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HUSZ MÁRIA 

A Mézpumpától az oltárkiállításig és tovább 
Múzeumdiskurzus, örökségparadigma és esztétika 

Adalékok a múzeum és a művészet 
jelenkori kölcsönhatásainak megértéséhez 

„A 'Mézpumpával' a F.I.U. működési elvét fejezem ki, ahogyan a társadalom vérkerin-
gésében operál. A szétágazó artériák be- és kifutnak a szívből — az acélból készült 
méztartályból. Az artériákba a mézet kívülről szivattyúzzák a motorok, a külső motor-
helyiségből, egy pulzáló hang kíséretében. A méz az F.I.U. terében kering, majd vissza-
tér a szívbe. Az egész csak akkor tekinthető teljesnek, ha emberek is vannak a méz-
artériák által behálózott térben. Az út végén találunk egy összegubancolt csövekből és 
fém antennákból álló objektet, a méh fejét. Az akarat hatalmát a dupla motor kaotikus 
energiája reprezentálja, mely heves rázkódásba hozza a zsír-halmot. Az érzelem a 
szívben van, és a mindenfelé szétáramló mézben. A gondolat hatalmát az eurázsiabot 
jelképezi, melynek foka a motor-helyiségből emelkedik ki, egészen a múzeum tetőabla-
kaiig, majd onnan újra lefelé fordul.” 

Joseph Beuys: Mézpumpa a munkahelyen1 
 

„A Művészetek Palotájával az eddigi munkásságom summázásaként a nem-nyugati 
művészeten keresztül valami egész Európában egyedülállót tudok alkotni. Egy új kor-
szak kezdődik…a düsseldorfi szituációban mi nagyon könnyen a múzeumok globalizá-
lódásának úttörőivé válhatunk… Magában a városban úgy szeretnénk megjelenni, 
mint a művészeti életet életre keltő faktor, és erre törekszünk a közös ügyek barátsá-
gos megvitatásának érdekében…A rendezvényeken a fényinstallációkkal életre lehet 
kelteni a nyitott tereket…2001. szeptemberében a nyitáskor valami váratlan, még so-
hasem látott dolgot mutatunk be. Az egész világ oltáraival a Művészetek palotája új-
rafogalmazza a hit kérdését.” 

Jean-Hubert Martin, a düsseldorfi museum kunst palast igazgatója2 

Kontextus 
Miközben sok magyarországi múzeum fenntartási gondokkal küzd, imázsa pedig – 
néhány látványos „Hősök terei” áttöréstől eltekintve – a nehéz kapuk mögötti dohos, 
sötét kripta képe körül dereng, az amerikai-európai „új muzeológia” a mediáció és a 
népszórakoztatás ösvényén immár a kortárs enciklopédizmus felé halad. Néhány 
megamúzeum a bevásárlóközpontok világszerű, zárt teljességének bűvöletében a 
globális kulturális fogyasztás földi paradicsomát mintázza. Ezzel a folyamattal pár-

                                                        
1 Joseph Beuys 1977-ben a kasseli Quadriennálén (Documenta VI.) létrehozott egy igen fontos és 
szuggesztív művet, "Honig Pumpe" (Mézpumpa) címmel. A mű megalkotásához 100 kiló marga-
rint, 2 tonna mézet és két hajómotort használt fel. Az installáció címe ezúttal "Az F.I.U. száz 
napja" (Száz nap a 'Nemzetközi Szabadegyetem a kreativitásért és az interdiszciplináris kutatásért' 
életéből). In: Lucrezia De Domizio Durini: AZ IGE. www.ligetgaleria.c3.hu/ldd2.html 
2 Régi, új, Egzotikus, Váratlan. Interjú Jean-Hubert Martin-nel Düsseldorf, 2001. január in: 
www.dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Museen/ 
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huzamosan a művészet átalakult fogalmáról folyó esztétikai diskurzus megerősíti a 
kortárs műalkotások létrejöttében az intézmény (múzeum, tér, kurátorok, galéria, 
kritika, piac, finanszírozás) aktív ontológiai funkcióját. Az elektronikus művészet és 
a digitális valóságot is teremtő új-média, valamint a virtuális múzeumok folyton 
változó, intertextuális, hypermediális rendszerei új paradigmákat alakítanak, az 
esztétikai tapasztalat pedig az eurocentrizmus kiüresedésével, a térrács összeomlásá-
val olyan új metaