreatív lexikon formájában összeállított első
osztályú Berlin-bedekker, benne város- és országtörténet (tisztességes nevén: Landeskunde),
urbanisztikai kitekintések, berlini who is who, kortárs művészeti szótár és névmutató, insider
tippek, infógrafikák, fontos tudnivalók a városról és lakóiról – és természetesen a biennáléról
és annak résztvevőiről. Mindez rendkívül igényes, minden részletében megtervezett, de
mégsem hivalkodó és feltétlenül trendi grafikai arculattal párosítva – nemcsak grafikusoknak,
216

Ld.
David
Allen,
Dominic
Eichler
kritikáit:
the
first
berlin
biennale:
http://www.artnet.com/magazine_pre2000/features/allen/allen11-22-98.asp, utolsó letöltés: 2014 június 7.
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Sensation: young british artists from the Saatchi Collection, Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof –
Museum
für
Gegenwart
Berlin,
1998
szeptember
30.
–
1999
január
17.,
http://en.wikipedia.org/wiki/Sensation_%28art_exhibition%29), utolsó letöltés: 2013 október 4.
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kurátoroknak, hanem az igényes és innovatív könyveket díjazóknak is kötelezően ajánlott
olvasmány. Itt is tetten érhető az a tendencia, ami aztán a kilencvenes évek folyamán, a
kétezres években szinte kötelező gyakorlattá válik, nevezetesen, hogy a kiállítási katalógus
nem pusztán a kiállítás részeként, adalékaként, hanem önálló, teljes értékű produktumként
jelenik meg.

4.3 A második Berlin-Biennále
BB2 vagy az Érzékek iskolája
2001 április 20.- június 20.
Helyszínek: Kunst-Werke, Postfuhramt, S-Bahn Bögen (gyorsvasút-árkádok),
Allianz-Ház)
Kurátor: Saskia Bos
A kritikusok és fanyalgók elvárásait a 2001 április 20. - június 20. között látogatható
második berlini biennále holland kurátorának, Saskia Bos-nak219 kellett volna valóra váltania
– ez pedig számos szempontból nem sikerült maradéktalanul. Talán azért nem, mert a
kritikákból okulva Saskia Bos a helyi művészeti szcéna és a Berlin körül épülő network
helyett szinte kizárólag a nemzetköziségre és a közösség minél teljesebb körű részvételére - az
élményszerű participációra - épített. Hívószavai a kapcsolódás, hozzájárulás/kontribúció és a
kötelezettség voltak.
Míg elődje, Klaus Biesenbach kokettált a kereskedelmi galériákkal (hiszen
vállalkozásának sikere nagymértékben függött azok anyagi támogatásától) és részben azok,
mint a Zwinger, Neugerriemschneider, Gallery Contemporary Fine Art Berlin, stb.
művészeire támaszkodott, Bos számára a kommercionális, piacorientált művészet kritikája
volt az egyik elsődleges cél. Nem a művészi egó vagy bizonyos életművek, fontos, autonóm
művek előtérbe állítása, hanem a közönséggel folytatott dialógus létrehozása a küldetés fő
célkitűzése. Ezért a második berlini biennále elsősorban pozitív, jövőbe mutató
állásfoglalásokat kívánt bemutatni, ahol a kurátor mint közvetítő, mediátor van jelen mű és
közönség, művész és közönség, művész és művész között. Pedig közvetítőre sok esetben nem
is volt szükség, a kiállításon látható, vagy inkább megélhető művek gyakran a testet-lelket
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Ld. a grafikuscsoport weboldalát, MM Paris: http://www.mmparis.com/, utolsó letöltés: 2013 április 7.
Bővebb információ ld. kurátorok-függelék.
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(bár inkább az előbbit) „kényeztető” kulturális élményként voltak aposztrofálhatók, mégpedig
a szó szoros értelmében véve. Bos itt Andrea Fraser művész, teoretikus nyomán a művészetet
mint munkát, egyfajta szolgáltatásként értelmezi.220 Fraser szerint a művész által elvégzett
munka nem kötődik feltétlenül egy átruházható termék előállításához, sokkal inkább
viszonyokat generál a társadalom és a gazdaság különböző területein. Ebben a dematerializált
helyzetben előtérbe kerül a kulturális áru kritikája, amely felhívja a figyelmet a művészeti
gyakorlat autonóm törekvéseire. Bos nem ment ennyire messzire az elméleti feltételek és
konzekvenciák leszűrésében, ám a „művészet mint szolgáltatás” mottót igencsak komolyan
vette.
Ez volt aztán a 2. Berlini biennále egyetlen különlegessége. Azzal, hogy Saskia Bos
szándékosan lemondott a tematikus keret-koncepcióról, a kiállításnak például nem adott
átfogó címet, már sugallta, hogy itt nem egy kurátori elméletet illusztráló, vagy az éppen
aktuális kötelező elméleti diskurzust vizualizálni vagy közvetíteni kívánó bemutatóról lesz
szó. Lehet, hogy döntésének hátterében az állt, hogy felmérte, a biennálék özönében (ne
felejtsük el, ezek ugrásszerű megnövekedése főleg a kilencvenes évek végén még a szcéna
szereplőit is meglepte) nem könnyű valami igazán újjal előrukkolni, mint ahogy a kiállításkoncepciók elméleti bázisával sem könnyű már meglepni a hozzáértő közönséget221.
De a második berlini biennálés tárlatnak valóban nem is az volt a célja, hogy a
meglepetés erejével vagy a kurátori koncepció elméleti aktualitásával hasson:
„...szerettem volna a sok biennálera jellemző Anything Goes-effektust elkerülni, azt,
hogy mindenképpen valami újat, meglepőt mutassak. De nem akartam egy elméleti felvetés
csapdájába se kerülni. Azt hiszem, a tematikus kiállítások végeredményben nagyon
korlátozóak. Hajlunk arra, hogy a saját elméleti felvetéseinket illusztráljuk, miközben új
művészi gyakorlatok fejlesztésén kellene munkálkodnunk....“222
Sokkal inkább a látogatók kedvében járás tette annyira népszerűvé az egyes kiállítási
helyszíneket. Az „érzékek felé nyitó”, interaktív, élmény-művészet ezidáig leginkább csak az
elméleti fejtegetések szintjén megrekedő ‘megvalósítása’ itt ténylegesen, kézzelfoghatóan
vette körül a látogatót. Művész-kávézó, budoár, thai masszázs... minden volt, mi a látogatók
220

Andrea Fraser: Mi az, ami megfoghatatlan, ami átmeneti, ami közvetít, ami részvételre épül; és mi az, ami
bevett dolog a nyilvános térben? In: How to Provide an Artistic Service: An Introduction. Presented at The
Depot, Vienna, October 1994. http://exindex.hu/index.php?page=3&id=262, utolsó letöltés: 2014 október 20.
221
Ezekből a teóriákkal erőteljesen alátámasztott kiállításkoncepciókból a biennále ideje alatt sem volt hiány
Berlinben, például ekkor volt látogatható a The Short Century című tárlat: http://universes-inuniverse.org/eng/specials/2001/the_short_century/floor_plan), amit a következő documenta-kurátor, Okwui
Envezor neve fémjelzett.
222
Ld. Annie Fletcher Saskia Bos-sal készített interjúját a kiállítás katalógusában, 2. Berlin Biennale, Oktagon,
Köln, 2001, 1. kötet, 11. o.
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szem-szájának ingere. (7. Kép) Nem véletlen, hogy a kiállításról beszámoló kritikák is szinte
csak ezt az egy, megjegyezhető aspektust emelték ki. Ami nem is meglepő, ugyanis az előbb
említett élmény-művészeten kívül nehezen lehetett mit kezdeni a kb. 50 művész munkáiból
összeállított válogatással. Nem volt fogódzó, vezérfonal, tematikus csomópont, bármi, ami
kapaszkodót jelenthetett volna. Csak gyenge, feledhető, vagy jó, de éppen ezért többékevésbé bármilyen szélesebb kontextusban jól működő művek voltak – számomra e
tekintetben a 2001-es berlini biennále felfedezettje például Kutlug Ataman volt, aki Never My
Soul című megdöbbentő, zavarbaejtő videómunkájával szerepelt a kiállításon.
Ezzel aztán meg is érkezünk a biennále-műfaj egyik legnagyobb rákfenéjéhez, a
koncepcióhoz. Mert azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy olyan, elhíresült, de
tulajdonképpen

a

„nesze

semmi,

fogd

meg

jól”

kategóriába

tartozó

hangzatos

koncepciócímek, mint a Harald Szeemann által rendezett 49. Velencei Biennále címe, a
„Plateau of Humankind”223 (a Szeemann-féle cím természetesen csak egy példa, sok hasonlót
is találhatnánk) bármit is elmond a kiállított művekről, vagy azok a címről. Illetve, adott
esetben a kiállítottakon kívül számos másik mű is elmondhatna ugyanannyit. Tehát, a nagy
volumenű megakiállítások címei csak hozzávetőleges határokat jelölnek ki, ezért is
alkalmazhatóak adott esetben másik helyszínen, más kontextusban is. Viszont ha nincsenek
meg még ezek a hozzávetőleges koordináták sem, akkor teljes lesz a talajvesztés, tanácstalan
a kritika – ennek szép példája a 2. Berlini Biennále. Persze, erre is találunk megoldást:
elméleti vezérfonal hiányában teljességgel a nézőre van bízva, hogy ízlésének megfelelően, a
kiállítás elrendezésének köszönhető széles mozgásteret kihasználva maga keresse meg a csak
individuálisan létrehozható/felfedezhető összefüggéseket, csomópontokat művek, helyszínek,
ötletek között – szélesedjenek az értelmezői horizontok, legyen önálló, és nem irányított a
párbeszéd mű és befogadó között...
A műfajokat tekintve itt is csak elvétve voltak jelen a klasszikus műfajok, festészet,
szobrászat, ez alól érdekes módon a kiállításon szereplő magyar művészek munkái, mint pl. a
Kis Varsó festett gipszszobrai vagy Németh Hajnal hétrészes lakkfestmény-sorozata is
kivételt képeztek. E helyütt azonban nem az elfeledettnek hitt műfajokról, hanem inkább arról
a tényről kell megemlékeznünk, hogy a Berlini Biennále 1998-tól datálható fennállása óta az
előbb említetteken kívül – amikor is két magyar művész(csoport) egyszerre került be a

223

Ld. Plateau of Humankind: http://universes-in-universe.de/car/venezia/bien49/e-plateau.htm, utolsó letöltés:
2013 május 18.
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válogatásba - nem vett részt magyar kiállító a biennálén224. Kifejezetten érdekes kérdés, hogy
miért van ez így? Hiszen a múlt évet is ideszámítva már jobban állunk a magyar részvétel
tekintetében a kasseli Documentán, az isztambuli, a prágai biennálén, Bukarestben, a
manifesztákon...225 Ehhez képest Berlin, ami földrajzilag és kulturálisan sem elérhetetlen
távolság, népes számú magyar művész- és kurátor közösség befogadója, élő kulturális
kapcsolatok helyszíne magyar kulturális intézettel, egyetemi jelenléttel, stb., mégis
„bevehetetlen várnak” bizonyul226.
Saskia Bos külső helyszínei, a Jannowitzbrücke gyorsvasúti hídjának árkádjai vagy a
Treptower Allianz bizonyára a távolságok miatt nem bizonyultak túlságosan jó választásnak.
Talán a látogatók sem voltak még hozzászokva a perifériára vándorlás/gyaloglás
gondolatához, ami a következő években azonban sokat változott, sőt: szinte kötelező
gyakorlatként jelenik meg a biennálékon az exotikus helyszínekre zarándoklás. Ekkor, 2001ben még mindenkiben elevenen élt az 1999-es Velencei Biennále új helyszíne, az Arsenale
keltette benyomás, amivel egyszerűen lehetetlen volt versenyezni227.
A Biesenbach utáni 2. Berlin Biennále viszonylagos sikere ellenére – bár a
látogatószám (kb. 60 000 fő) csökkent az első biennáléhoz képest - júniusban már Velence
állt az érdeklődés középpontjában, ahol ekkor nyílt meg a 49. Velencei Biennále. A kurátor
éppúgy, mint azt megelőzően, 1999-ben, Harald Szeemann volt – ilyen feltételek mellett a 2.
Berlin Biennále nem jelenthetett valódi konkurenciát.
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Amennyiben a kísérőprogramokat, pl. az ötödik biennále kísérőrendezvényei közé meghívott, Páldi Lívia által
összeállított Balázs Béla Stúdió-válogatást vagy a hetedik biennálén szerepelt Krétakör-produkciót, az
illumiNation-t nem számítjuk „műnek”.
225
Gondoljunk csak Csákány István vagy St. Auby Tamás a 2012-es kasseli Documentás részvételére, szintén
St. Auby Tamás 2009-es, illetve Kaszás Tamás-Loránt Anikó 2011-es isztambuli biennálés szereplésére; a prágai
(Angel Judit, László Gergő, Simon Kati), bukaresti biennáléra (Petrányi Zsolt) ahová nemcsak magyar
művészek, de magyar kurátorok is meghívást kaptak, hogy csak néhány példát említsünk.
226
ld. ehhez a szöveg végén található függelékben a Németh Hajnallal készített interjút.
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Az eredetileg tulajdonképpen a haditengerészet tulajdonát képező, óriási hajószerelő-műhelyként szolgáló
Arsenale az 1980-as évektől tartozik kiállítási területként a biennáléhoz. A ma robbanásszerűen terjedő urbánus
biennálék születésének, majd kedvelt indusztriális helyszínválasztásainak példája. Szimbolikusan (és a
gyakorlatban is) a kísérletezés helye, a normál kiállítási helyszínek nyitása a katonai-indusztriális építészet felé,
a nyitott, kísérleti fórumok előnyben részesítése a klasszikus „formák“ helyett. Elsőként a huszadik században „a
kurátor“ prototípusaként elhíresült Harald Szeemann (1933-2005) tette biennálés kiállítási helyszínné az 1999-es
d’APERTutto című kiállításon.
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4.4 A harmadik Berlin-Biennále
BB3 – A teoretizált kollaboráció
2004 február 14 – április 8.
Helyszínek: KunstWerke, Martin-Gropius-Bau, Kino Arsenal
Kurátor: Ute Meta Bauer
Az Ute Meta Bauer rendezte Biennále összességében sem nagy lelkesedést, sem
mélyebb érdeklődést nem váltott ki. A leggyakrabban felmerült jelző vele kapcsolatban a
„száraz”. A „kevesebb esztétika, több morál” jegyében született biennále célja egy
hagyományos művészeti kiállítás kereteit túllépve (azt tulajdonképpen többé-kevésbé
szükséges járuléknak tekintve), hogy a helyi művészeti-kreatív-tudományos szcénával
kapcsolatot kezdeményezzen és egy átmeneti diskurzust eredményezzen. Az egyik lokális
csomópontot a 20 évvel az egyesülés utáni Berlinre történő reflexiók képezték, ahol Berlin
speciális topográfiája képezte a referenciát a más európai nagyvárosokkal történő
összehasonlítás során. (Nem tudunk olyan berlini biennálét megnevezni, ahol ez a speciális
topográfia ne játszott volna meghatározó szerepet.) A valóban megnevezett csomópontok
azonban a következők voltak: „migráció, városi kondíciók, szónikus tájak, divatok és
szcénák”, valamint a „másik mozi”, ami tulajdonképpen egy tényleges mozit, az Arsenalt
jelentette, ahol a kiállítás filmprogramja kapott helyett. Ute Meta Bauer a berlini biennále
történetében először törekedett a társ- és alkalmazott művészetek a kiállításba történő
integrálására, mégpedig a „divatok és szcénák” címet viselő alprogram keretében (rajta kívül
csak Szymszyk és Filipovic kísérleteztek hasonlóval az ötödik biennálén). Itt még a külön
helyszínre száműzés sem nehezítette meg a tényleges integrációt, ugyanakkor azonban a
külön szekció is rámutatott, hogy a kurátor tulajdonképpen „kis színes kitekintésnek” szánja a
próbálkozást.
Ahogy szinte minden berlini biennálén, elsősorban most is helyben zajlott az
előkészítés, ezzel is hangsúlyozva a közvetlen kapcsolódást Berlinhez, a lokális
közösségekhez. Talán ez a biennále működött együtt a teljes időtartam alatt a legtöbb más
berlini kulturális intézménnyel, pl. a Heinrich-Böll-Stiftunggal, a Schaubühnével, a Berliner
Festspiele-vel és, érdekes módon, a legkevesebb művésszel (ha a kísérő programok
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résztvevőit nem számoljuk, 24 művész vett részt a biennálén). A témacsomópontokat – a
Berlinben különösen releváns témafelvetéseket kijelölő hub-okat – szakértők bevonásával
dolgozták ki, azonban ezek egyike sem szerepelt társkurátorként.
A berlini biennálék közül talán a 3. Berlini Biennále volt a legteoretikusabb felütésű
kezdeményezés, köszönhető ez nem utolsósorban a kurátor, Ute Meta Bauer erősen
elméletcentrikus beállítódásának. Ezt a kijelentést jól alátámasztja a kiállítás katalógusában
megjelent kurátori statement első mondata: „A 3. Biennále referenciakerete Berlin
heterogenitása, amit a múlt mítoszai, a nyolcvanas - kora kilencvenes évek alternatív,
szubkulturális, kultúrkritikai gyakorlata, valamint a politikai-ökonómiai motiváltságú
újradefiniálás, az „új” főváros és kulturális metropolisz szerepből fakadó változások
táplálnak.”228 Bauer ezzel tulajdonképpen nem mondott semmi újat az előtte biennále-ügyben
kurátori minőségben megszólalókhoz képest, hub-ok ide, hub-ok oda, mégiscsak a városba
kapaszkodott bele, kurátori szempontból ezen kívül azonban nem hozott váratlan fordulatot.
A kurátor a kiállítást és a csatlakozó rendezvényeket a bevezetőben már oly gyakran
emlegetett és a már Biesenbach és stábja által az első berlini biennálén is bevetett
“platformnak”

tekintette,

egy

sajátos

formának

művészet

és

társadalmi

közeg

kommunikációjának megteremtésére. Tette ezt valószínűleg nem kis részben Nicolas
Borriaud ekkor még kevéssé kritizált relációesztétikájának hatására229.

Exkurzus 1: Közelség, kapcsolat, kommunikáció: Nicolas Bourriaud
relációesztétikája a (művészi) gyakorlatban
A

relációművészet

bourriaud-i

terminusa,

a

kilencvenes

évek

művészetelméletének egyik meghatározó fogalma, melynek elméleti hátterében az emberek
közötti, társas kapcsolatok és ezek társadalmi kontextusa áll. Borriaud a művészetet
tulajdonképpen ezen kapcsolatok generálására alkalmas relációs formának tekinti, majd ezen
továbblépve “találkozásállapotként” definiálja230.
Bourriaud

tézise

szerint

a

művészet

–

különösen

a

kilencvenes

évek

interszubjektivitáson alapuló művei – konkrét közösségeket hozhatnak létre, elősegítve a
szociális integráció politikai teljesítményét. Az emberek közötti kapcsolatteremtést célzó
228

Ld.: Ute Meta Bauer (szerk.): 3. Berlin-Biennale, Kiállítási katalógus, König verlag, Köln, 2004, 14.o.
Nicolas Bourriaud: Relációesztétika, Műcsarnok, Budapest, 2007, ford.: Pálfi Judit, Pinczés Bálint
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művek egyik fő erénye a közvetlenség újbóli megteremtése, ami a szerző állítása szerint a
huszadik század végének egyre személytelenebbé váló közegében különösen fontos231. A
Bourriaud által relációművészetként aposztrofált művészet kiindulópontjában ezért „az
emberi, emberek közötti kapcsolatok, relációk összessége és ezek társadalmi kontextusa
áll.”232
Ennek jegyében az ‘új’, kilencvenes évekbeli művészetfogalom központi elemévé a
kapcsolat, a kapcsolatteremtés és az interszubjektivitás váltak. Bourriaud számára azonban
nem a kapcsolatok milyensége, minősége vagy azok létrejöttének oka az érdekes, hanem
magának a kapcsolatnak a létrejötte, illetve megteremtésének körülményei. E szempont ilyen
értelemben tekinthető némiképp öncélúnak is, hiszen a szerző a kapcsolatot magáért a
kapcsolatért tartja fontosnak (ami a művészet teremtette helyzet nélkül nem jöhetett volna
létre), ám ezen túlmutatóan – például hogy a művészet keretein belül, illetve a művészet
megnyitotta tereken belül valami érdekében is létrejöhetnek kapcsolatok – már nem vizsgálja
a kérdést.
Számára a személyközi, bensőségességen, a konvivialitáson alapuló relációk a
számottevőek, az egyénnek a közösséghez, illetve adott esetben a művészet teremtette
lehetőségeken belül formálódó közösségeknek a társadalomhoz fűződő kapcsolatát nem
tárgyalja. A szerző bensőségesség iránti érdeklődését a kilencvenes évek eldologiasodott,
mechanizálódott emberi és társadalmi környezete indokolja, amely az egyének közötti (egyre
ritkábban létrejövő) viszonyokra is rányomta bélyegét.233 Bourriaud véleménye szerint a
művészet új stratégiákat hoz létre a személyesség, a közelség megteremtésére. E stratégiák
lényege tulajdonképpen egy szociális kísérletekre alkalmas tér megteremtésében áll, amely
szétfeszíti a bevett viselkedésminták uniformitását. Ugyanakkor az általa elemzett,
művészeten keresztül létrejött szociális kapcsolatok egy időszakosan behatárolt, partikuláris
és konkrét közösségen belül működnek, ezen túlmutatóan nem234. A Relációesztétikában
231

uo. 8.-9.o.
uo. 12.o.
233
A Relációesztétika folytatásaként megjelent Utómunkálatok című könyve például az interperszonális
viszonyokon túllépve „a világháló megjelenése által kialakult tudásformákat” és ezekhez kapcsolódóan „az
egyes műalkotásokhoz való újfajta viszonyt” vizsgálja, amelyeknek a személyköziség nem feltétele többé. V.ö.:
Nicolas Bourriaud: Utómunkálatok, Műcsarnok könyvek, 2007, 6.o., ford.: Jancsó Júlia
234
Bourriaud elméleti fejtegetéseinek hatása meglepően hamar tükröződött a hazai kurátori, kiállításrendezői
gyakorlatban is. A kétezres évek elején itt is a kapcsolatépítő, közösségteremtő művek kerültek a kurátori
érdeklődés homlokterébe. Ennek szép példája a Műcsarnokban 2001-ben megrendezett Szerviz című kiállítás
(Szerviz, Műcsarnok, 2001 szept. 6. – ok. 7., kurátor: Angel Judit). A kurátori statementben szinte
felismerhetően visszaköszönnek a Relációesztétika tézisei: „A kiállítás a szolgáltatásokra épül és egy olyan
jelenséget emel be a művészet szférájába, mely eleve önmagában hordozza a társadalmi visszacsatolás
szükségszerűségét. A szolgáltatások interperszonális kapcsolatok kiépüléséhez vezetnek, lehetővé teszik a
közvetlen kommunikációt művész és közönség között, továbbá reflektálnak magára a művészeti kontextusra is.“
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olyan művészek alkotásait tárgyalja, „akik műalkotásként mutatják be a társas együttlét
valamilyen formáját”, valamint „a valamilyen közösség létrehozására szolgáló tárgyat”235.
A magam részéről itt most csak az első felvetéssel foglalkozom. A társas együttlét
valamilyen formáját bemutató művek skálája igen széles az intimszférától kezdve a közösségi
terek sajátos szabályaihoz igazodó nyilvános együttlétekig. Az elmúlt néhány évtized - de
Bourriaud tézisét alátámasztva – különösen a kilencvenes évek művészeti gyakorlatában a
legkülönfélébb, fentebbi szituációt vizsgáló művel találkozhatunk. Ezek között megtalálhatjuk
a házasság intézményével foglalkozó különböző felvetéseket (Kele Judit, I am a Work of Art,
1979-1984, Tanja Ostojic, Looking for a Husband with EU-Passport 2000-2005, Alix
Lambert, Wedding Project, 1993), a társas együttlét szokványos kereteit, például a kávézókat
műalkotássá minősítő művészi elképzeléseket, (Angela Bulloch, CCC, 1993, Tobias
Rehberger, Bar Caffeteria, 2009, Velencei Biennále) vagy akár vacsoraszituációk
újrajátszásait (Rirkrit Tiravanija Untitled (Free), 1998, 2007, 2011, 2013, Szabó Eszter
Ágnes, Plein Air-főzés, 2002, Schneemeier Andrea, Luxusvacsora, 2008), hogy csak néhány
példát említsünk.236
Ha Bourriaud leggyakrabban hivatkozott példái közül (például Rikrit Tiravanija, Felix
Gonzales-Torres, Liam Gillick munkái, stb.) csak a thaiföldi származású, de később
Amerikában felnőtt Tiravanija praxisát nézzük meg, a Bourriaud által felvetett szempontok
már ott is kevéssé árnyaltnak tűnnek. Tiravanija munkamódszere a főzés. (5. kép) Az általa
megfőzött thai fogások közös, megnyitókon vagy meghirdetett időpontokban galériákban,
múzeumokban történő elfogyasztása az a társas esemény, amelynek az étkezés a
tulajdonképpeni apropója és így Bourriaud tézisének első pillantásra látványos illusztrációja.
A Tiravanija-féle fogadások (amiket az őt felkérő művészeti intézmények fizetnek) a társas
együttlétek generátorai, ahol a résztvevő mikroközösség tagjai között kibontakozik a
közelség, megnyílik a párbeszéd tere, stb.
Bourriaud nem veszi tekintetbe azt a nyilvánvaló tényt, hogy a művészeti közeg
tereiben zajló, a Tiravanija-vacsorákhoz hasonló eseményeken nem új, hanem inkább egymást
igencsak jól ismerő mikroközösségek jönnek össze, a párbeszédek irányítottak és cseppet sem
közeliek, hanem jól rögzített játékszabályok mentén zajlanak. Ami a legmeglepőbb, hogy
Bourriaud nem beszél arról az ironikus aspektusról, ami Tiravanija munkáinak alapvető
V.ö.: Angel Judit kurátor a kiállításhoz írott kísérő szövege: http://www.c3.hu/~ligal/szervizSTATEMENT.html,
utolsó letöltés: 2013 május 18.
235
in: Nicolas Bourriaud: Relációesztétika, 68.o.
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jellemvonása, hiszen ő éppen ezeknek a vacsoraszituációknak a mesterkéltségéből,
megkonstruáltságából indul ki, abból a nyilvánvaló tényből, hogy a művészeti közegből már
rég kiveszett a közelség, humánum és interperszonalitás, a találkozásokat és beszélgetéseket
üzleti és szakmai

szempontok irányítják. Ez utóbbit jól tükrözi az a cseppet sem

elhanyagolható tény – amelynek Bourriaud egyébként nem szentel figyelmet – hogy a
vacsorák maradékai, a főzéshez használt eszközök, poharak, tányérok, stb. az adott művészeti
intézmény tulajdonába kerülnek és műtárgyként – installatív műként - azok gyűjteményét
gazdagítják. (Mintha Spoerri „Fallenbild”-jei ültetődnének át három dimenzióba...)
A másik fontos, ám a Relációesztétikából kimaradt szempont a fentebbiekben Andrea
Fraser kapcsán emlegetett „a művészet mint szolgáltatás” aspektus. Tiravanija mint thai
születésű művész szándékosan helyezi magát a kulináris szolgáltató pozíciójába, leképezve
ezzel a nyugati társadalmakban (és az utóbbi években azokon túl is) elterjedt modellt,
miszerint az ázsiai bevándorlók nagy része ebben a szektorban talált helyet, ebben toleráljuk
őket, többségüket ezzel is azonosítjuk. Azzal, hogy a művész művészi tevékenysége során is
ezt a „számára rendelt” helyet tölti be, rávilágítva e magátólértetődés visszásságára, teret ad a
társadalomkritikus vizsgálódásoknak is, a kolonializáció és kisajátítás problémáira helyezve a
hangúlyt.
A továbbiakban a Bourriaud meglehetősen optimistának és sterilnek nevezhető
„kapcsolatteremtő művészetelméletét” ért kritikák közül kettőt szeretnék kiemelni, egy brit
művész, Walead Beshty237 és egy brit művészettörténész, Claire Bishop meglátásait. A
participációs művészeti gyakorlatok szakértője, a művészeti kollaboráció kortárs elméleti
alapjait lefektető Claire Bishop meglehetősen nyers hangnemben jelentette meg kritikáját az
October folyóirat hasábjain.238 Bishop a Bourriaud által tárgyalt kapcsolatok színvonala felől
közelít: „hogyan kellene ezeket a kapcsolatokat összehasonlítani vagy megítélni? A
relációesztétika nem vizsgálja vagy kérdőjelezi meg a kapcsolatok minőségét és minden
kapcsolatot, ami dialógust eredményez, automatikusan jónak és demokratikusnak tekint”.239
Mindkét szerző kijelenti, hogy – amint azt fentebb Tiravanija példáján láttuk –, elmélete
érdekében Bourriaud szimplifikálja az általa tárgyalt művészek munkásságát, nem véve
tekintetbe a teória érvényességét esetleg nem alátámasztó szempontokat. Bishop egyébként
236

A példaképpen felsorolt munkák egészen különböző és egymással nem összevethető intenciók mentén jöttek
létre, ezek tárgyalása és összevetése nem képezi a dolgozat tárgyát, a számomra közös keresztmetszet itt a társas
viszonyok vagy azok keretfeltételeinek művészi konstruálása.
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Walead Beshty: Neo-Avantgarde und Serviceindustrie – Die Schöne Neue Welt der relationalen Ästhetik, in:
Texte zur Kunst, September 2005, Jg. 15., Heft 59, 150-157.o.
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Claire Bishop: Antagonism and Relational Aesthetics, in: October 110, Autumn 2004, 58.-70.o.
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nem sokat tart a Bourriaud által oly nagyra értékelt Tiravanija munkáiról, valóban pusztán a
művészeti világ kedvében járó szolgáltatásnak tekinti azokat. Beshty ezt árnyalva hozzáteszi,
hogy Tiravanija „közétkeztetései” expliciten mutatnak rá a művészeti területen is rosszul
fizetett és láthatatlanul jelen levő szolgáltatásokra és szolgáltatókra. Olyan diszkomfortérzést
generálhatnak a vendégekben, amelyek ettől zavarba jönnek, irritálva érzik magukat – ez az
étkezéseken részt vevők elmondása szerint általában akkor fogta el őket, ha kevesen voltak az
adott eseményen.
Nemcsak e két szerző, de a Bourriaud relációesztétikáját érintő kritika egészének egyik
fő támpontja, hogy a szerző által tárgyalt művészi kísérletek döntő többsége a művészeti
intézményeken belül zajlik, a közösségteremtés, a szociális integráció utópiájának játékos
realizálása így már maga is egy közösségen belül működik. Így a művészeti világ szereplőivel
eljátszott kommunikációs helyzetgyakorlatok tulajdonképpen a demokratikus követelések
karikatúrái lesznek.240
Az a társadalom, amelyben Bourriaud kipróbálja a Relációesztétikában bemutatott
közösségteremtő művészi kísérletek modelljeit, az esetek többségében az originalitás,
kreativitás, mozgékonyság, egyéni iniciatívák, kapcsolódások társadalma, mely aktív,
autonóm szereplők közreműködésén alapul.241 Ebben a helyzetben az aktivitás, participáció,
kísérletezés, szabályszegés már nem számít támpontnak, hiszen a „participációs imperatívusz”
az előfeltétel részét képezi. A szerző szinte feltétel nélkül bízik a csoportok és a közösségek
pozitív energiájában. Kijelenthetjük, hogy Bourriaud egy ideális, utópisztikus és sematikus
társadalmi modell keretezte háttér előtt elemzi a számára fontos kísérleteket. Ilyen értelemben
azonban apolitikusnak tekinthető, hiszen semmi sem apolitikusabb annál, mint egy olyan
közösség létrejöttének követelése, amelynek speciális minőségét figyelmen kívül hagyjuk.
Bourriaud nem ismeri fel (és nem is tárgyalja) a konfliktus szükségszerű és produktív
jelentőségét a demokráciák számára.242 Ez utóbbi szempont tekintetében e helyütt röviden
240

v.ö. pl. Juliane Rebentisch: Theorien der Gegenwartskunst, 64-65.o.
Ezt a kijelentést kijózanítóan támasztja alá Kürti Emese Bourriaud magyarul megjelent könyveiről írt rövid
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szükséges kitérnünk Chantal Mouffe belga politikatudós243 ugyancsak a kilencvenes években
felbukkant és kortárs művészeti kontextusban azóta is gyakorta idézett és hivatkozott
„cselekvő demokrácia” fogalmára. Mouffe a cselekvő vagy performatív demokrácia
létrehozása és fenntartása mellett érvel, miközben hangoztatja, hogy a demokrácia a közkeletű
felfogással szemben nem állapot, hanem egy folyamat, melynek mozgatórugói a benne
munkáló antagonisztikus ellentétek. Demokrácia tulajdonképpen nem létezik folyamatos viták
nélkül. A demokrácia konszenzusos állapota illúzió, ugyanis a benne feszülő ellentétek és
ellentmondások feloldhatatlanok. Véleménye szerint a mai, poszt-politikus társadalmak egyik
legnagyobb problémája épp az, hogy nincs alapvető különbség bal és jobb között. Mouffe
ennek értelmében nem bízik a mozgalmakban, pártokban, a demokratikus állapot
fenntartóiban. Elméleti elgondolása inkább az ágens, a cselekvő szubjektum-felfogásra épít.
Az ágensi szerep lehetőségét a művészettől sem vitatja el, ám ennek a szerepnek a felvállalása
nem lehetséges a konfliktusok és ellentmondások felvállalása nélkül. Mouffe radikális
demokráciaelméletének említését azért tartottam indokoltnak beilleszteni az exkurzus végére,
mert meggyőződésem szerint elméletének hatása kimutatható az esettanulmány végén
elemzett hetedik berlini biennále koncepciójának lényeges elemeiben, ahol a kurátor a
művészet ágens szerepkörét állította fókuszba.

4.5 A negyedik Berlin-Biennále
BB4 - Of Mice and Men - Egerekről és emberekről
2006 március 25 – június 25.
Helyszínek: KunstWerke, Auguststrasse, Alter Garnisonsfriedhof, Ballhaus Mitte,
Gagosian Gallery, Ehemalige Jüdische Mädchenschule, Postfuhramt
Kurátorok: Maurizio Cattelan, Ali Subotnick, Massimiliano Gioni
2006-ban nem volt könnyű dolga a berlini biennále kurátori csapatának, hogy felhívják
magukra a figyelmet, hiszen rendezvényük csak egy volt az aktuális kortárs művészeti
rendezvények sorában. A berlini zárás után már nyílt is a második tengerparti	
   triennále
belül zajló változásként, valamint a relációművészet nyomán az egyénekben kialakult átalakulásként érti, aminek
folyománya szükségszerűen a jobb társadalmi valóság létrejötte. Az ilyen és hasonló meglátások valóban
igazolni látszanak a kritikusok Bourriaud feltétlen optimizmusát bíráló kijelentéseit.
243
Chantal Mouffe: On the Political, Routledge, London, New York, 2005. Magyarul részletek: Chantal Mouffe:
A politika és a politikai, Századvég folyóirat, 2011.2.60. szám. 23-48. o., a témához ld. még: Timár Katalin: A
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Belgiumban, a harmadik nigatai triennále Japánban; Szingapúrban pedig az első biennále
debütált244. Ezt a kis kitekintést csak azért tettem meg, hogy lássuk, milyen konkurenciát
jelentenek egymásnak a különböző, biennále néven párhuzamosan futó rendezvények –
egyébként természetesen az összes berlini biennále időpontjára lebontva meg lehetne
vizsgálni a párhuzamosságokat.
A negyedik berlini biennále volt az első alkalom, hogy különböző területről érkező
nemzetközi kurátori csapat irányította a berlini biennálét, amelynek tagjai egy kurátor,
Massimiliano Gioni245, egy művész, Maurizio Cattelan, és egy publicista, Ali Subotnick
voltak. Első alkalommal került az irányítás olyan team kezébe, akiknek nem volt sem nyelvi,
sem tapasztalati kapcsolatuk a várossal – nem éltek Berlinben, nem voltak tisztában a lokális,
történeti kontextussal, a speciális történelmi, aktuálpolitikai, stb. körülményekkel. A három
kurátor ezért 2005-ben Berlinbe költözött, hogy felkészülhessen, és „helyben” szervezhesse
az eseményt. Fontos mozzanat a Berlini Biennále történetében, hogy a biennále fő
támogatója, a Kulturstiftung des Bundes vezetősége ekkor, a negyedik biennále előkészítése
idején dönt úgy, hogy a következő biennálékat már „automatikusan” támogatni fogja olyan
összeggel, ami mellett tulajdonképpen már nincs szükség privát vagy egyéb jellegű
támogatásra. A Kulturstiftung azóta is a berlini biennále fő támogatója, a támogatásra szánt
keret azóta sem csökkent.
A kurátorok e döntésükkel, nevezetesen a Berlinbe költözéssel is cáfolni kívánták a
világ körül utazó, mindig új művészekre és impulzusokra vadászó sztárkurátor imázst,
tudatosan Németországra szűkítve a hatósugarat. Akadémiákat, művészegyesületeket,
műtermeket látogattak országszerte azzal a céllal, hogy a kiállítás hangsúlyai ne tolódjanak el
a kötelező követelménynek számító „nemzetköziség” és globális trendek irányába. A kutatás
eredményeit a közel 700 művész munkáit bemutató katalógusban foglalták össze246.
A kurátori team 2005-ben nyitott egy kis galériát az Auguststrassén, amit Gagosian
Gallery-nek neveztek el, ahol a Biennále megnyitójáig hét, az eseményt előkészítő kiállítást

kötelező szentimentalizmus határai. Artandpolitics: http://art-and-politics.blogspot.hu/2010/10/kotelezoszentimentalizmus-hatarai.html, 2010, utolsó letöltés: 2014 június 3.
244
Ezek egyike a negyedik beauforti biennále: http://www.biennialfoundation.org/biennials/beaufort-triennalebelgium/, utolsó letöltés: 2013 május 15. Japánban a harmadik alkalommal megrendezett nagyszabású land art
triennále, Echigo Tsumari Art Triennial: http://www.biennialfoundation.org/biennials/echigo-tsumari-arttriennial/, utolsó letöltés: 2013 május 15., valamint az akkor még kétségkívül élénk érdeklődésre számot tartó
szingapúri biennále:
http://www.biennialfoundation.org/biennials/singapore-biennale/, utolsó letöltés: 2013 május 15.
245
Massimiliano Gioni legutóbbi nagyszabású biennálés rendezése az 55. Velencei Biennále, a The Encyclopedic
Palace 2013 nyarán: http://www.labiennale.org/en/art/, utolsó letöltés: 2013 november 25.
246
Checkpoint Charley. Kiállítási katalógus, 4. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, KW Institute for
Contemporary Art, Berlin 2005
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rendeztek. A galéria elnevezése, egy képzőművészeti „brand” meghamisítása természetesen
tudatos választás volt, amiből jól körvonalazódott a kurátoroknak a művészeti piachoz, a
versenyistálló-jellegű kereskedelmi galériákhoz való kritikus hozzáállása247.
Ahogy a poétikus, a Steinbeck-regényre248 utaló cím is sugallja, a 4. Berlini Biennále
egy szándékosan narratív jellegű kiállítás volt, ami a 2. Berlini Biennáléhoz hasonlóan
tematikus csomópontok vagy központi kérdésfelvetés nélkül szerveződött. Az elméleti
kérdésfelvetések és kontextualizálás helyett sokkal inkább általános emberi problémák,
élethelyzetek,

a

születés,

fájdalom,

boldogság,

elmúlás,

stb.

kortárs

művészeti

megközelítéseinek bemutatására vállalkozott. A kollektivitás helyett az egyén, az objektivitás
helyett a személyesség, a ráció és a problémamegoldások helyett az érzelmek kerültek a
középpontba. Le is szögezhetjük, hogy egy ilyen témákkal foglalkozó kiállítást
tulajdonképpen bárhol meg lehet rendezni, a siker többé-kevésbé garantálható.
Tanulságos olvasmány a kiállítás katalógusában megjelent interjú a kurátorokkal, a
kérdező az azóta már szintén berlini biennálés tapasztalattal rendelkező Nancy Spector249.
Spector szisztematikusan próbálja a saját meggyőződését számon kérni a kurátorokon, mint
például a művészek kiválasztásának „kritériumait”, a koncepciót, amire Cattelantól nagyon
egyértelmű válasz érkezik: „Utáljuk a kritérium szót; úgy hangzik, mintha a művészet verseny
vagy valami vizsga lenne”. Gioni pedig hozzáfűzi: „Ha a kritérium szót hallom, nagyon
rosszul kezdem érezni magam: „Voltak bizonyos kritériumok, melyek alapján feleséget
választott? Ez egyszerűen ultracinikus.”250 De Spector sem adja fel, és a kötelező kűröket,
mint pl. a társadalmi elkötelezettség, szociálisan releváns témák feldolgozása, stb. is
megpróbálja számon kérni a kurátorokon: „Berlin a maga problémazónáival, mint a
munkanélküliség, az eladósodás vagy a szociális feszültségek nem érdekelt benneteket
különösebben, igaz? Subotnik válasza: Berlin nagy hatással volt ránk, de nem annyira
szociológiai vagy gazdasági struktúrájának tekintetében. Már a címválasztásunk is azt
mutatja, hogy a művészetet nem elméleti szemüvegen keresztül akartuk szemlélni, hanem
inkább úgy, ahogy az ember regényt vagy verset olvas és értelmez. Berlin nem pusztán egy

247

v.ö.: Micaela Cecchinato: Schlaglichter der 4. berlin biennale für zeitgenössische kunst, Springer, 2013, 2224.o.
248
John Steinbeck: Egerek és emberek, Táncsics Kiadó, Budapest, 1957, ford.: Benedek Marcell.
249
Nancy Spector Klaus Biesenbachhal és Hans Ulrich Obristtal együtt az első Berlini Biennále kurátora. A
kurátorokkal készített interjúját ld.: Tierversuche/Animal Testing, in: Von Mäusen und Menschen – Of Mice and
Men, Kiállítási katalógus, Hatje Cantz, Ostfildern, 2006, 54-62. o.
250
uo. 60.o.
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munkanélküliségi rátát mutató diagram a számunkra, hanem a szürke ég, a csendes utcák, a
levegőben lógó feszültség, a visszafojtott zajok....”251.
Vélhetőleg a 4. Berlini Biennále pozitív fogadtatása mind a szaksajtó, mind a közönség
részéről, valamint az első, addig leglátogatottabb Biennálét felülmúló látogatószám (83 000
fő) is ennek a személyes hangvételnek volt köszönhető252. (6. Kép) Sokakhoz hasonlóan a
negyedik berlini biennále nekem is a személyes kedvenceim közé tartozik – bár tisztában
voltam a helyszínek manipulatív jellegével – különösen a Garnisonfriedhof esetében253 – ám
mégis hagytam magam elcsábítani, és örültem, hogy van mi elcsábítson. Ha jobban
belegondolok, a kurátorok (és rajtuk keresztül a nézők, vagyis én is), egész egyszerűen az élet
csábításának engedtek. Az életnek, és mindannak, ami vele jár. Arról pedig nem lehet
„tematikus” kiállítást csinálni.
Bár a kiállítás tengelyében most is a KunstWerke állt, de ennek közvetlen környezetét,
az Auguststrassét is maximálisan kihasználták a kurátorok, ami a temető „bevetése” mellett a
legjobb ötletnek bizonyult: itt található magánlakásokat nyertek meg kiállítási célokra,
amelyekben a művek mellett az ott lakók életkörülményeit, tárgyait, személyes dolgait is
szemügyre vehették a látogatók. Ez természetesen csak egy ilyen, viszonylag átlátható méretű
biennále esetében volt lehetséges (a kurátorok kb. 40 művésszel dolgoztak), valamint csak
egy olyan, sajátos hangulatú helyen, mint Berlinben. De azt is tegyük hozzá, hogy ehhez
kellett Berlin talán a kortárs művészetre és a magaskultúrára legnyitottabb kerülete, mint
Mitte – ugyanez a kísérlet más kerületekben, mondjuk Hochenschönhausenben vagy
Marzahnban, de lehet, hogy Charlottenburgban sem működhetett volna.
Ez a speciális helyszínválasztás tette lehetővé azt, ami kevés biennálénak adatik meg:
hogy atmoszférája vagy hangulata legyen. És bár ezen a kiállításon is sok nagyon jó művész
szerepelt, talán mégsem az egyes művek maradtak meg, mint az egész sajátos hangulata, ami
azt hiszem, végeredményben az ilyen kiállítások egyik fontos célja kellene legyen.
Természetesen erről nem mindenki van meggyőződve, ld. Kito Nedo írását az Art

251

uo. 58.o.
A Michael Borremans, Berlinde De Bruyckere, vagy éppen Nathalie Djurberg műveiben visszaköszönő
elemi, mindannyiunk által jól ismert, megélt érzelmek, szorongások olyan közös nevezők, amelyekkel könnyű
azonosulni. A Steinbeck-regényre való hivatkozásból fakadóan sem meglepő, hogy a kiállítást átható
alapgondolatok a magány, a szomorúság, és igen, a sötétség voltak.
Ugyanakkor sok műben megjelent a szenvedély, Tino Sehgal csók-performansza a Ballhausban pedig újból
képes volt feltámasztani a sokakból a performansz-műfaj iránt már rég kiveszett érdeklődést és megmutatni,
hogy néha egészen triviális megoldások győzhetnek meg leginkább.
253
Valljuk be, Berlinde De Bruyckere amorf „lótetemeit” egy temetőben kiállítani igazán stílszerű és
hatásvadász megoldás, de működik.
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Kunstmagazinban, aki az Of Mice and Men-t egyszerűen „egzisztencialista utcaszínházként”
jellemezte254.
A kurátorok, ahogy azt a fentebb idézett interjúrészletek is mutatják, sok szempontból
„szembementek az árral”, nem érezték magukkal szemben kötelező érvényűnek a kortárs
biennálékkal szemben támasztott elvárásokat. Ezen a talán minden eddigi berlini biennále
közül a „legképzőművészetibb” kiállításon, tehát ahol a hagyományos műfajok, a festészet,
szobrászat, rajz kerültek fókuszba, nem voltak participatív, a látogatókat konfrontációra,
felelősségvállalásra, tevékeny részvételre ösztönző művek, nem voltak a városért és az ott élő
szociálisan hátrányos helyzetű rétegekért ténylegesen vagy ’csak úgy, mintha tenni’ akaró
művészi állásfoglalások, nem voltak nagy vállalások, a biennále után beteljesíteni kívánt
jóslatok – és mégis, ez a biennále elérte azt, ami csak kevésnek sikerült a hét közül: hogy a
hangulata, az a bizonyos borongós, jól ismert, vasárnapi hangulat még sokáig elkísérte azokat,
akik látták255.

4.6 Az ötödik Berlin-Biennále
BB5 - When Things Cast No Shadow-„Amikor a dolgok nem vetnek árnyékot”
2008 április 5. – június 15.
Helyszínek:

KunstWerke,

Neue

Nationalgalerie,

Schinkel-Pavillon,

Skulpturenpark
Kurátorok: Adam Szymczyk, Elena Filipovic
A berlini biennále fennállása óta legfiatalabb kurátori stábjával szemben különlegesek
voltak az elvárások: a kritikusok Adam Szymszyk korábbi kiállításait vették alapul, aki a
kilencvenes évek végén olyan kiállításokkal, mint a ‘Roundabout’, (CCA Varsó, 1998), a
Mark Kremerrel és Charles Esche-vel közösen rendezett ‘Amateur’, (Kunstmuseum
Goeteborg, 2000), a ‘Painters Competition’, (Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biala, 2001), stb.
robbant be a kortárs képzőművészeti köztudatba. Szymczyk-től mindenki nagyon sokat várt.
Meglepő konstellációk, párhuzamok, a dolgokat új megvilágításba helyező összefüggések, és
254

Kito Nedo: Eure Tage, Unsere Nächte, in: Art. Das Kunstmagazin. 2008 04.04.: http://www.artmagazin.de/kunst/5299/die_kritik_5_berlin_biennale, utolsó letöltés: 2013 június 4.
255
E biennále kapcsán szervezték meg először a fiatal kurátorok számára meghirdetett nemzetközi workshopot, a
Workshop for Young Curators-t a Kunst-Werke Berlin, az Allianz Kulturstiftung, a Goethe-Institut München és
a BMW támogatásával, amely azóta is megrendezésre kerül a berlini biennálék során:
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rendkívül jó érzékkel választott művészek fémjelezték eddigi kiállításait, s jellemzik most is,
elég csak a bázeli Kunsthalle programját megnézni, melynek 2003 óta igazgatója.
De mindez Berlinben valahogy nem jött össze. A kurátorok, talán tudván, hogy az előző
biennále helyszínválasztásával nem vehetik fel a versenyt, kerülték az atmoszférikus, egyedi
helyszíneket, s visszatértek a művészet klasszikus színtereire, természetesen a kötelező
KunstWerke, azon kívül a Neue Nationalgalerie, a Skulpturenpark és az egyébként magánkiállítóhelyként

működő

Schinkel-pavilon

szerepeltek

helyszínként.

A

2006-os

művészlistával szemben itt nem voltak „nagy nevek“, ez inkább az újdonság ígéretével
kecsegtetett, a koncepció pedig változást, folyamatos alakulást, formálódást ígért, és talán
csak egy dolog, a „Csak semmi tradíció!“ és az elődöktől való különbözni akarás volt
világosan kiolvasható belőle256 ... Ám összességében, a címre visszautalva, leginkább az
árnyékra vetődés tipikus esete lett belőle. De a folyamatosan formálódó koncepcióról, mint
sok minden másról is, csak a katalógus precíz-pedánsan megírt szövegeiből értesülünk, ahol a
kurátorok hosszan értekeznek a „nyitott struktúráról“, amely azonban a művek közötti
összefüggések megértéséhez például nem hoz közelebb257.
A kiállított munkák nagy része (s ez nemcsak a KW-re, de a Neue Nationalgalerie-re, a
másik fő kiállítási helyszínre is jellemző), kevés kivételtől eltekintve humortalan,
provizórikus, ami azt jelenti, hogy a kiállítási kontextusban egyszerűen nem kelnek életre,
nem működnek. Egymás mellé helyezésükkel nem áll össze semmilyen kép, nem
kapcsolódnak egymáshoz a dolgok, s a szabad asszociációs képesség csak nem akar
működésbe lépni. Az egyik fő téma, ami köré a művek rendeződtek – vagy rendeződhettek
volna – a város a maga lüktetésével, szövevényességével, összefüggéseivel, erőviszonyaival,
egyensúlyaival. A koncepció és a csomópontok mutattak némi átfedést a harmadik
biennáléval, az Ute Meta Bauer-féle elképzeléssel. A különbség annyi, hogy itt nem Berlin a
fő téma, hanem a város, az urbánus lét, a városi kultúrák különbségei, ahogy az például a
témával foglalkozó török, kínai művészek munkáin keresztül kirajzolódik.
A kiállítás fénypontjának szánt Pushwagner rajzok, a legalábbis általam itt felfedezett
Patricia Esquivias videói vagy Mona Vătămanu és Florin Tudor kommunista manifesztuma
(Communist Manifesto / Manifestul Comunismului, 2008), hogy csak néhány példát említsek,
https://kulturstiftung.allianz.de/en/projects/visual_arts/projects_before_2007/curators_workshop_fast_forward/in
dex.html, utolsó letöltés: 2013 június 4.
256
v.ö.: Adam Szymczyk, Elena Filipovic (szerk.): When things cast no shadow, Ausstellungskatalog, KunstWerke Berlin, JPR Ringier, Zürich, 2008, 12.-14.o.
257
Die
5.
Berlin
Biennale:
http://www.artmagazin.de/kunst/5207/kuenstler_themen_orte_5_berlin_biennale?p=2), utolsó letöltés: 2013 június 4.
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mintha tetszőlegesen kerültek volna egymás mellé. A puszta egymás mellé helyezésből pedig
nem formálódik koncepció, magunkra maradunk a sokféle impresszióval, amik azonban nem
állnak össze koherens egésszé. Ugyanez történt szinte minden helyszínen, a szimbolikus
választásnak minősülő Neue Nationalgalerie-ben is. A katalógus szövegei szinte a szánkba
rágják, hogy az itt látható munkák szinte kivétel nélkül helyspecifikusak, a térre reflektálnak,
párbeszédet kezdeményeznek vele, sőt, helyenként domesztikálják, megkérdőjelezik azt.
Mindebből azonban helyben, sajnos, nem sok minden volt érzékelhető. A művek fizikai
jelenléte, bármilyen sok munka került is kiállításra, egyszerűen nem volt mérvadó, az ad hoc
jelleggel elrendezett, ha tetszik, össze-vissza szórt, jobbára szkulpturális, objekt-jellegű
munkák, például a később szép karriert befutott Nairy Baghramian művei között tévelygő
látogató nem nagyon talált fogódzót vagy bármilyen Ariadné-fonalat. A beharangozott
„esztétikai agresszió“, a tér lerohanására tett kísérlet esztétikai csipkelődés maradt csupán,
ami az esetek többségében félresikerült dekorativitásba fordult át.

A félreértések elkerülése végett: egyre jobban meg vagyok győződve arról, hogy a
biennále-volumenű kiállítások esetében nem szükségszerű a kötelező érvényű narratíva,
hiszen szinte lehetetlen elvárni, hogy a kiállított művek sokasága felfűzhető legyen egyetlen
láncra. Egy ilyen szituációban azonban a művek még inkább magukra vannak utalva, s az
egyes pozíciók kell, hogy igazolják odatartozásukat, ami a Szymszyk-Filipovic kurátorpáros
válogatásában csak kevés kivételnek sikerült. A katalógus tájékoztató szövegeiből
természetesen sok minden kiderült, az összefüggésekre azonban nem sikerült rávilágítaniuk.
És legyünk őszinték, az egyszeri, sőt, a szakmabeli látogatótól sem várható el, hogy
folyamatosan a katalógust bújja, ha elbizonytalanodik. (Persze, ennek ellentmond némiképpen
az a bevezető fejezetben említett tény, hogy nagyon sok biennále-volumenű kiállítás önálló
platformként tekint a kiadványokra, amelyek „magukban“ is meg kell állják a helyüket – az itt
említettek közül a magam részéről egyedül az 1. Berlin Biennále katalógusában láttam meg az
ehhez szükséges potenciált.)
Itt is megjelentek az egzotikus külső helyszínek, a Schinkel-pavilon vagy a
Skulpturenpark, melyek megtalálása még a Berlint ismerők számára is komoly kihívásnak
bizonyulhatott. A valamikori NDK építészetének egy furcsa képződményébe, az 1969-ben
átadott Schinkel pavilonba fiatal művészek kaptak meghívást, hogy számukra irányadó,
klasszikus, ám nem feltétlenül képzőművészeti pozíciókat prezentáljanak. A kurátori
elképzelés szerint itt kaptak helyet a képzőművészeti kánonból méltatlanul kiszorult
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alkalmazott művészetek, az iparművészet, design (lásd a harmadik biennáléhoz kapcsolódó
újabb rokon szálat). A kérdés csak az, hogy a külön (külső) helyszínnel, a jól elhatárolással
nem éppen a szétválasztás és a megkülönböztetés mellett tették-e le a voksukat? És
bármennyire is revelációnak tekintünk a képzőművészeti közegben egy Ettore Sottsass
tiszteletére rendezett design-bemutatót, annak apropójára – hogy miért ott és akkor láthattuk –
a kurátori koncepcióból nem derült fény.
A Skulpturenpark mint helyszín igazi újdonságot jelentett, hiszen mégiscsak először
találkoztunk „szabadtéri” kiállítóhellyel a biennálék során – első alkalommal kapott helyet
köztéri mű a berlini biennále történetében. És nem is akármilyen helyet, hanem a valamikori
berlini fal környezetében húzódó „senkiföldjét” – a valamikori halálzónát -, ha nem is
gazdátlan, de beépítetlen, nem hasznosított területeket jelölték ki a kurátorok színhelyként
(ugyanez ma már nem lenne lehetséges, ezek az ingatlanok túlságosan értékesek ahhoz, hogy
a befektetők sokáig figyelmen kívül hagyták volna őket). De leszögezhetjük, hogy ez a
különleges helyszínválasztás nem sokat segített az ott bemutatott műveken. Talán azért sem,
mert a sokat emlegetett helyspecifikusság itt nem jutott érvényre, és bár számos lehetőség
kínálkozott volna a szimbolikus, történelmileg terhelt szabadtéri helyszín kihasználására vagy
az arra való reflexióra, a művészek nem éltek ezzel. (7. kép)
Szymszyk és Filipovic kurátori „újítása” a szokatlan, éjjel-nappali program
megvalósítása volt, ami azzal járt, hogy a dolgok mégiscsak árnyékot vetettek, mégpedig
paradox módon az éjszakai programok a nappaliakra. A kiállítással teljes értékű
„kísérőprogramok” népszerűsége ugyanis meghaladta magáét a tárlatét, és a sokszor feledhető
művekkel szemben az olykor karizmatikus előadók és előadások kerültek ki győztesen a
minősítés során. Ebben a népszerűségben bizonyára az is szerepet játszott, hogy ha már a
kiállítási helyszínek tekintetében visszafogták magukat, az esti programokhoz a rendezők
egészen különleges helyszíneket találtak, pl. használaton kívüli metrómegállókat, lepattant
bárokat, a Kreuzberg kellős közepén található „Museum der Dinge”-t (A dolgok múzeuma),
melynek létezéséről valószínűleg kevesen tudtak, vagy éppen az Alexanderplatzon levő
toronyház-hotel 37. emeletét, és még sorolhatnánk. Ide szervezték az általában jól látogatott
kísérőprogramokat, mint filmvetítéseket, beszélgetéseket, VJ-show-kat, stb. Az éjszakai
program sok szereplőt érintett. Csak, hogy az arányokat lássuk: a „rendes” programban kb. 50
művész vett részt, míg az esti-éjszakai rendezvények kb. 100 további közreműködővel
zajlottak258.
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Ezek között volt a korábban említett Balázs Béla stúdió is, amelynek filmjeiből Páldi Lívia állított össze a
kísérőprogramba egy válogatást.

107

A kurátorok „egy párhuzamosan zajló másik kiállításként” definiálták az éjszakai
programokat, amivel megint csak az volt a baj – és ez szintén a biennále-műfaj ugyancsak
gyakran szóvá tett hátulütője (lásd a fentiekben a kritikával kapcsolatos megjegyzéseket) –
hogy eleve ki van zárva, hogy a látogató (legyen bármily elszánt) azt mondhassa, hogy
valóban látta, átélte, megtapasztalta, stb. a kiállítást. Hiszen ez lehetetlen: nem
tartózkodhatunk két-három hónapot egy városban, nem kereshetünk fel minden helyszínt,
nem lehetünk egyszerre mindenütt jelen. A kurátorok olykor szóvá is teszik, hogy a kritika
tájékozatlan – ugyanakkor egyre több biennále esetében lehetetlen még csak jól tájékozottnak
is lenni259.
Az „árnyék nélküli dolgok” kiállítás kurátorai azzal a jelenséggel kellett, hogy
szembesüljenek, hogy a kritikusok nagy része nem vett részt az éjszakai kísérő
rendezvényeken, miközben utólag Adam Szymczyk úgy nyilatkozott, hogy ezek alkották a
biennále tulajdonképpeni vezérfonalát. „Meg vagyunk győződve arról, hogy a tudás
közvetítése nemcsak a klasszikus előadás- és kiállítási műfajokon keresztül lehetséges”260.
Talán mégsem volt annyira jó ötlet elfordulni a „klasszikus” (már amennyiben egy kortárs
biennálét klasszikusnak lehet nevezni) kiállítási műfajtól és ennyire „nyitott struktúrát”
létrehozni, amire leginkább a felcserélhetőség volt a jellemző.

4.7 A hatodik Berlin-Biennále
BB6 - Was Draussen Wartet – Ami odakinn vár
2010 június 11- augusztus 8.
Helyszínek: Alte Nationalgalerie, Dresdner Strasse 19, Kohlfuhrter Strasse 1,
KunstWerke, Oranienplatz 17, Mehringdamm 28
Kurátor: Kathrin Rhomberg
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Jó példa erre az, hogy a legtöbb művész-performansz, akció, event a biennálék megnyitó hetében zajlik, akkor
vannak jelen a résztvevő művészek, stb. Természetesen ekkor vannak a meghirdetett sajtónapok is. De egy több
hónapos kiállítás esetében jó esetben folyamatos sajtómegjelenések zajlanak, állandó tájékoztatás van
folyamatban. És nincs annál lehangolóbb, mint amikor az ember csak a lezajlott performansz maradványait,
koszos edényeket, levetett ruhákat, égéstermékeket vagy bármit talál a helyszínen. A biennálékon kiállított
művek amortizálódására egyébként, hosszú nyitvatartása okán, még mindig a Velencei Biennále a legjobb példa.
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Berlin vonzásának és sajátos atmoszférájának engedve Kathrin Rhomberg kurátor sem
mondott le a különleges helyszínek felkutatásáról, ennek köszönhetően egy, a legendás török
negyedben, Kreuzbergben található, régóta használaton kívüli valamikori áruházat
nyilvánított a kiállítás központi helyszínévé. Kreuzberg első pillantásra nem tűnhet rossz
választásnak, végre nem Mittében, a művészet, design, jómódú alternatív lifestyle fullasztó
központjában koncentrálódik a biennále, hanem kimozdul a külső kerületek felé. Persze, lehet
arról vitatkozni, hogy Kreuzberg, a jól kereső és magukra valamit is adó értelmiségi-művész
körök egyik legdivatosabb lakónegyede, ahonnan lassan, de biztosan szorulnak ki a török
„őslakosok”, mennyiben számít külső helyszínnek?
Ez esetben a művészet kereste fel a kreuzbergi török közösséget, akik eddig még csak
külső szemlélői sem voltak a berlini biennále eseményeinek. Most viszont adódott a
lehetőség, hogy testközelből tapasztalhassák meg a művészetet. Ennek a testközelségnek talán
Ron Tran művei, az áthelyezett padok lehetnek a legjobb példái, a bökkenő csak annyi, hogy
a padokat használó helybéliek nem is tudtak róla, hogy műalkotások használói lettek, nem is
beszélve arról, hogy a művészi szándék is rejtve maradt előttük. Fogalmazhatunk úgy, hogy
békés egymás mellett élés zajlott, a helyiek tudomásul vették, hogy kicsit nagyobb a forgalom
az Oranienplatzon a szokásosnál, a látogatók és a szakmabeliek pedig éltek a kerület adta
(főként gasztronómiai) lehetőségekkel, majd, ahogy jöttek, távoztak. Ami ennél
elgondolkodtatóbb, az a helyszínválasztás kapcsán adott kurátori nyilatkozatok néhány
mondata – ez (a helyszínválasztás) ti. Rhomberg szerint „leképezi” a realitást, amennyiben
„társadalmunk jövőjének fontos aspektusát”261 (ti. a migránsokat) testközelbe hozza.
A migráció, a kisebbségek, az integráció kérdései, ahogy azt a bevezető fejezetben is
láthattuk, nem újkeletű témafelvetések a kortárs biennálék történetében. Már a harmadik
Berlin Biennálén is kiemelt szerepet játszottak a HUB Migration pódiumbeszélgetései262, de
említhetnénk a 2007-es Velencei Biennále Migration Addicts programját263 vagy a 2012-es
Velencei Építészeti Biennále különdíjas kanadai pavilonját, a Migrating Landscape-t264, és
még folytathatnánk a felsorolást.
Ám Berlinben 2010-ben a migráció témájának felvetése csupán a taktikus
helyszínválasztásban nyilvánult meg, annyiban, hogy a török negyedbe látogató közönség
261

Az idézet Rhombergnek a sajtótájékoztatón tartott nyilatkozatából származik, elhangzott 2010 06.10.-én az
Anatóliai Alaviták kultúrközpontjában.
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Ld.: e-flux archive: 3rd berlin biennial HUB MIGRATION: http://www.e-flux.com/announcements/3rdberlin-biennial-for-contemporary-art/, utolsó letöltés: 2014 január 18.
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Migration
Addicts:
http://universes-inuniverse.de/car/venezia/eng/2007/tour/migration/index.htm, utolsó letöltés: 2014 január 18.
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akarva-akaratlanul szembesült migránsokkal, ám leginkább a kiállítás kontextusán kívül.
„Társadalmunk jövőjének fontos aspektusát”, vagyis, rhombergi terminussal élve, a
migránsokat ezzel szemben talán meggyőzőbb lett volna jelenvalóként kezelni és
hatékonyabb kísérleteket tenni bevonásukra. Például segíthetett volna a kerület lakóinak szóló
célirányos művészetközvetítés. Vagy török nyelvű tárlatvezetés meg múzeumpedagógia
(ingyen). Vagy játszóház, vagy célirányos meghívás bizonyos programokra. De ez mind nem
történt meg. A művészetközvetítés címszóra kattintva a honlapon szatellitprojektek néven
találunk egy rövid bekezdést arra vonatkozóan, hogy művészek és képzőművész hallgatók
kidolgoztak „a dialógust elősegítő alternatív művészetközvetítő programokat”, melynek
célcsoportja a helyi közönség, valamint „különböző társadalmi csoportok”265, bármit is
takarjon ez; ám a részleteket, hogy ez miben merül ki, mikor zajlik, homály fedi.
A biennáléval kéz a kézben járó dzsentrifikációs veszélyre (ezúttal a művészet, és nem
ingatlanbefektetők által) egy berlini művészcsoport hívta fel a figyelmet, az akció azonban
nem volt több pusztába kiáltott szónál és néhány, a kurátort vagy a Kulturstiftung (a biennále
fő támogatója) igazgatóját ábrázoló, szándékosan rossz minőségű plakátnál. (8. kép) A
Kathrin Rhomberg és a Biennále igazgatója, Gabriele Horn arcképével ellátott
„Gentrifiziererin” feliratú plakátokon olvasható felirat szövege körülbelül a következő volt:
„Jó napot! A nevem Kathrin Rhomberg/Gabriele Horn. Dzsentrifikáló vagyok....a művészet
jelenléte a kerület felértékelődéséhez és a szegények kiszorításához vezet, a Biennálét senki
sem hívta Kreuzbergbe, aki szeretne valamit tenni ellene, az jelentkezzen, stb.” A várost kicsit
is ismerők tisztában vannak azzal, hogy a dzsentrifikáció már a kilencvenes évek óta téma
Berlinben266, ezen belül is Kreuzberg a viták egyik gyújtópontja. 2007-2008 óta azonban
újból aktuálissá vált a dzsentrifikáció-tematika, ez év elején is számos tüntetés és erőszakos
megmozdulás zajlott Kreuzbergben, melynek résztvevői voltak nemcsak az autonóm
szélsőbal, hanem a közvetlenül érintett helyi lakosok is.
Dzsentrifikáció ide vagy oda, mindenki tisztában van vele, hogy egy ilyen lehetőséget,
mint a Berlini Biennále, nem szabad elszalasztani. Berlin egyetlen valóban hatékony fegyvere
a szellemi tőke, a kulturális vonzerő, amit a város a világ minden tájára kisugároz.
Németország egyetlen valóban olyan, nemzetközileg elismert városa, aminek még a csóróság
264

Venice Biennale 2012: Migrating Landscapes / Canada Pavilion: http://www.archdaily.com/267162/venicebiennale-2012-migrating-landscapes-canada-pavilion/, utolsó letöltés: 2014 január 18.
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is jól áll. Sőt. Ez az egyik ok, ami igazán attraktívvá teszi. Hogy nem egy a számos,
világszerte megtalálható, egyre komfortosabb és komfortzónává váló kulturális metropolisz
közül, hanem egy elsősorban a kreativitásra, a megengedésre, a szabadságra támaszkodó
geopolitikai klíma jellemzi. Persze, kérdés, hogy meddig még, és hogy az olyan,
egyértelműen erre a klímára építő, azt közvetlen módon kihasználó kurátori statementek, mint
például a hetedik berlini biennálét irányító Artur Zmijewskié, nem inkább ártanak-e, mint
használnak ennek az atmoszférának?
De erről majd később, egyelőre maradjunk „a valóságot” tematizálni kívánó Kathrin
Rhomberg-féle kiállításnál. Mert ez valóban az volt, vagyis, egy a kiállítási programra
koncentráló kiállítás, hiszen Rhomberg is tanulmányozta elődei munkásságát, és visszafogta a
kísérőprogramok számát (okulva Szymszyk és Filipovic példájából). Mindenesetre, a kurátor
hívószava és arra, nevezetesen a valóságra utaló címválasztása nem könnyítette meg az
értelmezők dolgát. Például meglehetősen széles merítést tett lehetővé a művészek és művek
keresztmetszetét illetően, hiszen mi a valóság és hol van az odakinn? A messzi távolban,
közvetlenül az ajtó előtt vagy egyszerűen csak a fejünkben? Ha az inkább a „kérdések
feltevésére, mint a válaszadásra”267 irányuló koncepció nem kínál fogódzót, nincs más hátra,
mint saját megoldásokat keresni.
Ahogy az Ute Meta Bauer rendezte 2004-es kiállítás a dialógusra és a kollaborációra, az
aktuális művészetelméleti kánon hívószavaira épített, úgy Rhomberg is a kurrens teóriák
mentén próbálta szűkíteni a valóság tematizálásának meglehetősen széles keresztmetszetét.
Ezért az egyik központi kategória a hangzatos „társadalmi érzékenység” lett. Valljuk be, ez a
hívószó azért minden nagyobb nemzetközi kiállításon megjelenik, és azt hiszem, ennek a
kissé már elcsépelt jelentésnek tudható be az a tolakodás, ahogy bizonyos művek ezt az
érzékenységet kifejezni, a látogatót pedig e tekintetben szenzibilizálni kívánják, legalábbis
ezen a kiállításon akadtak ilyenek is268.
Az utóbbi években e témakörben, a politikus művészet problematikáját, a művészet
hatásmechanizmusainak kérdését, illetve az itt elengedhetetlen esztétikai distancia
266
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szükségességét tárgyaló legfontosabb elméleti munka Jacques Rancière A felszabadult néző269
című könyve, valamint a szerző más, a témában megjelent írásai270. Rancière kétségkívül a
kortárs művészet talán legtöbbet hivatkozott szerzője lett, az utóbbi években szinte
gyakrabban

tűnik

fel

művészeti

intézmények

meghívottjaként271,

mint

filozófiai

konferenciákon. Hatása Rhomberg kiállítási koncepcióján és válogatásán is érzékelhető volt.
A Biennálén kiállított „politikus” művek jelentős része azonban ennek ellenére elsősorban a
közvetlen esztétikai hatásra, a bemutatott képek, szavak, gesztusok, és a nézőben
gondolatokat, érzelmeket, elhatározásokat kiváltó szituáció érzékelése közötti közvetlen
érzéki folyamat feltételezésére épített.
A kiállításon mindent összevetve, ahogy az az eddigiekből is látszik, a videóké volt a fő
szerep, bár Rhomberg megpróbált odafigyelni az arányokra – mindazonáltal a napilapokban
vagy internetes fórumokon megjelent kritikák a túlságosan széles spektrum mellett a
(vizuális) élménytelenséget, szikárságot vetették a szemére272. A katalógusban erre (t.i. az
`élménytelenségre`) vonatkozóan a kurátortól az alábbiakat találjuk: „A Berlini Biennálén
látható munkák csak annyit teret hagynak a művészinek, amennyi a valóság láthatóvá
tételéhez szükséges.“273
Természetesen volt azonban ezt az élménytelenséget megtörő, sőt, éppen az élmény
közvetlenségével ható videómunka is, számomra kétségkívül ide tartoztak Michael Kuchar
(1942) filmjei, amikből a Mehringdamm (szintén Kreuzberg) egyik eldugott szegletében, egy
autószerelő-műhelyeket, szállítószolgálatokat, partiszervizeket meg ki tudja még mi mindent
rejtő hátsó udvarában láthattunk egy válogatást. A viharkukkoló Kuchar – ez a hobbi
világszerte elterjedt –minden évben El Renóba utazik, hogy szenvedélyének hódoljon, ahol
hasonló társaságokhoz csapódik. A nyolcvanas évek óta folyamatosan bővülő Weather
Diaries című (film)sorozata így nemcsak hobbijának és a viharoknak, de saját magának is
vizuális emléket állít. Szubjektív napló, amiben egy élettörténetet követhetünk nyomon
mélységekkel és magasságokkal, találkozásokkal, élethelyzet- és hangulatváltozásokkal,
öregedéssel, felemelő és visszataszító pillanatokkal. Hullámzás, dinamika, sodródás, vagy
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éppen stagnálás, lassulás, kifáradás – az időjárás és az emberi élet párhuzamai, amiket a
tapasztalt filmes hol kollázstechnikával, hol kísérleti filmes, hol dokumentációs
módszerekkel, zenei aláfestéssel, stb. közvetít. A kritikusok közül talán sokan nem találták
meg a hátsó udvart, mert Kuchar munkája némiképpen felülírja az élménytelenség fogalmát.
A kiállításon látott filmek jó része, a korszellemnek megfelelően – ahogy Kuchar filmjei
is-, a dokumentumfilm és művészfilm különbségének sokszor és sokat vitatott problémáját
vetették fel. Ami számomra ezek közül különösen jó választásnak bizonyult a kurátor részéről
– ha már a helyspecifikusságot, a lokális történeteket és történelmet oly sokszor számon
kérjük a biennálékon – Phil Collins Marxism Today (Prologue) című, a biennálén debütált és
kurátori felkérésre készített alkotása volt.274 A brit művész valamikori marxizmus-leninizmus
tanárokat keresett meg (hirdetés útján), hogy azt vizsgálja, hogyan alakult az életpályájuk az
NDK széthullása után. Tulajdonképpen dokumentumfilmnek is tekinthetnénk a négy alannyal
felvett interjúfüzért, de Collins a dokumentumfilmesekkel ellentétben nem törekszik
objektivitásra és széles látószögre, sokkal inkább rávilágít bizonyos, számára fontos
jelenségekre, melyekből akaratlanul is kirajzolódik az összkép, a művészi látásmód. Ami
azonban számomra különösen érdekessé és relevánssá tette a filmet, hogy híján volt
mindennemű egzotizálásnak vagy rácsodálkozásnak, az idegenség, az ismeretlen keltette
egyszeri érdeklődésnek, ami a „nyugati“ művészt jellemezhetné. Use! Value! Exhange!
(2010) címmel azóta elkészült a film a biennálén beharangozott folytatása is, ami szintén a
művészi kutatómunka alaposságáról és a szándék komolyságáról tanúskodik.
Ami a kurátori módszert illeti, Kathrin Rhomberg az aktuális elméleti felvetések
koncepcióba történő beledolgozása mellett (ami tulajdonképpen kötelező kortárs kurátori
gyakorlat) egy nagyon fontos megoldással gyarapította az eszköztárat, mégpedig a múlt, a
klasszikus művészettörténet kortárs művészeti kontextusba beemelésével. És nemcsak néhány
mű erejéig, ahogy azt mondjuk a 2011-es Velencei Biennále központi pavilonjában láthattuk,
ahol három Tintoretto-alkotás275 kapott helyet a kortárs művek között.
Rhomberg egy egész klasszikus életművet a biennáléhoz kapcsolt, mégpedig a
Berlinhez sok szálon kötődő Adolph Menzel realista életművét. Pontosabban: kapcsolta is
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meg nem is. Ugyanis a katalógusban, sajtószövegekben „Menzel extrém realizmusa” a
biennále részeként lett feltüntetve, a gyakorlatban viszont külön kiállításként jelent meg egy
külön kiállítóhelyen, az Alte Nationalgalerie-ben. És hogy teljes legyen a leválasztás,
Rhomberg a huszadik századi művészettörténetírás egyik nagy ikonját, a Menzel-szakértő
Michael Friedet kérte fel a kiállítás megrendezésére. Így tehát a Menzel-anyag része is volt a
koncepciónak meg nem is, benne is volt a biennáléban meg nem is, meglepetés is volt meg
nem is.
A külső helyszín megválasztása itt nem volt jó döntés a kurátor részéről. A magától
értetődő megoldás az lett volna, ha a művek – festmények, rajzok, vázlatok - fizikálisan is
bekerülnek a biennále kontextusába, s az már kurátori feladat, hogy kialakul-e, s ha igen,
milyen együttállásoknak köszönhetően a párbeszéd a kortársakkal. Ám ha ez bármilyen
(például műtárgyrestaurációs vagy biztonságtechnikai) okból kifolyólag nem volt
kivitelezhető, ugyanilyen, ha nem nagyobb kurátori kihívás lett volna a műveket úgy
jelenlévővé tenni, hogy azok tulajdonképpen nincsenek jelen (hogy stílszerűek legyünk:
odakinn vannak). Hogy erre milyen (konceptuális) megoldás születhetett volna, arról nem
érdemes fejtegetésekbe bocsátkozni, mindenesetre, a feladat vélhetőleg megoldható. Így
viszont Menzel nem integrálódott a kiállítás egészébe s ennyiben nem gazdagította a valóság
olvasatainak lehetséges spektrumát – legalábbis nem úgy, ahogy azt a kurátori koncepció
implikálta.
Kathrin Rhomberg személyes felfedezettje, ahogy fentebb a kanonizálódá kérdése
kapcsán már említettük, a biennálén debütáló, koszovói születésű Petrit Halilaj (1986), a
biennále legfiatalabb kiállítója volt. Halilaj személyes sorsa a kilencvenes évek
migránstörténeteinek paradigmatikus példája (és rosszmájúan jegyezzük meg: példaszerűen
illusztrálja a Rhomberg egyik elméleti hívószavának választott migrációt) – a balkáni háború
menekülésre kényszeríti és szétforgácsolja családját, művészi tehetségét a menekülttáborban
fedezik fel. Művészete tulajdonképpen egy az egyben (és különösebb reflexiós kényszer
nélkül) személyes sorsából táplálkozik. A biennáléra például családja a háború folyamán
lerombolt, de Pristinában újra felépített lakhelyének élethű modelljét vagy vázát építette fel,
amihez a faanyagot egyenesen Pristinából, az eredeti helyszínről, az építkezési anyagokból
válogatta és szállíttatta. A KW terét így egy életnagyságú, valódi ház (csont)váza (vagy térbe
átfordított alaprajza) töltötte ki, áttörve a mennyezetet is. (9. kép) És ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy a házhoz még egy autentikus baromfiudvar is tartozott. Mindent összevetve,
Halilaj a Biennále „szimbolikus figurájává” nőtte ki magát, ám a mű lelkes fogadtatásához
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kétségtelenül a művész biográfiájának ismerete és a politikai korrektség elsajátítása is
hozzátartoztak.
A kiállítás arculatát, mint oly sok esetben, a szándékos nyerseség, kidolgozatlanság
jellemezte, helyenként (pont megfelelő arányban) málló falakkal, nyers furnérlemezekkel,
kopott szőnyegekkel. A cél Rhomberg szerint „az élvezkedő nyugati tekintet“276 megzavarása
volt. Lehet, hogy nem is kellene kommentálni ezt a szerencsétlenül megfogalmazott
mondatot, talán elég csak annyit hozzáfűzni, hogy ez a bizonyos tekintet jólesően pihen meg
az épp kellő mértékben lepusztult enteriőrökön, elégedetten nyugtázza a számára pont
megfelelő arányban erodálódó esztétikát. Szóval, ez a 2,5 millió euróból (a Kulturstiftung des
Bundes támogatásából) megvalósított, csinosan lepattant atmoszféra nemhogy nem zavarta
meg ezt a bizonyos nyugati tekintetet (már ha egyáltalán létezik ilyen), hanem éppenhogy
kiszolgálta annak kifinomult és trendkövető gazdáit.
Több mint 80 000277 látogatójával a 6. Berlini Biennále is eleget tett az elvárásoknak
(látogatottség tekintetében az eddigi biennálékkal összevetve valahol a középmezőnyben
landolt). A kritikák alapján a Rhomberg által választott művészek felmutatta valóság nem volt
különösebben megrázó, bezárultával nem sokáig emlegették. És hogy miért nem? Érdemes
egy pillantást vetni a 2010-es évi biennálés listára278, amiből elég csak a legfontosabbakat,
mint például a berlinit közvetlenül megelőző Whitney Biennálét, a vele párhuzamosan zajló
Sydney Biennálét vagy éppen a 4. Bukaresti Biennálét említeni – ezek elmúltával pedig már
mindenki az őszi időszakra időzítő Gwangju Biennáléra, Massiliamo Gioni „művére“, a „10
000 Lives“-ra279 figyelt, ami valószínűleg megalapozta számára a következő, még nagyobb
lehetőséget, a 2013-as 55. Velencei Biennále kurátori felkérését. Ilyen mezőnyből nagyon
nehéz kitűnni, és lehet, hogy nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy ehhez egy meggyőző
koncepció és egy jó művészlista manapság már nem is elég.
Lehet, hogy nem ez, vagyis a ki-vagy feltűnés volt a célja, de a 7. Berlini Biennále
kurátora, a lengyel művész, Artur Zmijewski ezt mindenesetre maradéktalanul megvalósította
„Forget Fear“ című kiállításával.
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Exkurzus 2: Az ezredforduló meghatározó művészeti gyakorlata – a
participáció diktatúrája
Mielőtt azonban a hetedik biennáléra térnénk, szükségesnek látom a Zmijewski által
kidolgozott koncepció teoretikus hátterének rövid felvázolását. Ebben az exkurzusban ez
következik.
A művészi alkotástól a művészeti gyakorlatig, pontosabban, gyakorlatokig – a művészi
tevékenység sokféleségét280 jelölő többes szám szinte elengedhetetlen velejárója a kortárs
művészet nyelvhasználatának – vezető rögös út fontosabb állomásaival foglalkozik többek
között Thierry de Duve When Form Has Become Attitude – And Beyond című
tanulmányában281. A művészi gyakorlatok kifejezés meghonosulását de Duve tágabb
kontextusba helyezve vizsgálja, mégpedig a művészeti oktatás modelljének átalakulása
függvényében. De Duve fogalompárokra építi szövegét (tehetség vs kreativitás, médium vs.
métier, imitáció vs invenció), a fogalmak történetét párhuzamba állítva a művészeti oktatás
történetének különböző állomásaival. Elemzésének tulajdonképpeni tárgya a (művészeti)
akadémiai modell és a Bauhaus-modell oppozíciója, állítása szerint a tehetséget támogató és
fejlesztő művészeti akadémiák rendszerével állítható szembe a kreativitásra építő és azt
ösztönző Bauhaus-modell.
A „gyakorlat” (practice) kifejezés bevezetését és a szellem- és társadalomtudományi,
majd később a művészeti diskurzusban való alkalmazását de Duve a hetvenes évek közepén a
francia Tel Quel folyóirat körül feltűnő értelmiségieknek (különösen Julia Kristeva nevét
emelve ki) tulajdonítja. A fogalomválasztás indoklásaként a praxis szó általános jellegét és a
„munka” aspektusai közül annak szociális és nem technikai jellegéhez való kötődését emeli
ki. A fogalom működését a „festői gyakorlat” kifejezésen szemlélteti, amely meglátása szerint
lehetővé teszi számunkra, hogy a festészetet ne egy speciális képességnek vagy médiumnak
tekintsük, hanem egy speciális történeti intézményként kezeljük. A másik fontos összefüggés,
amit de Duve megláttat, hogy a művészet szó tabuvá lett, mivel túlságosan is hordozta a
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művészet „esszenciájába” vetett hitet, azt, hogy a művészi gyakorlatok sokfélesége mögött
mégis van egy transzhistorikus vagy transzkulturális közös nevező. A relativista kor(szellem)
pedig nem engedheti meg ezt. Így a művészet inkább pusztán a „jelentés létrehozására
törekvő gyakorlatok” egyike („signifying practice”) a többi között (a kifejezés de Duve
szerint Kristevától származik)282.
Amennyiben de Duve gondolatmenetéhez más pontokon kapcsolódni kívánunk, úgy azt
látjuk, hogy a művészi munkafolyamat megnevezése során a tehetség mellé szinte kínálkozik
az alkotás kifejezés – ahogy ezt akadémiai kontextusban használják is -, míg a tehetségnél
sokkal tágabban értelmezhető és sokféleképpen definiálható kreativitás „kinövi” ezt a szigorú,
méltóságteljes, valamiféleképpen a művészi tevékenység kiválasztottságára utaló fogalmat és
éppen sokfélesége miatt a gyakorlat terepe lesz alkalmas kiteljesedésére. A gyakorlat szó
magába foglalja a kísérleti, alkalmi jelleget, a próba-karaktert, a befejezetlenséget, azt a
megengedő attitűdöt, ami a kortárs művészi alkotás sajátjává vált.
De Duve címválasztása, a When Form Has Become Attitude – And Beyond nem
véletlen. A szerző ezzel Harald Szeemann legendás berni kiállítására, az 1969-es When
Attitudes Become Form-ra reflektál283. De Duve az attitűd fogalmával rokonítja a praxis vagy
gyakorlat kifejezést, visszatérve ezzel Szeemann meglátására, miszerint a kiállításán
bemutatott művek nem annyira művek, mint inkább művészi attitűdök testet öltött formái.
Amennyiben az attitűdöt szellemi magatartásként, szerepként, hozzáállásként értelmezzük,
adekvátnak tűnik a gyakorlattal vagy praxissal való azonosítás. A kortárs művek inkább
tekinthetők szellemi magatartásformák kifejeződéseinek, illetve e magatartások gyakorlati és
gyakorlat útján történő megvalósulásainak, mint klasszikus értelemben vett műalkotásoknak.
Ilyen értelemben a Szeemann 69-es kiállításán bemutatott művek tekinthetők előfutároknak,
csak éppen a kortársi gyakorlatok az anyagiságnak a maradványairól is lemondanak, ami
azoknak még sajátja.
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A gyakorlat vagy praxis kifejezések a művészet területén belül nemcsak a művészi
tevékenységre korlátozódnak, a kiállításszervezői vagy kurátori tevékenység az utóbbi
évtizedben szinte kizárólag kurátori praxisként vagy gyakorlatként bukkan fel az e
tevékenységet tárgyaló elméleti szövegekben284. Érdekes azonban, hogy a műkritikusi
tevékenység egyáltalán nem jelenik meg kritikusi gyakorlatként vagy praxisként, továbbra is
megmarad tevékenységnek. Ez valószínűleg azért is így van, mert míg a művészi és kurátori
tevékenység egyre gyakrabban közös lapon említődik – t.i. a kurátor teljesítménye egyre több
ponton kapcsolatba hozható a művészével – addig a kritikus még mindig a kívülálló „másik
oldalt”, az értelmezői, értékelői pozíciót erősíti.
A néző aktív részvételére építő művek természetesen nem a kilencvenes évek folyamán
bukkantak fel a képzőművészet égisze alatt285 a kilencvenes évek jelentősége abban áll, hogy
ekkor váltak szinte kötelező érvényűvé, kultikus jelentőségűvé ezek a munkák. Nincs könnyű
dolga annak, aki el akar igazodni a részvételen alapuló művészeti irányzatok
megnevezéseinek útvesztőjében. A talán legszélesebb tartományt magában foglaló elnevezés
a kilencvenes években felbukkanó „új típusú közösségi művészet” (new genre public art,
Suzanne Lacy kifejezése)286. A hagyományos, kezdetben elsősorban a tér fizikai adottságaira
reagáló, helyspecifikus köztéri művészetből287 kinőtt „public art” művekhez képest képest a
legszembeszökőbb különbség, hogy ezek a munkák már nem feltétlenül lépnek interakcióba a
284

Ennek jellemző példája A gyakorlattól a diskurzusig című online szöveggyűjtemény. Ebben a kurátori
tevékenység szinte kizárólag praxisként emlegetődik. A kurátori tevékenységhez kapcsolódó fogalmak
figyelemreméltó áttekintését adja Szakács Eszter 2011-ben az ELTE Művészettörténet tanszékén benyújtott,
Kurátori pozíciók Magyarországon a rendszerváltás után (2011) című szakdolgozatában. A tranzit.hu
kezdeményezésében megvalósult, jelenleg is bővülő, A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára
(http://tranzit.org/curatorialdictionary/), utolsó letöltés: 2014 november 20., című online szótár pedig részletes
szócikkekben tér ki a különböző típusú (részvételen, együttműködésen, stb.) alapuló művészi és kurátori
gyakorlatokra.
285
A huszadik század elején a futuristák, pl. Marinetti köre és a dadaisták (a Cabaret Voltaire előadásai) tettek
rendszeresen kísérleteket a közönség bevonására, bár eszközük szinte kizárólag a fizikai és szellemi provokáció
volt – ezeket a kezdeményezéseket tekinthetjük talán a handkei „Publikumsbeschimpfung” előfutárainak. A
Marcel Duchamp rendezte 1938-as Exposition Internationale du Surréalisme kiállítás, a sötét kiállítótérben
zseblámpákkal magukra hagyott, a műveknek „kitett” nézők egy következő állomás a részvételiség történetében.
Ez utóbbihoz ld.: Oskar Bätschmann: A művész, a tapasztalat alakítója, ford.: Nagy Edina, in: Enigma, VI.,
1999, 22. szám, 73.-87. o. Bätschmann meglátása szerint „ezek a kiállítás-installációk az érzéki észlelés átfogó
lehetőségeit kínálták a látogatók számára, egyidejűleg azonban az installáción keresztül megnehezítették a
befogadást, ugyanakkor a látogató aktiválását és ennek irányítását is végrehajtották.” v.ö.: uo. 79. o. A néző
„bevonása” a mű elkészítésének folyamatába a fluxus egyik fő motivációja, ahogy a performanszművészet
fontos darabjainak többsége is a nézők aktivitásával teljesedhetett ki (ennek legkézenfekvőbb példája a ma is
aktív Marina Abramovic szinte teljes életműve).
286
Suzanne Lacy (szerk.): Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Bay Press, San Diego, 1995
287
A műfaj mára már emblematikussá vált példáit találjuk meg szép számban pl. Münsterben, ahol az 1977 óta
tíz évenként megrendezésre kerülő Skulpturen Projekte Münster című köztéri kiállítás keretében (melynek
szervezője, kurátora a megalapítás óta ugyanaz a személy, Kasper König) készülnek a város tereire, a
folyópartra, stb. helyspecifikus művek. Ezek közül a városlakók által arra érdemesnek tartottak az adott kiállítás
bezárultával is a helyükön maradnak. Ilyenek például Claes Oldenburg híres Giant Pool Balls (1977) című
munkája vagy Ilja Kabakov Blickst Du hinauf und liest die Worte (1997) című folyóparti fémkonstrukciója.
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térrel. Bár meghatározó elemük továbbra is a láthatóság és a helyszín, de elsősorban az adott
közösség problémáinak tematizálása képezi kiindulópontjukat. Ezen felül pedig „mind
nyelvében, mind a közönség bevonásának programjában (kiemelés tőlem, N.E.) demokratizált
köztéri művészetet” értünk alatta, fogalmaz Kertész László A Magyar Művelődési intézet és
Képzőművészeti Lektorátus 2009. évi

public art programjának katalógusához írt

előszavában288.
A kollaboratív művészet már nevében is hordozza a részvételiséget, olyan alkotói
módszert értünk alatta, amikor a létrehozás folyamatában többek, egy közösség vesz részt. Itt
az esetek egy részében felmerülhet a szerzőség, illetve a hierarchikus, vagy éppen
demokratikus alkotói modell-struktúra kérdése.
A „fizetett kollaborativitás” viszonylag egyszerű eset, a részvételiség itt is önkéntes,
azonban anyagi ellenszolgáltatás fejében zajlik, ezért ez esetben kevéssé beszélhetünk
demokratikus modellről. E műtípus legadekvátabb példái (de természetesen lenne miből
válogatni) talán Santiago Sierra spanyol művész munkái. Sierra részvételen alapuló művei
többségében fizetett statisztákat alkalmaz, rajtuk keresztül közvetítve társadalomkritikus
üzenetet a társadalom szerencsésebb, kevésbé kiszolgáltatott rétegei számára. A 2001-es
Velencei Biennálén egy akció keretében százharminchárom, többségében illegális feketeafrikai bevándorlónak festette platinaszőkére a haját289, (10. kép) akik fizetséget kaptak a
részvételért. A szőkére festett hajú közreműködők aztán szétszóródtak a városban, azonban
nem rejtőzködtek többé, ahogy azt a rendőrség elől menekülve Velencében általában teszik,
miközben

hamisított

márkatermékek

árusításából

próbálnak

megélni.

Az

akció

következményeképpen inkább élő felkiáltójelként közlekedtek a város utcáin, felhívva a
figyelmet kiszolgáltatott létezésükre és a velük kapcsolatos megoldatlan problémákra. Persze,
a hajfesték lekopik, a részvételért kapott pénz elfogy, és minden marad a régiben,
mondhatnánk. Sierra visszaél ezeknek az embereknek a kiszolgáltatottságával, akik mit sem
értenek a művészetből és a művész üzenetéből, annyit tudnak csak, hogy hajat festetve pénzt
keresni könnyebb megoldás sok mindennél, mint amit általában megtesznek a túlélésért.
Ugyanakkor érvelhetünk azzal, hogy mégis ők a legalkalmasabbak arra, hogy rávilágítsanak a
Velencét hosszú évek óta elözönlő, állandó készenlétben és a kitoloncolástól való félelemben
288

Kertész László, Leposa Zsóka (szerk.): A mi kis falunk, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus, Budapest, 2010, 6. o. Ugyanezzel a címmel 2008 és 2011 között zajlott Kertész László
szervezésében a Lektorátus public art programja, amelynek jelentősége többek között abban állt, hogy
kifejezetten vidéki helyszínekre, kisközösségekre fókuszálva válogatta ki a programra beérkező pályaműveket,
amik aztán az adott helyszíneken a helyi közösség támogatásával meg is valósultak.
289
‘133 persons paid to have their hair dyed blonde’, 2001, Velence, Arsenale. A Plateau of Humankind címen
rendezett 49. Velencei Biennále keretében, 2001 június 10. – november 1. Kurátor: Harald Szeemann.
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élő migránsok problémájára, és ehhez egy látványos, brutális, az ingerküszöböt sértő akcióra
van szükség. Sierra elképzelésének része volt az is, hogy a résztvevők az akció után térjenek
vissza a mindennapokba, legyenek észrevehetőek nemcsak a biennále látogatói, de a várost
jogosan elözönlő (mert fizető) bevándorlók, a turisták és az ott élők számára is.
Az akció természetesen nem hozott lényeges változást az érintettek életében,
mindenesetre, azon a nyáron újból felizzott a bevándorló-kérdés körüli vita Velencében is, és
ez volt Sierra tulajdonképpeni szándéka. Nem egyértelmű megoldást kínálni egy problémára,
hiszen az a művészet eszközeivel nem lehetséges, inkább épp ezekkel az eszközökkel sajátos
módon rávilágítani olyan kérdésekre, amikkel egyébként, szokványos körülmények között
már nem foglalkozunk.
Amennyiben nem az etikai dimenziót, hanem a részvételiség szempontjait tartjuk szem
előtt, láthatjuk, hogy itt egy irányított, hierarchikus részvételi modellről van szó. A művész
kezében van az irányítás, ő az értelmi szerző, instruálja a résztvevőket, akik tulajdonképpen
végrehajtják a művész utasításait, önálló döntésekre, a helyzet befolyásolására nem
jogosultak. Ezt a modellt tehát csak fenntartásokkal nevezhetjük participatívnak, az irányított
részvételiség elnevezés véleményem szerint ez esetben sokkal találóbb. Ugyanígy irányítottan
vettek részt török fiatalok az emlékművekkel kapcsolatosan felmerülő kételyeket és a velük
szembeni szkepszist tematizáló Bataille Monument létrehozásában Thomas Hirschorn svájci
művésszel együttműködve a 2002-es Documentán Kasselban290. A mű komoly vitákat váltott
ki szakmai körökben, ám nem elsősorban „minősége” okán - sokkal inkább a művet létrehozó
munkafolyamat képezte a diszkusszió tárgyát. Az elméleti pengeváltásba bekapcsolódott
többek között a részvételiségen alapuló művészet egyik vezető teoretikusa, a brit Claire
Bishop és Maria Lind svéd kurátor, aki a részvételi művészetet közvetítő gyakorlati
szereplőként lépett fel. Utóbbi legfontosabb ellenvetése Hirschorn projektjével kapcsolatban,
hogy a művész már a Documentát jóval megelőzően is dolgozott a mű koncepcióján,
Kasselba tulajdonképpen konkrét tervekkel érkezett, amelynek kivitelezéséhez segítőkre és
nem résztvevőkre volt szüksége. A Kassel főleg török bevándorlók lakta negyedében (már
megint a helyspecifikusság) helyet kapó munka részét képező, egyszerű, múlékony, részben
újrahasznosított anyagokból álló emlékmű-installáció, a Documenta ideje alatt az
installációban működő tv-stúdió, illetve a Bataille érdeklődési körének megfelelően
összeállított, szintén a kiállítás ideje alatt nyitva tartó (köz)könyvtár létrehozásához és
működtetéséhez a művésznek segítségre (munkaerőre) volt szüksége. Amit meg is talált az ott
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Documenta 11, 2002 június 8. – szeptember 15., Kassel, főkurátor: Okwui Envezor
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lakó török fiatalok személyében, akik fizetség fejében dolgoztak is a projekten. Közük
azonban nem volt hozzá, sem a koncepció alakítása, sem a mű „használata” tekintetében,
hiszen a Bataille-i szakkönyvtár minden kétséget kizáróan a Documenta látogatóinak, és nem
a negyed lakóinak igényeit tükrözte. Hirschorn viszont a helyspecifikusságból és az
„egzotikus” munkaerőből egyaránt profitált. A munka azonban, helyszínválasztása és
látszólagos közösségisége ellenére is (ha egyáltalán) inkább egy meghaladott műfajt (az
emlékműállítást) és nem szociális viszonyokat vagy struktúrákat kritizált

291

. Alapjában véve

itt is irányított részvételiségről van szó, de Sierra munkáihoz képest a résztvevők kilépnek a
„passzív elszenvedő” részvételiségből és aktív kivitelező szerepet vállalnak a mű
létrehozásában. Lind szerint tehát összességében itt egy műalkotás közösségi létrehozásáról
van szó, amely közösség azonban továbbra is hierarchikus viszonyok mentén működik. A
művész nem mond le az individuális művész szerepről a közösség javára, a mű tehát nem
értelmezhető valóban kollaboratívként.
Claire Bishop művészettörténész nagy port kavart értekezésében, a 2006-os A szociális
fordulat: A kollaboráció és elégedetlenei című esszében leszögezi, hogy Lind Hirschornkritikája elsősorban „a szerzőség elutasításának etikáján alapul”, valamint, hogy a szerző
(Lind) a művész és a művet kivitelezők „kihasználó kapcsolatát” alapul véve hozza meg
döntését, miszerint Hirschorn műve nem értékelhető szociális kollaborációként292. Ez

a

meglátás a mű művészeti megítélését is nagyban befolyásolja, illetve, Lind számára
végeredményben feleslegessé is teszi. Bishop számos, Maria Lindéhez hasonló kurátori,
elméletírói pozíciót tárgyal fentebbi esszéjében, és kijelenti, hogy a művészet szociális
fordulata a műkritika etikai fordulatát hozta maga után. Egy mű megítélésében ennek alapján
már nem esztétikai, művészeti szempontok lesznek meghatározóak – melyeket egyre kevésbé
lehet számon kérni azon – sokkal inkább az etikai dimenzió, társadalmi elköteleződés és
hasznosság lesznek azok a kritériumok, melyek a művet minősítik és a kritikusok véleményét
befolyásolják.
Ezt a fordulatot a legjobban talán egy, kortárs művészeti konferenciákon viszonylag
gyakran idézett példa, az osztrák Wochenklausur művészcsoport293 tevékenységén keresztül
szemléltethetjük. A csoport nem csak képzőművészekből áll, rajtuk kívül szociológusok,
291

Vö.: Maria Lind: Aktualisierung des Raums: Der Fall Oda Projesi, http://eipcp.net/transversal/1204/lind/de,
2004 10. A szöveg eredeti megjelenési helye: Claire Doherty (szerk.): From Studio to Situation, Black Dog
Publishing, Bristol, 2004, 110-118.o.
292
Vö.: Claire Bishop: The Social Turn: Collaboration and its Discontents, in: Artforum, February 2006, p. 178183.
Magyarul:
A
szociális
fordulat:
A
kollaboráció
és
elégedetlenei,
http://exindex.hu/print.php?page=3&id=531, ford.: Somogyi Hajnalka., utolsó letöltés: 2014 október 26.
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urbanisták, adott esetben szociális munkások is részt vesznek – a csoport „teljes értékű”
tagjaként – a projektek kivitelezésében. (A kollaboratív művészi és kurátori tevékenység
mibenlétéről a fentebbiekben már esett szó.) A Wochenklausur egyik első és leghatásosabb
projektje egy 1994-es „mű”, amikor is zürichi drogfüggő prostituáltak számára hoztak létre
egy átmeneti szálláshelyet. (12. kép) Maga a létrehozás folyamata úgy zajlott, hogy a
Wochenklausur tagjai hosszas előkészítéssel, terepmunkával, szervezéssel tárgyalóasztalhoz
ültették a probléma megoldásában érintetteket. Városvezetők, szociális munkások, újságírók,
maguk a szexmunkások és a csoport tagjai tárgyaltak több napon keresztül a lehetséges
megoldásról. Ami az akcióban a művészi teljesítmény, az az, hogy ennek a tárgyalásnak
szokatlan keretet biztosítottak, egy sétahajóra hívták meg több alkalommal az érintetteket,
ahol a tárgyalások a nyilvánosság bevonásával zajlottak. A résztvevők így kilépve
komfortzónájukból – például a polgármesteri hivatal zárt tárgyalóiból – viszonylag
kényelmetlen szerepbe kényszerültek és egy szokatlan, mesterséges, mások (nevezetesen a
művészcsoport) által irányított szituációban voltak kénytelenek előadni álláspontjukat, vitázni
és kompromisszumra törekedni.
A Wochenklausur álláspontja szerint tevékenységük művészi tevékenység, ugyanis a
művészi kreativitás, leleményesség és sajátos problémamegoldó képesség potenciálját
használják fel a fentiekhez hasonló problémás helyzetek megoldására, amelyre más eszközök
adott esetben nem alkalmasak.294 Véleményük szerint ezt a művészi kapacitást természetesen
kamatoztathatnák a „klasszikus” művészi tevékenység keretein belül (például egy feszített
vászon előtt állva) is, ám ők egy másik területet választottak, ahol a művészi potenciál
ugyanúgy érvényesülhet. Munkamódszerük kutatáson alapul, csak hosszas, a helyszínen zajló
előkészítő és tájékozódó fázis után kezdenek bele egy adott projekt szervezésébe, majd a
„megoldás” - ami minden esetben kommunikáció - vagy dialógus alapú közvetítés formájában
valósul meg – megtalálása után hagyják magukra a megoldást tulajdonképpen kivitelező
résztvevőket. Természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan garantálják az általuk javasolt
megoldások fenntarthatóságát vagy életképességét? A válasz nagyon egyszerű: sehogy.
Feladatukat nem abban látják, hogy az adott problémás helyzeteket hosszú távra megoldják az
érintettek helyett. Sokkal inkább abban, hogy felmutassanak megoldási lehetőségeket,
293

Ide vonatkozóan ld. a Wochenklausur állásfoglalását a művészi tevékenység mibenlétéről: Wochenklausur:
Vom Objekt zur Intervention.: http://www.wochenklausur.at/kunst.php?lang=de, utolsó letöltés: 2014 október 26.
294
A Wochenklausur projektjei meglehetősen széles skálán mozognak földrajzilag és jellegüket tekintve is. A
megvalósult projektek között találunk közösségi térhasználat létrehozására irányuló munkát éppúgy, mint a
szociális munka mobilitását megkönnyítő struktúrát, hátrányos helyzetű diákok számára létrehozott ingyenes
kollégiumot vagy kisebb javításokra szakosodott szociális szervizközpontot is.: Wochenklausur Projekte:
http://www.wochenklausur.at/projwahl.php?lang=de, utolsó letöltés: 2014 október 8.
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alternatívákat, adott esetben rámutassanak a továbblépés lehetőségeire. Hogy ezekkel az
alternatívákkal az adott közösség tagjai aztán ténylegesen mit tudnak kezdeni, az már nem a
csoport hatásköre. Hogy csak az előbb említett zürichi példánál maradjunk: a városban 2006ig, vagyis tizenkét éven keresztül működött a csoport iniciatívájának köszönhetően
megvalósult szálláshely, amikor is különböző nehézségek miatt fefüggesztették a működést.
Ám véleményem szerint a csoport működése rávilágíthat a szociális elkötelezettségű
művészet lényegi elemére: a lényeg nem magában a problémamegoldásban vagy annak
kivitelezésében rejlik, hanem a megmutatásban, a lehetőségek megláttatásában, a
problémamegközelítés módszereinek újdonságában. A művészi kreativitás, a sajátos szellemi
tőke itt is maximálisan kihasználásra kerül, de nem pusztán öncélúan vagy csupán önmagáért,
hanem azon túlmutatóan, saját magán mintegy túllépve is. Az amerikai művészettörténész,
Grant Kester tulajdonképpen részben a Wochenklausur tevékenységére támaszkodva dolgozta
ki a szociálisan elkötelezett művészet kapcsán a ma már szintén gyakran hivatkozott
„dialógusesztétika” fogalmát.295 Ebben Kester Bourriaud relációesztétika fogalmán túllépve a
„kollaboratív,

konzultációs

hozzáállás”

jelentőségét

hangsúlyozza

a

(művészeti)

dialógusban.296 Ugyanakkor kiemeli, hogy a dialógus nem teremt feltétlenül egyenrangúsító
beszédhelyzetet, ahogy az például Habermas kommunikatív cselekvéselméletének egyik fő
konklúziója.297 Kester elképzelése szerint a dialógus nem feltétlenül ideális beszédhelyzet
függvénye, amelynek eredménye egy általános érvényességű konszenzus. A dialógusesztétika
egyik meghatározó sajátossága az átmenetiség, amely a közvetítésével kialakult megoldások
érvényességének sajátja is lehet. Ezért, ahogy a fentebb bemutatott példa is bizonyítja, a
Wochenklausur munkáit és több hasonló, a közvetítésen alapuló művészeti tevékenységi
formát találóan jellemez a kesteri fogalom.
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4.8 A hetedik Berlin-Biennále
BB7 - Forget Fear – Ne féljetek
2012 április 27 – július 1.
Helyszínek: Akademie der Künste, Charité, CH Berlin, Deutschlandhaus,
Friedrichstrasse/Besselstrasse, Hebbel am Ufer, KunstWerke, Sophiensaele, St.
Elisabeth Kirche
Kurátorok: Artur Zmijewski, Joanna Warsza, Voina Group
A 2012-es berlini biennáléról írott elemzés a dolgozat leghosszabb esettanulmánya,
Azért foglalkozom vele ilyen részletesen, mert a hetedik berlini biennále kiemelten fontos
szerepet játszik gondolatmenetemben a tekintetben, hogy meglátásom szerint a kurátor itt
egyértelmű kísérletet tett arra, hogy a biennálét a „szociális fordulat” irányába mozdítsa, még
ha a kísérlet bizonyos szempontból kudarcot is vallott. A fejezetben ezen „elmozdulás”
részleteire és következményeire is kitérek.
Artur Zmijewski személyében Maurizio Cattelan után másodszor került művészkurátor kezébe az irányítás a berlini biennálén. Cattelantól eltérően Zmijewski vállalta, hogy
művészként van jelen a rendezés során, és sok tekintetben saját műveként (műalkotásaként)
kezelte a kiállítást, az annak megfelelő szabadsággal, bátorsággal és helyenként
önkényességgel. Ezzel a vállalással sokat kockáztatott: a kritika egyértelműen ízekre
szedte298, felrótták neki a rosszul megválasztott műveket, az arrogáns és elhibázott
nyilatkozatokat, a lengyel művészek aránytalanul nagy számát (ez egyébként már az Adam
Szymszyk-rendezés során is megfigyelhető volt), az elavult forradalmi tipográfiát, de
mindenekelőtt „a művészet önmegsemmisítésének” vádját hányták a szemére. Mielőtt ez
utóbbi kifogást megpróbálnánk értelmezni, térjünk vissza Zmijewski művész-kurátor
mivoltára. Tekintve, hogy a biennálét saját „műveként“ aposztrofálta, talán nem tűnik
elrugaszkodottnak a Gesamtkunstwerk vagy Biennále? kérdés, ami a kiállítást látván
sokakban felmerült299.
Zmijewski radikális megoldást választott a biennále irányvonalának és koncepciójának
meghatározása során, mégpedig a művészet határainak radikális kiszélesítése mellett tette le a
298
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voksát. Amivel tulajdonképpen nem tett semmi radikálisan újat, hiszen a huszadik század
művészetének történetét szinte a folyamatos határsértés történetének is tekinthetjük, ide értve
a klasszikus avantgárd mozgalmakat, a pop artot, az európai akcióművészetet majd a
konceptualizmust vagy akár a hetvenes évek szinte minden művészeti irányzatát, az
immateriális hálózati művészetet, a 21. századi szobrászat újító formanyelvét, majd a
participatív művészeti gyakorlatokat, hogy csak a fontosabb határátlépési kísérleteket
említsük. Zmijewski kurátori kísérlete ez utóbbi, vagyis a részvételre építő művészeti
praxisból indul ki, annak azonban egy sajátos válfaját valósítja meg.
A participatív művészeti gyakorlatok világába tett korábbi kitérővel természetesen nem
merítettük ki a művészetfogalom kiterjesztése témakör300 végtelenül széles spektrumát. Ám
leszögezhetjük, hogy Zmijewski a hetedik berlini biennálén mind művészetelméleti
szempontból, mind a művészeti gyakorlat felől közelítve a politikai művészet kiterjesztése
irányába mozdult el, úgy, hogy a vizuális megjelenítés, formaadás, esztétikai érték, stb.
fogalmakat messze maga mögött hagyta. Ami természetesen nem is lenne baj, a problémát
csak abban látom, hogy tét nélkül tette mindezt. Tulajdonképpen „megszüntette” a klasszikus
mű, illetve kiállításfogalmakat, amivel a berlini biennále történetén belül radikálisat lépett
előre, ezen túlmenően azonban nem sok mindent ért el. Zmijewski szavaival élve, szándékai
szerint „a Biennále a változtatásra képes, nem kiüresedett, hanem kritikus művészetnek ad
teret, annak, amely nem pszeudo-kritikát hoz létre, hanem ténylegesen megváltoztat és
formál.“301 Rosszmájúan megjegyezhetnénk, hogy az idézet akár Rodcsenkótól is
származhatna, hiszen felidézheti bennünk akár a múlt század eleji orosz avantgárd
formabontó (elméleti és gyakorlati) törekvéseit is.
Zmijewski elképzelése tehát kezdettől fogva nem egy „hagyományos” művészeti
kiállítás megrendezésére irányult, és messze maga mögött hagyta a művészet és tényleges
politikai intervenció határátlépésével kapcsolatosan felmerülő problémákat.302 Sem ezek
elméleti, sem gyakorlati vetületeivel nem foglalkozott, ez vezetett aztán a biennáléval
kapcsolatos radikális elutasításhoz. Az elméleti reflektálatlanság mellett – és lám, lám, szinte
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példaszerűen illusztrálom a bevezetésben a biennále-műfaj kritikai szempontjairól írottakat:
ha túl sok és túlságosan direkten van jelen az elmélet, akkor az a baj, ha nincs jelen, akkor
pedig az. Tehát, véleményem szerint a legnagyobb probléma abban állt, hogy a Zmijewskiféle biennále, ha szabad ilyen keresetlenül fogalmaznom, két szék között a padlóra esett. A
kiállítás két elég élesen elhatárolódó, fogalmazzunk így, arculati elemből tevődött össze.
Egyfelől a szorosabb értelemben vett „mű“-kategóriának bár eleget tevő - értsd: tárgyi
karaktert felmutató, műfaji kritériumoknak megfelelő, kiállítási kontextusba illesztett – ám
rosszul kiválasztott, egymást gyengítő műalkotásokból, mint pl. Miroslaw Patecki lengyel
művész gigantikus Krisztus-király fejszobra, vagy a szintén lengyel Joanna Rajkowska Born
in Berlin című videója, mely művekből egy „klasszikus“ kortárs művészeti, bár meglehetősen
széttartó kiállítás képe rajzolódott ki. A másik oldalon pedig olyan felforgató, a kiállítás
kereteit szétfeszítő mozzanatok jelentek meg, mint pl. az Occupy mozgalom, többek között az
Occupy Museums303 képviselőinek egészen konkrét meghívása a biennáléra, vagy a biennále
égisze alatt zajló tüntetések, kísérő rendezvények, amelyek viszont a radikális, aktivista
beavatkozás igényével léptek fel – vagy legalábbis olybá tűntek. (13. kép)
Ha tekintetbe vesszük, hogy 2011 per se „a demonstrációk éve“ volt – gondoljunk az
„arab tavasz“ eseményeire, a madridi, londoni, New York-i történésekre, hogy csak néhányat
említsünk - hozzátehetjük, hogy az ellenállást a középpontba állító törekvéseivel Zmijewski a
korszellem ütőerére tapintott. Azonban úgy tűnik, mintha mégsem akart volna valóban
elköteleződni az „ellenállás“ mellett, az előbb említett művészetfogalmat mégsem volt képes
teljes egészében maga mögött hagyni, s az így létrejött vegyes típusú, „hibrid“ kiállítás
emészthetetlennek bizonyult. Az aktivista megmozdulások, civil kezdeményezések nem
rajzolták meg a kiállítás tengelyét, mert nem voltak elég radikálisak, a hagyományos műfaji
kategóriákba tartozó művek pedig nem voltak elég karakteresek ahhoz, hogy átvegyék az
arculati és tartalmi irányítást.
A továbbiakban azt kísérelem meg felvázolni, hogy a politikai-aktivista művészet
biennálén való „felléptetése” (mert Zmijewski kurátori döntése leginkább ezt eredményezte)
milyen következményekkel járt a biennále egésze tekintetében. Aktivista „mozzanatokról”
lesz szó, és a „mozzanatok“ szó használata természetesen nem véletlen, hiszen véleményem
szerint itt jórészt nem beszélhetünk tényleges és hatékony intervencióról.
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Mielőtt azonban belekezdenék a kiállítás lényegi elemeinek taglalásába, Claire Bishop
esszéje nyomán304 érdemes néhány szót ejteni aktivizmus és szerzőiség kapcsolatáról, hiszen
ez, amint Zmijewski példája igazolja, többé már nemcsak off kiállítóhelyek vagy
experimentális helyszíneken megrendezett kurátori kísérletek tárgyát képezi, hanem a
képzőművészet hivatalos intézményeiben is jelen van. Amennyiben fennáll a kapcsolat,
mennyiben befolyásolja a művészeti szándék a mű létrejöttét és mennyiben maradnak meg az
aktivista törekvések? Bishop kétféle kollaboratív művészeti alkotómódszerről ír: a
szerzőséget elutasító, az adott közösséggel konszenzusra építő aktivista gyakorlatokéra, és a
kontroll alatt tartó, az együttműködőkre kreatív szerepet nem osztó művészekére. Úgy ítéli,
míg az utóbbi stratégia komplex esztétikai jelleggel bíró műveket eredményezhet, addig az
előbbi, amely lemond az esztétikairól, teljes egészében etikai megfontolásoknak veti alá
magát. Ez utóbbi pedig a kritikától is belátást követel, hiszen az együttműködéseken alapuló
projektek esetében a megvalósítás hogyanjára és nem művészeti/művészi szempontokra kell,
hogy kerüljön a hangsúly305. Ha Bishop fejtegetését vesszük alapul, Berlinben Zmijewski
vette át a “művészek” helyét, és bár megengedte a kreativitást az aktivistáknak, azt azonban
tökéletesen kihasználta a saját (itt paradox módon esztétikai) céljaira. Míg Zmijewski ennyire
látványos módon a klasszikus értelemben vett „politikum“ és „esztétikum“ különbségeire
épített és bizonyos értelemben még hangsúlyozta is azokat, a francia művészetfilozófus,
Jacques Rancière meglátása szerint lényegében ugyanarról van szó.
Politika

és

művészet

viszonyának

kérdésében

Rancière

munkássága

megkerülhetetlennek számít, ugyanis gondolatai, és különösen Az érzékelhető felosztása.
Esztétika és politika című műve306 az elmúlt néhány évben a kortárs képzőművészetelmélet és
gyakorlat szinte mindennapos eszköze, mindenütt hivatkozott „művészetideológia” lett.
Gondolatmenetének lényege, hogy az esztétikai gondolkodásmód jóval több, mint
művészetről való gondolkodás, mivel a politika valódi tétje nem más, mint az érzékelhető
felosztása, vagyis egyfajta politikai esztétika. A francia filozófus szövevényes, szerteágazó
szövegeit olvasva egyértelműnek tűnik, hogy az érzékelhető felosztásáról való beszéd szerinte
arra alkalmas, hogy láthatóvá tegye egy adott társadalmi berendezkedés lényegét, vagyis azt,
hogy ki részesülhet a közös tevékenységekből, ki milyen szerepben tagja a társadalomnak.
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Amint arra a mű magyar kiadásának utószavát író Slavoj Zizek felhívja a figyelmet, Rancière
Habermasszal szemben azt hangsúlyozza, hogy „maga a politikai küzdelem nem csak
racionális érdekegyeztetés, hanem egyben harc is azért, hogy az egyén hallathassa hangját és
legitim politikai partnerként ismerjék el”.307 Rancière szerint tehát e harc elkerülhetetlen
velejárója a konfliktus. Az érzékelhető felosztása tehát „azon érzéki evidenciák rendszere,
amelyek egyszerre jelzik egy közösség létezését és azokat a választóvonalakat, amelyek
ebben az egyes összetevők helyét és osztályrészét kijelölik”.308 Ez a fogalom nála arra az
érzékelhető rendet hallgatólagosan irányító törvényre utal, amely felosztja a közös világban
való részvétel helyeit és formáit oly módon, hogy először leszögezi, melyek az észlelés
elfogadott módjai. Mindenfajta társadalmi rend alapja az, hogy meghatározza, kik és milyen
szempont szerint tartoznak az aktív értelem, és kik a passzív érzékelés terrénumához, kik a
kormányzók és kik a kormányzottak, kik a cselekvők és kik az elszenvedők. „Az idők és
terek, a látható és a láthatatlan, a beszéd és a zaj határvonalának kijelölése ez, amely
egyszerre határozza meg a politika mint tapasztalat színterét és tétjét. A politika a láthatóról
szól, és arról, ami a láthatóról mondható, azokról, akik rendelkeznek a látás kompetenciájával
és a kimondás jogával, a terek birtoklásáról és az idő lehetőségeiről.”309
Mindezek alapján tehát a politika mélyén jelen van az esztétika. Bagi Zsolt a magyar
kötet ismertetőjében ezt a következőképpen fogalmazz meg: „Valójában a művészetek
esztétikai programja maga nem más, mint politika. Nem kell összekapcsolnunk az esztétikát
és a politikát, mert valójában ugyanannak a projektnek – az érzékelhető újrafelosztásának –
két formájáról, két kifejezési módjáról van szó.”310
Rancière az érzékelhető felosztásának három nagy „rendjét” diagnosztizálja, amelyek
nem csak strukturális különbségekkel bírnak, hanem egyfajta történelmi fejlődést vagy
változást is leképeznek. A képek etikai rendszerének modelljéül Platón állama szolgál, hiszen
itt az a legfőbb kérdés, hogy miképpen viszonyul a képek létmódja az egyén és a közösségek
életviteléhez. A hangsúly az érzékelhetőnek ebben a felosztásában a képek rendeltetésén van,
vagyis a fontos az, hogy mire használják és milyen hatást vált ki. A platóni államban a fizikai
munkát végzők, a kézművesek azért vannak kizárva a közügyek gyakorlásából, mert
egyszerűen nem juthat idejük munkájuk mellett másra. Ezzel szemben az utánzóval az a
„gond”, hogy a foglalkozás magánjellegű munkáját a köztérre viszi, egyszerre két dolgot
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művel. Azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy itt a művészi gyakorlat nem a munka
külső megjelenése, hanem a látható formájának nem helyénvaló megjelenése. Mindezek
alapján állapítja meg Platón, hogy az utánzó újraosztja az érzékelhetőt, e miatt pedig ártalmas.
A művészet reprezentációs rendszere a következő lépés Rancière struktúrájában, amely
leginkább a reneszánsz és barokk kor világképét jeleníti meg. Erre az jellemző, hogy a
műalkotás reprezentációban való szerepe kerül előtérbe, és e miatt a téma, pontosabban a
téma méltó mivolta válik meghatározóvá. Ez utóbbi az, ami meghatározza az ábrázolás
műfajait: a reprezentáció rendszere „a műfajokkal jelölte ki a téma silányságához vagy
emelkedettségéhez illő szituációkat és kifejezésmódokat“.311 A reprezentáció rendszere már
elismeri a művészi gyakorlat különleges mivoltát (amire Platón még nem volt hajlandó), de
azt a témák és műfajok hierarchiájának veti alá. A téma határozza meg a műfajt, az pedig a
kifejezésmódot, ez utóbbi pedig azt a közönséget, amihez az adott mű szól vagy egyáltalán
szólhat.
A valamikor a 18-19. század fordulóján elinduló esztétikai forradalom nyomán „jött el”
a művészet esztétikai rendszere, amikor a művészet termékei már sajátosan érzékelhető
létmóddal rendelkeznek. A művészetek esztétikai rendszere a művészetet tisztán a különössel
azonosítja, és feloldja minden specifikus szabály, a témák, műfajok és művészeti ágak
mindenfajta hierarchiája alól. Valahonnan innen ered Rancière szerint a modernség fogalma
is, amely a művészetet azáltal tekinti autonómnak, hogy lecsupaszítja minden rajta kívül álló
funkciótól, megszabadítja a képi, nyelvi, zenei expresszivitás, a kommunikatív alkalmazás
formáitól. Rancière fontosnak tartja megjegyezni, hogy mindez a fordulat bőven a fotó és a
film, vagyis a sokszorosítás technikai forradalma előtt ment végbe. A kulcsmomentum ebben
a tekintetben a hétköznapiság, a jelentéktelen beemelése a művészetbe, amely révén a
reprezentációs rendszer magasztos témákra vonatkozó elvárása bicsaklik meg, és ami a
festészetben és az irodalomban

előbb jelent meg, mint a fotográfiában vagy a

filmművészetben.
Zmijewski biennáléja azért érdekes ebből a szempontból, mert arra a folyamatra világít
rá, amely az aktivista mozgalmak legfőbb ambícióit érinti. Rancière felvetése szerint a
politika nem más, mint létrehozni az érzékelhető olyan újrafelosztását, ahol láthatóvá válik az,
ami eddig láthatatlan volt: a közösség olyan alkotóelemei, a sokaság azon kommunikatív
konfigurációi, amelyek a látható rendjének mindezidáig nem voltak részei.312 Amennyiben azt
is feltételezzük, hogy a politika a politikai partnerként való elfogadásról is szól, akkor az
311
312

Rancière, Jacques: Esztétika és politika, 27. o.
v.ö.: Bagi Zsolt: Jacques Rancière: Esztétika és politika.
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Occupy – végül nem megvalósult – célja a köztér elfoglalásával pont az volt, hogy az
érzékelhető újrafelosztása révén kikényszerítse saját erőteljesebb részvételét, láthatóságát a
politikai diskurzusban és döntéshozatalban. Ebben a tekintetben a biennálés jelenlét kettős
jelentéssel bír. Egyrészt jelzi, hogy az aktivisták a láthatóságért folytatott harcban egy újabb
felületet találtak, ugyanakkor értelmezhetjük úgy is, hogy az autonóm művészet, a múzeum
területére való bevonulással feladták az érzékelhető újrafelosztásának ambícióját. A kortárs
múzeum bármilyen tabudöntögetés elfogadott terepe, amíg mindez a kiállítóhely falain belül
marad – a múzeumba zárt aktivisták valószínűleg pont e miatt nem lehetnek képesek egy
negyedik rendszer kialakítására.
Mindezek fényében a kiállítás fő attrakciója, az Occupy jelenléte véleményem szerint
elsősorban illusztratívnak volt minősíthető. Zmijewski a mozgalom képviselőitől nem várt
mást, mint hogy legyenek jelen (kihasználva a „tüntetés médiumaként“ számontartott „oda
nem illő“, a kiállítótérben létező testek és persze sátrak, mint a forradalmiság elengedhetetlen
kellékeinek jelenlétét313). Zmijewski itt az aktivisták fizikai jelenlétére épített, kihasználva a
politikai (művészet) egyik erősségét, a jelenlétben manifesztálódó közvetlenséget. Ha
visszautalunk az előző fejezetek egyikében tárgyalt Relációesztétikára, azt állapíthatjuk meg,
hogy az aktivista csoportok ilyen értelemben tulajdonképpen szintén tekinthetők a társas
együttlét

valamely

formája

reprezentánsainak.

Zmijewski

személyükben

magát

a

„közösségiséget”, a „kollektivitást” hívta meg a biennáléra. Társas együttléten én itt a
valamely társadalmi cél érdekében formálódó közösség együttlétét értem, aminek ugyanígy
adekvát formája például a demonstráció is. Ugyanakkor a Bourriaud által tárgyalt művek
felvetéseihez képest itt nem maga az együttlét, a közösség létrejötte a lényeg, hanem az a cél,
aminek érdekében a közösség formálódott. Szerencsés esetben tehát a kiállítás látogatója nem
csak az aktivista közösségek tagjaival és az aktivista közösségi lét kellékeivel (zászlók,
transzparensek, feliratok, sátrak, stb.) találkozott a kiállítótérben, hanem a mindezek mögött
kirajzolódó ideológiai elképzelésekkel, mozgatórugókkal, stb. is, amelyekről a közösséggel
eszmecserét folytathat, annak érdekében tehet valamit. Amennyiben ez nem valósul meg,
akkor az aktivista közösség felvonultatása megreked a Bourriaud tárgyalta műalkotás szinten
és ottléte tulajdonképpen értelmetlennek minősíthető. Amennyiben a kiállítási keretek között
bemutatott közösségi forma csak modellértékű, belőle semmilyen ideológiai vagy gyakorlati
következtetés nem adódik, akkor csupán fikció és veszít relevanciájából, degradálódik. És
313

A tüntetés médiumainak, mint például a tüntetők fizikai jelenléte és a kellékek, például a sátrak, bömbik,
transzparensek, stb. értelmezéséhez fontos adalék a Frankfurter Kunstvereinben 2012-ben rendezett
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tulajdonképpen ez jelentette a kiállítás legnagyobb hiányosságát és Zmijewki törekvésének
bukását is: az akció megmaradt a puszta látványosság szintjén, érdemi dialógusra,
eszmecserére (akár a fentebb elemzett kesteri értelemben) leginkább a partnerek hiányában
nem került sor.
A fentiek fényében fontosnak tartom, hogy a New York-i occupy mozgalom nyomán
2011-ben alakult Occupy Museums314 közösség szintén a Zmijewski által meghívottak között
volt. Az pedig különösen érdekes, hogy erre a jelenlétre kritikusan reflektáltak is.
Weboldalukon az occupy biennálés jelenlétét „a német kormány által finanszírozott humán
zoo-ként“315 minősítik. Miután világossá vált számukra, hogy jelenlétüknek a biennále
keretén belül tulajdonképpen nincs konkrét célja vagy, fogalmazhatunk úgy is, nincs tétje,
összeállítottak egy Zmijewskinek címzett, „YOU CAN’T CURATE A MOVEMENT“
állásfoglalást, önállósították magukat, és helyspecifikus akciókat valósítottak meg. Ilyen volt
például a Kunstwerke hierarchikus működési struktúrájának átalakítására tett javaslatuk,
amely részben a biennále organizációját is érintette – de meglepő módon ennek például a
biennále adatbázisában nem találjuk nyomait.
Visszatérve azonban a humán zoo problémájához: a „szarkofágszerű“ galériatérben – a
KunstWerke központi terében, melynek használatáról Zmijewski minden radikalizmusa
ellenére sem mondott le – kiállított, depolitizált, tárgyiasított aktivisták láttán felvetődhet a
kisajátítás kérdése: Zmijewski a saját céljaira „használta“ a mozgalom képviselőit, akiknek
szintén származtak előnyeik az üzletből, gondoljunk például a médianyilvánosságra, vagy
paradox módon az intézményi érdeklődésben megnyilvánuló legitimációra. (Csak zárójelben
jegyzem meg, talán a „demarkációs vonalak“ átrajzolását jelzi, hogy az utóbbi időben
művészek és befogadók körében egyaránt népszerűek lettek a politikai eseményeken alapuló,
tulajdonképpen egy az egyben azokra építő művek – gondolok itt elsősorban a fotóra. Gyakori
jelenség lett a politikai demonstrációk fotós dokumentációjának művészeti projektként történő
tálalása. Míg korábban a politika jeleskedett a művek saját célokra történő fel- és
kihasználásában, ma a művészeti oldal sem tétlenkedik.)

Demonstrationen. Vom werden normativer Ordnungen, című kiállítás katalógusa. Demonstrationen. Vom
werden normativer Ordnungen. Kiállítási katalógus,Verlag für moderne Kunst, Frankfurt a.M., 2012
314
Ld. a 2011-ben a művészeti és kulturális intézményekben zajló gazdasági és szociális igazságtalanságokkal és
kizsákmányolással szemben szerveződött Occupy Museums honlapját: http://occupymuseums.org/, utolsó
letöltés: 2014. november 2.
315
Ld. az Occupy Museums akcióinak weboldalát: Occupy Museums and the 7th Berlin Biennale:
http://occupymuseums.org/index.php/actions/43-occupy-museums-and-the-7th-berlin-biennale, utolsó letöltés:
2014. november 4.
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Ami az occupy jelenlétét a biennálén számomra problematikussá tette, az, hogy ebből a
jelenlétből, abból, hogy élőben ott lehetett látni az aktivistákat a kiállítótérben,316 beszélgetni
lehetett velük, vagy belehallgatni beszélgetéseikbe, még egyáltalán nem következett semmi.
De hogy nyilvános politikai tér, ami talán beteljesíthette volna a missziót, nem jött létre,
abban bizonyos vagyok. Ami ott jelen volt? Punkromantika, sablonos, elhasznált üzenetek, a
klisének, vagyis a róluk kialakított képnek tökéletesen megfelelő aktivisták. A teret a kortárs
művészetet (baloldaliságot, az occupy-mozgalmakat, az „alternatív szcénát”) kóstolgató
kultúrturisták (Berlinben van belőlük elég) kíváncsiságát és fentebbiekről való felszínes
elképzeléseit legalábbis esztétikailag tökéletesen kiszolgáló vizuális üzenetek és kiegészítők
töltötték meg. Erre céloztam a fentiekben, amikor azt állítottam, Zmijewski tökéletesen élt (és
visszaélt) a Berlin-imázzsal, ahol az ilyen, most a KunstWerkében látható életképek
mindennaposak, hozzátartoznak a cool városimázshoz.
De ha megbékélünk azzal a gondolattal, hogy Zmijewski felszínes radikalizmusából
kifolyólag ott voltak, felmerül egy másik kérdés, hogy mit is kezdjünk ezzel? Ezzel a
radikálisan nem művészi gesztussal? Hiszen mégiscsak művészeti kontextusban (a biennálén),
kiállítóhelyen jelent meg, akkor tehát meg kellene próbálnunk művészetként kezelni? Ahhoz,
hogy ez megtehessük, ekként (művészetként) kellene értelmeznünk a jelenlétet. A szakma
tehát máris azon munkálkodik, hogy megteremtse a leírás feltételeit, az értékelés kritériumait,
hogy létrehozza az értelmezéshez szükséges vokabulárt (hiszen lehet, hogy Zmijewski csak az
első fecske volt, lesz még ilyenre példa). Azonban abbéli igyekezetünkben, hogy a saját
magunk számára művészetté fordíthassuk le az ahhoz kapcsolódó politikai-aktivista
megnyilvánulásokat, megfeledkezünk arról, hogy tulajdonképpen egy elitista pozíció
kialakítására törekszünk. Az új művészeti nyelv megteremtésére való törekvés bizonyos
értelemben nem más, mint az intellektualizálás igénye, aminek következménye a befogadók
körének radikális leszűkítése (szemben a demók, tüntetések, az aktivizmus tulajdonképpeni
lényegével) is. Ha körvonalazódna a fogalomkészlet, az értékelés kritériumai, a hatás
fokmérője, stb., az annyit jelentene, hogy „a helyére“, a művészet(történet) keretei közé
illesztenénk az ügyet. És tegyünk hozzá még valamit: az a konceptuális szókészlet, amit ilyen
esetekben segítségül hívunk (amikor olyan jelenséget próbálunk leírni, amelyet a „klasszikus
művészettörténeti” nyelv fogalmaival nem vagyunk képesek), szintén jellegzetesen huszadik
századi örökség, így vélhetőleg kevéssé alkalmas ennek a nagyon is kortársi jelenségnek a
megnevezésére.
316

Zmijewski élettérként ajánlotta fel számukra a központi kiállítóteret, ahová a biennále időtartamára
gyakorlatilag beköltöztek.
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E helyütt talán kötelező lenne az intézménykritikát már személyében (is) megtestesítő
Andrea Frasert idéznem, aki a maga részéről már a „művészeti diskurzus stratégiáiról“ beszél
és a problémát nálam sokkal árnyaltabban vázolja: „A művészet szimbolikus rendszereit
megteremtő esztétikai és episztemológiai formák és a szociális feltételeiket létrehozó
gyakorlati és ökonómiai viszonyok közötti lényegi határok valószínűleg nem a művek fizikai
terében, hanem a művészettörténet és műkritika diszkurzív tereiben keresendőek.“317
A 7. Berlini Biennále egy már sokak által (biennálés kontextusban is) feltett318, ám
Zmijewski által újrafogalmazott kérdést állított középpontba, ami a művészet társadalmi
hasznosságára irányult. Nevezetesen, hogy el tudunk-e érni bizonyos célokat a művészet
eszközeivel, tudunk-e változást eszközölni a fennálló viszonyrendszerben a művészet
helyszíneire és apparátusára támaszkodva? Itt kell megjegyeznem, hogy a biennálét
megelőző, azt végigkísérő és azt követő kísérőrendezvények is ezt a kérdést helyezték a
középpontba. Ilyen volt a megnyitóra meghívott Krétakör társulat előadása is – a
Sophiensaele-ben

német

szinkrontolmácsolással

bemutatott

IllumiNation

című

„dialógusszínház“319 elemzése külön fejezetet tenne ki ebben a kontextusban, ezért ettől most
eltekintek.
Ha erre a kérdésre nekem kellene válaszolnom, tehát, ha megkérdeznének, hogy miben
látom politika és művészet hatékony együttműködésének (ha tetszik, egyesülésének)
legnagyobb problémáját, talán a címzettek, a célközönség kérdését emelném ki. Ugyanakkor
persze említhetnénk még a politikára jellemző karakterjegyekkel, mint az egyértelműség,
leegyszerűsítés, cselekvés – alapvetően szemben álló, a művészi alkotásra jellemző
„tulajdonságokat“, mint az ambivalencia, sokrétűség, reflexió. A politikai demonstrációk,
akciók mindig egy meghatározott közönséget mozgatnak, eleve kizárt, vagy utópisztikus
elképzelés, hogy egy adott politikai üzenettel mindenki azonosulni tudjon. A művészetnek
ezzel szemben lényegi eleme, hogy nincs határozott közönsége, címzettjeinek köre nyitott.
A másik probléma pedig a felelősség kérdése. A művészeti homokozóban – értsd itt: a
(vagy egy) biennále keretein belül -

a hatékonyság kérdése ugyanis másodlagos, és a

317

ld. Andrea Fraser: Speaking of the Social World, a berlini Haus der Kulturen der Welt „Wo stehst du,
Kollege“ című konferenciáján (2010) elhangzott előadás anyaga.
318
Ezt példázzák a horvát WHW (What, How & for Whom) kurátori kollektíva kiállításai, a 2009-es isztambuli
biennále, vagy a 2012 őszén az utrechti BAK-ban rendezett How Much Fascism? című kiállításuk.
Magyarországon a Ludwig Múzeum 2010-es Keleten a helyzet című kiállítása (kurátorok: Kálmán Rita,
Stepanovic Tijana) vagy a korábban, 2003-ban a dunaújvárosi ICA-ban Somogyi Hajnalka által rendezett DEMO
c. kiállítás lehetnek ennek példái (a felsorolást természetesen még folytathatnám).
319
A Krétakör a berlini biennálén: http://www.berlinbiennale.de/blog/en/artists/kretakor-33234), utolsó letöltés:
2013 június 7.
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felelősség kérdése is csak szőrmentén vetődik fel. Az itt elhangzott kijelentések nem bírnak
ugyanolyan súllyal, mint a való életben, könnyen rájuk aggatható a „metaforikus“ jelző,
absztrahálhatóak. Ilyen értelemben a néző participációja (milyen szép ellentmondás) sem jár
súlyos következményekkel. A hatékonyságot illetően pedig természetesen megelégszünk a
felmutatás jelleggel, hiszen a művészet már klasszikus szerepe szerint is rámutat vagy
szenzibilizál, de válaszokat-megoldásokat nem kínál. Ugyanakkor mindenki jól jár, a
művészet magára aggathatja „a társadalmilag elkötelezett“ címszót, az aktivista meg
védettséget élvez, az intézményi keret mégiscsak jó valamire. Példaszerűen illusztrálja ezt a
Voina anarchista csoport320 becsatornázása a biennále kurátori stábjába, amikor is a kiutazási
tilalommal sújtott csoporttagokat a biennále stábja a megnyitóra mégiscsak eljuttatta Berlinbe.
Ami Zmijewski biennáléjának apropóján ezeken felül többször felmerült bennem, a
néző hozzáértésének-hozzá nem értésének kérdése. A biennále-típusú kiállításokon gyakran
találkozunk olyan társadalomkritikus munkákkal, melyek egy bizonyos kérdésben saját
állásfoglalást várnak a látogatótól321. Gondoljunk csak például Santiago Sierra a nemzeti
pavilonrendszert kritizáló és hasonló elhíresült velencei biennálés akcióira322. A probléma az
ilyen típusú munkákkal, hogy gyakran túlságosan felületesek az ismeretek, kevés az
információ ahhoz, hogy érdemben állást foglalhasson a látogató.323
Ezt a helyzetet jól illusztrálta például a palesztin Khaled Jarrar State of Palestine című
biennálés munkája és akciója. A participációra vágyó látogató a kiállításon a nem létező
palesztin állam (a művész által tervezett) pecsétjét kaphatta az útlevelébe. A pecsét elfogadása
320

A 2007-ben alakult orosz radikális, rendszerellenes csoport, a Voina akciói gyakran átlépik a vandalizmus
vagy éppen a közszeméremsértés határait. Első elhíresült akciójuk 2008-ban a Medvegyev elnök beiktatása előtti
napon a moszkvai természettudományi múzeumban zajlott, ahol öt pár szexelt nyilvánosan a „Fuck for the heir
Puppy Bear!” (Dugjunk az örökösért, Medvegyev kismackóért!) című akció keretében. 2010-ben egy
szenpétervári felnyitható hídra fehér festékkel egy óriásfalloszt festettek, majd amikor a hidat felhúzták, egy 65
méteres fallosz meredt az égnek a város közepén, közvetlenül a KGB utódjának számító FSZB (Szövetségi
Biztonsági Szolgálat) épülete mellett. Hajtottak végre nyilvános „akasztást” szupermarketekben, árasztottak el
kiállítótereket óriáscsótányokkal, hogy csak néhány jellegzetes akciót említsünk. A csoport állandó tagjai ellen
folyamatosan eljárások zajlanak, többször kerültek börtönbe és kiutazási tilalommal is sújtották őket. A csoport
weboldala jelenleg nem elérhető.
321
Evvel a problámával, valamint a participáció kapcsán felmerülő egyéb kérdésekkel is foglalkozik A
gyakorlattól a diskurzusig című online kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény tanulmányainak jó része.
322
A 2003-as Velencei Biennálén Santiago Sierra Covered Word című munkáját csak spanyol állampolgárok,
illetve, spanyol útlevéllel rendelkezők tekinthették meg. A többi látogató kívül rekedt, a belépés a pavilonba csak
érvényes spanyol okmányok felmutatásával volt lehetséges. Sierra ezzel a munkával természetesen a nemzeti
pavilonok időközben elavult struktúráját, hierarchikus rendszerét, a biennále kirekesztő mechanizmusait
kritizálta. Santiago Sierra Home: http://www.santiago-sierra.com/200304_1024.php, utolsó letöltés: 2013
szeptember 8.
323
Látogató márpedig volt bőven, a hetedik biennále látogatószáma, 120 000 fő, minden eddigiét túlszárnyalta.
Ehhez természetesen hozzájárult az a tény, hogy a Berlini Biennále történetében először ingyenes volt a belépés.
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kiállást, szimpátiaakciót, állásfoglalást, szolidaritást jelenthetett a kiállítási környezetben,
mindent, ami a véget nem érni akaró izraeli-palesztin konfliktushelyzet kapcsán felötlik az
emberben. De egy emelettel feljebb akár egy, az elűzött izraeli telepesek kisgyermekeinek
fotóiból készült válogatást is magunkkal vinnénk, ha osztogatnák, itt is aláírnánk a
szimpátianyilatkozatot, amit egy másik (nemzetiségű) művész nyújt felénk szolidaritásunkat
kifejezendő. A látogató ezekben a helyzetekben engedelmesen megteszi, amit várnak tőle,
hiszen azért van itt. Egy kiállítás keretei mindezt lehetővé teszik, kellőképen absztrahálják a
tényleges problémákat és nem is érezzük úgy, hogy érdemi reakciót várnának tőlünk bármire
is. Ugyanakkor van egy nagyon fontos momentuma ezeknek a műveknek, ami akkor a
biennálén még nem tudatosult bennem. Ez felmerülhet konkrétan Khaled Jarrar munkája
kapcsán, de megnevezhetnék más példát is. Az az egyszerű tény, hogy amikor
bepecsételtetem a nemlétező állam pecsétjét az útlevelembe, nem maga az akció, az „állam”,
hanem a művészi szabadság, a művészi gesztus (szabadsága) mellé állok – bármilyen
patetikusan hangzik is ez. A participációra irányuló akciók olyan mértékben voltak jelen az
elmúlt évek nagy kiállításain, hogy azok számára, akik ezeket rendszeresen látogatják,
elsikkad magának a művészi (és ezt írhatnám csupa nagybetűvel) gesztusnak a fontossága. A
biennálék özöne és a kereteiken belül megjelenő ún. társadalomkritikus munkák nagy száma
véleményem szerint épp ez utóbbit veszélyeztetik. A társadalomkritikai igény, az ilyen típusú,
egyre szigorodó elvárások épp azt takarják el a szemünk elől, amiért egy ilyen munka még
mindig művészeti kontextusban és művészetként jelenik meg: a művészi gesztus szabadságát
és kreatív potenciálját.
Fentebbiek olyan kérdések, amelyekkel szinte minden nagy, nemzetközileg releváns
kiállítás kapcsán szembesülhetünk. Úgyhogy tulajdonképpen hálás vagyok a Forget Fear-nek
azért, hogy segített a magam számára, legalábbis részben, tisztázni ezeket a kérdéseket és
problémákat. Ami Zmijewski biennáléját a szakma egyöntetű fanyalgásával szemben védhette
(és most tekintsünk el a biennále weboldalán olvasható statement-től, ami pont erre játszik
rá), hogy meggyőző volt az erős provokáció, a megosztás képessége, az, hogy indulatokat
gerjesztett, véleménynyilvánításra ösztönzött, állásfoglalásra késztetett, hogy élt a művészi
gesztus szabadságának szélsőségeivel, ami mára már kiveszni látszik a kortárs művészeti
színtérről. Zmijewskinek tehát sikerült az, amit oly sokszor hiányolunk a kortárs művészet
egészéből (és itt nem csak a képzőművészetre gondolok): felkavarta az állóvizet, saját
művének tekintve a biennálét egy vitatható és vitatott összművészeti alkotást hozott létre,
röviden: nem félt.
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4.9 Összefoglalás
Az elsőtől, 1998-tól a 2012-es hetedik berlini biennáléig hosszú utat tett meg a
kiállítássorozat. Azt gondolom, a berlini biennále történetének és állomásainak áttekintése
számos szempontból tanulságokkal szolgál. A történet a klasszikus, a helyzeti és helyszíni
előnyt kihasználni igyekvő és tudó, határozott szakmai és marketingcélokkal létrejött első
berlini biennáléval kezdődött. Ennek szellemi tőkéje, a „Berlin-brand“ a továbbiakban is az
egész kiállítássorozat hívószava lett. Jól megfigyelhetőek ebben a történetben a kurátori
pozíciók aktuális változásai is. Találtunk például az elméleti trendeket hűen követő, a művészi
(és kurátori) állásfoglalást azoknak alárendelő kurátori gesztusokat, melyek kiszolgálják a
kortárs trendeket és elméleteket, ilyen értelemben kissé „konformisták“ (például a harmadik
vagy az ötödik biennále). De találkoztunk „különutas“ kurátori megoldásokkal is, melyek
szándékosan figyelmen hagyták az aktuális áramlatokat, trendeket (ilyen volt például a 4.
biennále „időtlensége“ vagy Zmijewski kísérlete a kurátori komfortzóna elhagyására). A
berlini történetben egyéni kurátori állásfoglalások váltakoztak szubjektív válogatásokkal és
csapatmunkára építő, kísérletező kedvű vállalkozásokkal. A berlini (kiállítás)történet végét
számomra a művészetfogalom megkérdőjelezése és radikális kiterjesztése, a művészet
hatókörének kitágítása, a biennále-műfaj szabályainak hatályon kívül helyezése jelentette.
Amennyiben ez utóbbi tendencia, tehát a „művészeten kívüli művészet” beemelése biennálés
vagy kiállítási kontextusba – folytatódik, nem ártana majd nemcsak a művészetfogalom
kiterjesztésével, de a művészetfogalom radikális újragondolásával is kísérletezni, hogy ne
csak utólag vegyük észre, hogy már megint lemaradtunk valamiről324.
Összességében tekintve, a berlini biennále „helyiértékét” valahol a nagyszámú
biennálés középmezőnyben lehetne meghatározni. A kilencvenes évek végén oly vonzó Berlin
alternatív varázsa időközben megkopott, kurátori ötletek illusztratív kiindulópontjává vált,
vannak ennél (vagy geopolitikailag vagy egyszerűen csak földrajzilag) vonzóbb helyszínek,
amiket a biennále-ipar folyamatosan kitermel magából. A művészéletrajzokban egy-egy
(berlini) biennálés szereplés természetesen jól mutat, de maga a jelenlét – ahogy azt a
függelékben közzétett interjúk igazolják – önmagában kevés, kell hozzá egy intézményi háttér
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E tekintetben igen tanulságos a kanadai Stephen Wright (1963) elméletíró, kritikus, kurátor Exit Strategies
címmel 2012 őszén az utrechti Former West konferencián tartott előadása. Itt tulajdonképpen azt fejtegeti, hogy
kortárs kontextusban, tekintettel az elmúlt évek művészeti gyakorlatának meghatározó tendenciáira,
tulajdonképpen nincs már tétje a művészet és nem művészet kategóriák megkülönböztetésének. A megnevezés
kérdése egyszerűen nem bír olyan fontossággal, mint ahogy az például a modernségre jellemző volt. V.ö.:
Stephen
Wright:
Exit
Strategies.
Konferenciaelőadás:
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vagy egy határozott kurátori szándék a művészi pozíció képviseletére, amint azt Petrit Halilaj
és Kathrin Rhomberg esetében láttuk.

http://www.formerwest.org/ResearchCongresses/3rdFormerWestResearchCongressPartTwo/Video/ExitStrategie
s, utolsó letöltés: 2013 november 7.
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5. Függelék
Két, biennálés kontextusban többször szerepelt művészt, Fogarasi Andrást és Németh
Hajnalt kértem fel egy-egy interjúra. Kettejük kiválasztásában több szempont is szerepet
játszott, de számomra mégis egy volt különösen fontos, nevezetesen a művészek
„intézményes hátterének“ különbözősége. Ezen itt elsősorban a mögöttük lévő kapcsolati
hálót, a velük együtt dolgozó galériát értem. Míg Fogarasi András két, Európában
meghatározó kereskedelmi galériával áll szoros kapcsolatban, addig Németh Hajnal mögül
jórészt hiányzik a professzionális támogatás. Választásomat tehát az indokolta, hogy
megtudjam tőlük, mennyire fontos egy „biztos háttér“ a nemzetközi karrierépítés, a
nemzetközi jelenlét biztosítása szempontjából.
Bár Fogarasi nem vett részt kiállítóként egy berlini biennálén sem, 2007-es Arany
Oroszlán díjazása óta számunkra ő a „biennálés művész“ per se, ezért fontosnak tartottam
megszólaltatni, hiszen ő az egyedüli, aki ilyen díjat nyert a magyar pavilonban valaha
kiállítók közül. Németh Hajnal 2001-ben kiállító művészként részt vett a 2. Berlini Biennálén,
2011-ben pedig ő képviselte Magyarországot Velencében, ezért mindenképpen tanulságos
volt meghallgatni tapasztalatait. Az interjúk elkészültével érdekes volt összevetni a két
interjúalany véleményét a kérdésekről.

5.1 Interjú Fogarasi András képzőművésszel
Interjú Fogarasi András képzőművésszel, a 2007-es Velencei Biennále magyar
pavilonjának Arany Oroszlán díjas alkotójával.
N.E.: Én nem annyira velencei biennálés szereplésedre, a kiállított művek
kiválasztásának folyamatára, a kurátorral való együttműködésre, stb. vagyok kíváncsi, hanem
inkább az „utóhatásokra”, a szereplés és a díj „következményeire”. A 2007-es Arany Oroszlán
óta nagyon sok egyéni (New York, Isztambul, Madrid) és csoportos (Berlin, Tel Aviv,
Bregenz, Santiago de Compostela) kiállításon vettél részt világszerte, a Kargl Galéria325
honlapján szereplő részletes életrajzod is mutatja, hogy nagy az érdeklődés a munkáid iránt.
Az érdekelne, hogy a biennálék elszaporodásával (és talán devalválódásával) egy időben
325

A bécsi Georg Kargl Galéria: http://www.georgkargl.com/
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mennyire lehet egy ilyen biennálés szereplésre marketing-szempontból hagyatkozni,
mennyire működik ez a piac szempontjából?
F.A.: Működik, hiszen rengetegen látják a munkádat. Két biennálés szereplésem volt,
először a frankfurti Manifesta 2002-ben326, ami szintén nagyon fontos volt, mert akkor még
tanultam. Akkortól Ausztriában mindenki tudta, hogy „létezem”. A munkám nem volt annyira
„látható” Frankfurtban, de Ausztriában elterjedt a hír, hogy van egy a négy osztrák kiállító
között, akiről még nem hallottak. Ez nagy lépés volt a nemzetközi professzionalizálódás
irányába. Igazából Velence is nagyon korán jött a művészeti karrieremben, sokan voltak, akik
már ismerték a munkámat, de sokan ott figyeltek fel rám először. A díj talán nem is volt olyan
fontos, mivel az később jött, nem is volt nagyon sok sajtója – kivéve Ausztriában és
Magyarországon – nemzetközi magazinokban talán csak kis jelentések voltak. Sok olyan
biennálés tudósítás volt, amiben nem is szerepeltem. Szóval, a díj szép volt, de a legfontosabb
az, hogy a munkát nagyon sokan látták és emlékeznek rá. Ez most is nagyon sokat segít: ha
valakivel megismerkedsz és tudod, hogy ott láthatta.
N.E.: Igen, a láthatóság nagyon fontos, de azt hiszem, kell hozzá egy professzionális
segítség, esetedben a Kargl Galéria. Mit gondolsz erről?
F.A.: Valamivel a biennálés szereplésem előtt kezdtünk együtt dolgozni a galériával,
2006-ban. Két opció volt: vagy egy Bécsben akkor induló, kísérleti galériával működök
együtt, vagy Kargllal, végül az utóbbi mellett döntöttem. Akkor úgy tűnt, hogy viszonylag
későn kezdtem galériával együttműködni. De a kérdésre válaszolva: Karglnak persze volt
szerepe a dologban. Nem főszerep, mert sok tényező közrejátszott, de ő biztos nagyon jó
befolyással volt a továbbiakra. Már csak az, hogy ott volt a velencei megnyitón a pavilonban,
az is fontos volt. Mindenkit ismert, mindenkivel beszélt, közelebb hozta a munkát az
emberekhez, segített abban, hogy nyitottabban álljanak hozzá. Egy jó galéria egy bizonyos
láthatóságot biztosít hosszú távon, viszi a munkákat vásárokra, egy jó kontextusban,
interneten megtalálhatóak a munkák, ha valakinek kell valami anyag, azt küldik, törődnek
szállításokkal meg kölcsönzésekkel meg mindenféle... egy ilyen infrastruktúra az persze jó és
segít.
N.E.: Magyarországon elég sok negatív kritikát lehet hallani a tekintetben, hogy a
magyar galériás közeg nem működik elég jól, hogy az intézmények sem dolgoznak eléggé
azon, hogy a kortárs magyar művészetet „beágyazzák” a nemzetközi vérkeringésbe... Te ezt
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Manifesta home: http://www.manifesta.org/manifesta4/, utolsó letöltés: 2013 június 14.
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szintén így látod? Nyilván, neked kívülállóként könnyebb erre rálátni. Mit gondolsz erről?
Valóban jogosak a panaszok? Nincs elég komoly hálózati tőke itthon?
F.A.: Szerintem az elmúlt években sokat javult a helyzet, nagyon sok új kapcsolatot
teremt mindenki, fontos, amit az ACAX327 csinál, a galériák is hoznak ide embereket...
szerintem most egy jó pillanat van. Persze egy galériának kell hogy legyen nemzetközi
programja, ilyenből kevés van Budapesten. Jó lenne, ha nem csak magyar művészeket
közvetítenének a nemzetközi szcénába, hanem lenne egy kiegyensúlyozott viszony, ha
meglenne az egyensúly a külföldi művészek jelenlétével. Ausztriában nincs olyan galéria
vagy kevés van, aminek a művészei több mint 50 százaléka osztrák, ez inkább kevesebb,
inkább mondjuk 30 vagy 40 százalék. Amit persze nem olyan könnyű elérni, mert kell egy
közönség, ami befogadja, ha nemzetközi kiállításokat rendez a galéria és aztán eladás is lesz
belőle.
N.E.: Magyarországon talán még mindig tartja magát az az elképzelés, hogy a
nemzetközit a múzeumoknak kell bemutatni, a többi szereplő pedig el van foglalva azzal,
hogy a saját (magyar) művészeit menedzselje. Az acb Galéria egy jó példa erre: az energiák
arra mennek el, hogy a magyar művészeket minél több helyre vigyék, pozicionálják. Az
utóbbi években a külföldi művészek száma jelentősen csökkent a galériában, és elsősorban a
helyieken van a fókusz.
F.A.: Persze, én ezt nem tudom igazán megítélni, de el tudom képzelni, hogy nem
tudnának eladni. Egy itteni galériának elsősorban itt kell működnie, és az is nagyon nehéz.
Egyszerűen nincs meg az az egyensúly, hogy lehet külföldön szerepelni is és itt is, és egy
koherens profillal jelen lenni. Mert itt úgy tűnik, hogy egy galéria máshogy tud sikeres lenni,
mint nemzetközi színtéren.
N.E.: Talán ezért is merült fel az ötlet, hogy Budapesten is legyen biennále, másrészt
pedig egyre nagyobb energiákat fektetnek a Budapest Art Fair-be. Te látod ennek értelmét?
F.A.: A kérdés az, hogy mitől lehet egy biennáléval feltűnni a nemzetközi színtéren?
Azáltal, hogy nagy és sok fontos művész szerepel rajta, valamint jól meg van csinálva.
Szerintem evvel az energiával és pénzzel, amivel egy ilyen biennálét össze lehet hozni, az
egész már létező intézményrendszert úgy fel lehetne turbózni, hogy amit azok csinálnak,
sokkal hatásosabb lehetne, mint egy darab biennále. Ha az intézményeknek lenne meg az a
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A jelenleg a Jurányi Házban működő ACAX Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda célja a kortárs
magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének támogatása és erősítése.: http://juranyihaz.hu/en/?author=37,
utolsó letöltés: 2014 szeptember 4.
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költségvetése, nyitottsága és intenzív innovációja, ha folyton fontos kiállítások lennének jó
művészekkel, akkor már nem kell egy biennále.
N.E.: Dolgozol más galériákkal is?
F.A.: Van egy francia galériám is, bordeaux-i, a cortex athletico328, akik már Párizsban
is nyitottak egy helyet. Ők például egy másik stratégiát követnek, szerintük nem fontosak a
vásárok, az emberek úgyis visszatérnek a galériákba – van egy nagy asztal a galériában, amit
körbe lehet ülni, mindig van bordeaux-i bor. A személyes viszonyra alapoznak.
N.E.: Nekik köszönhető, hogy több spanyol kiállítóhelyen szerepeltél az elmúlt
években?
F.A.: A spanyol partnerek közül elég sokan látták Velencében a munkámat, és páran
nagyon „rákaptak”, és ez érdekes, mert egypár nagyon klassz kiállításban voltam benne, ahol
mindig fontosak voltak a spanyol történelem párhuzamai a magyar történelemmel. Másfajta
diktatorikus rendszer, de vannak bizonyos hasonlóságai, ez is érdekelt sokakat.
N.E.: Az első budapesti szereplésed a Liget Galériában volt tíz évvel ezelőtt. Érdekes,
hogy azóta is folyamatosan vissza-visszatérsz a Ligethez. Van egy sajátos kettősség
„mögötted”: egyfelől egy professzionális kereskedelmi háttér, mint a Kargl Galéria, a
nemzetközi jelenlét, másrészről pedig a kisgaléria Liget, amit nehéz bárhova is sorolni. Van
benned késztetés, hogy egyensúlyt teremts, vagy érzelmi indíttatású ez a kettősség? De lehet,
hogy rosszul látom?
F.A.: Én önszerveződéssel szocializálódtam, egy politikus-aktivista háttérből jövök, a
bécsi egyetemen a kilencvenes évek végén ez nagyon erősen jelen volt329, s így a kis,
önszerveződő helyek közel állnak hozzám. Én nem úgy indultam, hogy majd „sztárművész”
szeretnék lenni és eladni, egyszerűen annyi volt, hogy végezni akartam a munkámat.
Elkezdtem és nem nagyon gondoltam, hogy valaha is el fogom adni a munkáimat vagy
galériánál leszek. Ez igazából a Manifestán tűnt fel, hogy lehet olyan gyakorlatot folytatni,
ami kvázi nem eladhatóságra épít, de mégis érdeklődést kelt, és hogy esetleg egy galériával
együtt lehetne dolgozni és valamikor ebből megélni is.

328
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Cortex Athletico, Paris: http://www.cortexathletico.com/, utolsó letöltés: 2013 június 14.
Erről bővebben ld. Szarvas Andrea interjúját Fogarasi Andrással, in: Balkon folyóirat 2013/5, 12-15. o.
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5.2 Interjú Németh Hajnal képzőművésszel
Interjú Németh Hajnal képzőművésszel, a 2. Berlini Biennále magyar résztvevőjével, a
2011-es Velencei Biennále magyar pavilonjának kiállítójával330
Nagy Edina: Először egy olyan kérdést teszek fel, ami két dologra irányul: neked
tulajdonképpen nincsen „intézményes háttered”, ezt úgy értem, hogy nincs mögötted egy erős
galériás hálózati kapcsolat vagy egy meghatározó kereskedelmi galéria. Egy biennálés
szereplés „egymagában”, e nélkül a háttér nélkül mennyit ér? Előnyt jelent-e a továbblépés
tekintetében? Vagy ez úgy működik igazán hatékonyan, ha van mögötte egy erős
infrastruktúra?
Németh Hajnal: Egy biennálés jelenlét mindenképpen előnyt jelent, de ezeket az
előnyöket sokkal jobban ki lehet használni akkor, ha van mögötted valaki, aki menedzsel.
Nekem ez nem volt. Nyilván százalékban nem tudom megmondani, de szerintem a
lehetőségek csak kis százalékát lehet így kihasználni, mintha lenne valaki, aki kommunikálna
a háttérben. Viszont egy-két dolog így is bejött, például egy berlini galériással, Patrick
Ebenspergerrel most kezdek együtt dolgozni. Még nem annyira jónevű, de vannak kapcsolatai
és eladásai és egy jó kiállítóhelye. – Ez is úgy alakult, hogy ő megkeresett, mert látta a
munkámat két éve. Tehát elképzelhető, hogy lassabban érnek be a dolgok, de valamelyest
működnek. A biennále kapcsán volt két intézményes meghívásom – szerintem lehetett volna
négy vagy öt az elkövetkező évekre már – mert például megkeresett valaki a Frankfurter
Kunstvereintől, aztán az megállt menedzselési problémák miatt. A Palais de Tokyo-val
működött, ott létrejött valami, de ez lehetett volna kétszer ennyi is, ha valaki van mögöttem.
N.E.: Aki professzionálisan kapcsolatokat épít?
N.H.: A velencei biennále esetében valaki, aki jó előre elkezdi a kommunikációt331 és
ott áll abban a négy napban mellettem. Megcsináltam a munkámat, tényleg iszonyú sok
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Ld. Labiennale home: http://www.labiennale.org/en/biennale/index.html, utolsó leöltés: 2013 június 14.
ILLUMInazioni, 54. Velencei Biennále, 2011 06.04.-11.27., Összeomlás - Passzív interjú, kurátor: Peternák
Miklós
331
Ehhez kapcsolódóan ld. Bódi Kinga interjúját Bak Imrével, in: Balkon folyóirat, 2013/4, 4-10. o., ahol Bak
Imre a következőket mondja: „Tényleg frissek, aktuálisak voltunk, ezzel nem volt semmi probléma, nem éreztem
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adódott, hogy 1986 előtt évtizedeken keresztül nem rendeztek itt érdekes kiállításokat“ – Úgy tűnik, hogy e
tekintetben még mindig vannak jelentős hiányosságaink.
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energia belement és elfáradtam. Az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy ott álltam fáradtan
a megnyitókon, és nem tudtam lazítani, mert nekem kellett kommunikálni. Hiába volt ott a
biennále-iroda, nem kommunikációs szakemberek, Peternák Miklós kurátor, akivel együtt
dolgoztam, elméleti ember, nem alkalmas erre. Nem volt egy galerista mögöttem, aki a világ
minden részéről érkező múzeumigazgatókkal meg szakmai emberekkel tárgyalt volna. Ehhez
képest a pavilonban kiraktak egy üvegedényt, ami félig volt névjegykártyákkal, jelezve, hogy
ide lehet bedobni, ha valamit akarsz. Hát, ez elég személytelen, mert kinek van kedve egy
kétszázadik névjegyet bedobni egy urnába? Egy múzeumigazgató nem biztos, hogy szeretné
bedobni a névjegyét, inkább beszélgetne öt percet, és akkor van egy személyes kapcsolat,
amire később hivatkozni lehet. Én talán öt emberrel tudtam névjegykártyát cserélni, ez az öt
kapcsolat meg is maradt, szóval, szerintem egy csomó lehetőség elúszott a kommunikáció,
illetve annak hiánya miatt. A kommunikáció nagyon fontos. Ott kezdődne el a munka másik
nagyon fontos szakasza, ami szerintem nálunk nagyon hiányzik.
N.E.: Tehát te megcsinálod a látható részét a dolognak, utána kellene a továbblépés...
N.H.: Akár egy galerista, akár a szervező intézménytől valaki. A Műcsarnok például
nagyon sokat profitálhatna vagy profitálhatott volna ebből az évek alatt, hogy ott
kapcsolatokat épít. Cserekiállításokra, együttműködésekre gondolok. De a helyzet nem lett
kihasználva.
N.E.: A következő kérdés is a biennálés jelenléthez kapcsolódik: a biennálék számának
növekedésével egyenesen arányban jelen van ezek ún. „értékcsökkenése” is, ami a művészek
biennálés jelenlétére is kihatással lehet.
N.H.: Szóval, hogy egy jónevű múzeum vagy egy rosszabb biennále, ez a kérdés?
N.E.: Tulajdonképpen igen.
N.H.: Ha választani lehetne, akkor természetesen a kiállítási intézményre szavaznék,
hiszen az sokkal személyesebb megjelenést biztosít.
N.E.: És a 2001-es berlini biennálés szereplésed? Itthon nem volt nagy hírértéke annak,
hogy a Kis Varsó és Te is meghívást kaptatok...
N.H.: Magyarországon szerintem nem is tudtak róla sokan. Ez a második berlini
biennále volt, ami nem volt még annyira benne a köztudatban.
N.E.: Hogyan kerültetek egyáltalán képbe?
N.H.: Nem tudom, hogy a Kis Varsó hogyan, de lehet, hogy ők is a Knoll Galéria332
közvetítésével. A holland kurátor, Saskia Bos szeretett volna magyar művészeket is, és nem
332
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tudta, hogy kihez forduljon. Hans Knollról viszont tudta, hogy itt is van galériája, ezért őt
kereste meg, hogy segítsen, aki adott neki anyagokat, így tájékozódott. Aztán személyesen ő
(Saskia Bos) keresett meg. Knoll a továbbiakban nem foglalkozott ezzel.
N.E.: Itthon tehát nem volt különösebb visszhangja ennek, és ott? Sokan látták a
munkádat, ennek lett valamilyen szakmai következménye?
N.H.: Nem nagyon lett következménye ennek sem, a részvételt akkor helyben az azóta
már megszűnt Friedrich Büro koordinálta – nem lehetett pontosan tudni, hogy ők kihez is
tartoznak – szóval, nem, annak, hogy én Berlinben részt vettem a biennálén, semmilyen
konkrét következménye nem lett tulajdonképpen. A mostani szakmai kapcsolataim nem ebből
alakultak, ott inkább művészeket ismertem meg.
N.E.: A Berlinbe költözéseddel sincs összefüggés?
N.H.: Nincs, az az egy évvel későbbi Künstlerhaus Bethanien miatt volt. 2002-ben oda
kaptam egy ösztöndíjat. Most, hogy belegondolok, a Bethanienben akkortájt részt vettem egy
csoportos kiállításon, valamilyen feminista dolog volt, akkor még olyan munkákat csináltam –
és a kurátor oda úgy hívott meg, hogy látta a biennálén kiállított anyagomat. Ez volt az
egyetlen, ami a biennálés részvételből következett..
N.E.: Nem hiányolod-e időnként a markánsabb itthoni jelenlétet? Gondolkodtál-e azon,
hogy jó lenne valakivel együtt dolgozni?
N.H.: De igen, de nem tudtam, hogy kivel. Én az acb-nél333 kezdtem, csak nagyon rövid
ideig voltam náluk az elején, amikor megalakult a galéria, aztán megszakadt az
együttműködés. Lehet, hogy én voltam türelmetlen. Aztán az Attilával334 (Pőcze Attila –
N.E.) dolgoztam pár évig, ő viszont csak fotóval foglalkozik, főleg a régebbi munkákat tudja
eladni. Én pedig ahogy Berlinben elkezdtem dolgozni, egyre inkább abbahagytam a fotózást,
nem az volt a lényeg...
N.E.: A biennálén szerepelt munkád sem igazán vásárlóközönségnek készült, ezért is
lenne fontos valami intézményi háttér vagy közeg, ami be tudja fogadni vagy fogadtatni
ezeket a munkákat.
N.H.: Rugalmas háttér kell. Azért is gondoltam, hogy jó lesz Patrick Ebenspergerrel
együtt működni, aki rögtön azzal kezdte, hogy csináljunk egy performanszot, állítsunk ki
videót. Megkérdeztem, hogy ne tegyünk-e ki egy-két fotót, azt mégis jobban el lehet adni a
performanszról? Mondta, hogy ne, az egyáltalán nem elegáns, ha a performansz a munka,
akkor az legyen kiállítva, ha valaki érdeklődik, majd megmutatjuk, hogy vannak fotók is.
333
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acb galéria home: http://www.acbgaleria.hu/, utolsó letöltés: 2014 október 25.
Pőcze Attila, a Vintage Galéria vezetője.
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Nekem tetszik, hogy bevállalja ezt. Az Esther Schipper335, ami egy nagyon menő galéria
Berlinben, például a performanszok partitúráit adja el. Szóval ez rugalmasság kérdése, itthon
biztosan nagyon nehéz lenne akár a videóval is valamit kezdeni.
Nagyon jó lenne, ha működne ez az együttműködés, egy galéria nagyon sok
(adminisztratív) terhet le tudna venni a vállamról. Frissíteni az adatbázist, pdf fájlokat
összeállítani, a példányszámokat nyilván tartani, dokumentálni...
N.E.: Visszatérve még kicsit a biennále-témához: itthon is felmerül időről időre a
Budapesti Biennále létrehozásának gondolata, és van a lassan szélesedő Budapest Art Fair.
Mit gondolsz a helyi szinten zajló eseményekről, ezek eszközölhetnek változásokat?
N.H.: Szerintem nem. Ebben a helyzetben egy biennále kifejezetten ártana az imázsnak.
Túl sok a bizonytalanság minden szinten, finanszírozás, intézményi politika, stb. De úgy
általában? Nem tudom megítélni, de az az érzésem, hogy nem ez visz közelebb a
megoldáshoz. Az olyan tevékenység, amit az ACAX folytat, hogy idehoznak kurátorokat,
mégiscsak lendített azon a dolgon, hogy művészek kikerüljenek jó kiállításokra. De nemcsak
ez a fontos, hogy kétévenként legyen valahol egy ütős jelenlét, hanem hogy általában legyen
egy jó kommunikációs háttér. Az ACAX tevékenységéből nekem hiányzott, hogy a
művészeknek több konkrét lehetőséget nyújtsanak a meglévő néhány rezidencián kívül, s ez
talán kevésbé volt hangsúlyos. Helyenként kicsit öncélúnak tűnt nekem a dolog. Kicsit jobban
kellett volna a művészeket is kifelé tolni.
N.E.: És az Art Market Budapesten336?
N.H.: Amennyire én tudom, külföldről is hívnak tanácsadókat, akik behoznak külföldi
galériákat, ez már egy jó lépés szerintem. Persze, a vásárok alapvetően problémásak, az
általuk közvetített érték-fogalom, a giccsesedés veszélye...
N.E.: Mennyire vagy elégedett azzal, ami van?
N.H.: Alapvetően nem vagyok egy panaszkodó típus. Mindig megpróbálom azt
értékelni, ami van és nem azon keseregni, ami lehetett volna. A fontos az, hogy tudjak
dolgozni, és ez most, egyelőre legalábbis, működik.
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Esther Schipper: http://www.estherschipper.com, utolsó letöltés: 2014 szeptember 22.
Art Market Budapest: http://www.artmarketbudapest.hu/, utolsó letöltés: 2014 szeptember 15.

145

5.3 Berlini Biennále – kurátori biográfiák
Klaus Biesenbach (1966): Német művészettörténész, művészeti menedzser, a berlini
Kunst-Werke és a Berlini Biennále alapítója, jelenleg a New York-i MOMA PS1 igazgatója.
A X. Kasseli Documenta társkurátora, a 2002-es Shanghai Biennale kurátora, számos
nemzetközi művészeti magazin utazó kolumnistája. Biesenbach az „utazó kurátor”
prototípusa, minden jelentős nemzetközi művészeti esemény megnyitóján ott van, mindenütt
reprezentál, jelentős nemzetközi magángyűjtemények tanácsadója, számos zsűri és
szakbizottság tagja.
Nancy Spector (1961) művészettörténész, műkritikus a New York-i Guggenheim
Museum igazgatóhelyettese, főkurátora. Az 1997-es Velencei Biennále és az 1998-as Berlini
Biennále társkurátora. A Guggenheim múzeumlánc kurátora, a The New York Times
kolumnistája.
Hans-Ulrich Obrist (1968) művészettörténész, műkritikus. A londoni Serpentine
Gallery programigazgatója és társigazgatója. 1991 óta több mint kétszáz szóló és csoportos
kiállítás (köztük a 2009-es Velencei Építészeti Biennále, a 2008-as Yokohama-i Triennálé, a
2007-es Lyon-i Biennále, a 2005-ös és 2007-es Moszkvai Biennále, a 2005-ös Guangzhou
Triennálé, a 2004-es Dakar Biennále) kurátora.
Saskia Bos (1966) 2005-től a New York-i School of Art at The Cooper Union for the
Advancement of Science and Art dékánja, korábban az amszterdami De Appel Centre For
Contemporary Art igazgatója. 2009-ben a Velencei Biennálén a holland pavilon kurátora, a
2003-as münsteri Skulpturprojekte kurátora, az 1998-as Sao Paolo-i biennále kurátora,
számos nemzetközi művészeti zsűri és bizottság állandó tagja.
Ute Meta Bauer (1958) az MIT’s School of Architecture and Planning adjunktusa, azt
megelőzően az MIT Cambridge Visual Arts Program igazgatója. A bécsi művészeti egyetem
kortárs művészeti intézetének oktatója. A XI. Documenta társkurátora, 2005-ben a
“Mobile_Transborder Archive” InSite05, Tijuana / San Diego kurátora, 2008-ban a SITAC
VI (Symposio International Arte Contemporanea, Mexico City) igazgatója. Számos
nemzetközi művészeti bizottság és kuratórium tagja.
Maurizio Cattelan (1960) olasz képzőművész. Az ICI (Independent Curators
International) kuratóriumának tagja. A 4. Berlini Biennále a legjelentősebb kurátori
teljesítménye.
Massiliamo Gioni (1973) művészettörténész a New York-i New Museum
igazgatóhelyettese. Az aktuális, 55. Velencei Biennále központi pavilonjának kurátora. A
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2003-as Velencei Biennále társkurátora, a 2005-ös Manifesta, a 2010-es Gwangjou Biennále,
a 2012-es, 55. Velencei Biennále kurátora. Az US Flash Art magazin szerkesztője (20002002) és szerzője.
Ali Subotnick (1972) New York-ban élő szerkesztő, kurátor, műkritikus, a Parkett és a
Frieze magazinok munkatársa, jelenleg a Los Angeles-i Hammer Museum kurátora.
Adam Szymszyk (1970) kurátor 1997-2003 között a varsói Foksal Gallery kurátora.
2003-tól kezdődően a bázeli Kunsthalle igazgatója. 2011-ben megkapta a Menil Foundation
kurátori teljesítményeket értékelő Walter Hopps díját. Rendszeresen publikál a Frieze,
Parkett, Flash Art, Fluid, Kunstbulletin, stb. magazinokban, igazgatói tevékenysége mellett
vendégkurátorként Mexikóvárostól Novi Sad-ig, Bukaresttől New York-ig rendez csoportos
kiállításokat. A 2017-es kasseli Documenta kinevezett művészeti vezetője.
Elena Filipovic (1972) művészeti író, művészettörténész, kurátor, a brüsszeli WIELS
Contemporary Art Centre kurátora.

A The Biennial Reader: Anthology on Large-Scale

Perennial Exhibitions of Contemporary Art (2010) társszerkesztője Marieke van Hal and
Solveig Øvstebø mellett. Számos történeti retrospektív kurátora, pl. Marcel Duchamp: A
Work that is not a Work of ‘Art’ (2008-09), Felix Gonzalez-Torres: Specific Objects without
Specific Form (2010-11) kiállítások rendezője. 2007 óta az amszterdami De Appel oktatója.
Kathrin Rhomberg (1968) kurátor, a bécsi Secession művészeti tanácsadója, 20022007 között a kölni Kunstverein igazgatója, a 1994-2001 között a Secession kurátora, 2000ben a 3. Manifesta társkurátora. A Former West nemzetközi kortárs művészeti és
művészetelméleti kutató- és kiállításszervezői csapat tagja, a tranzit hálózat egyik alapítója.
Artur Zmijewski (1966) lengyel videóművész. 2005-ben ő képviseli Lengyelországot a
Velencei Biennálén. 2007-ben részt vesz a 12. Documentán. Provokatív, pl. a Holocaustemlékezettel kapcsolatos munkái ( például a berlini Biennálén is bemutatott The Game of
Tag, 1999; illetve a 80064, 2005) tették nemzetközileg ismertté. A 7. Berlini Biennále az első
jelentős kurátori munkája.
Joanna Warsza (1976) A varsói Színházművészeti Egyetemen végzett. A Laura
Palmer független lengyel platform (www.laura-palmer.pl) alapítója. A varsói egyetemen
szociálpszichológiát tanít. Egyebek között a berlini Hebbel am Uferben, a varsói Modern
Művészeti Múzeumban valósított meg művészeti projekteket.
Voina csoport (alapítva: 2005) Oleg Vorotnikov (a.k.a. Vor), Natalja Szokol (a.k.a.
Kozljonok or Koza), Leonyid Nyikolajev (a.k.a. Leo the Fucknut) és Kasper Nienagliadny
Szokol. A Voina a orosz hatalmi szervek ellen lép fel radikális utcai (művészeti) akcióival. A
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csoportot számos aktivista támogatja. Mottójuk: „Az olyan művész, aki megtagadja a politikai
tudatosságot, csak egy designer.”
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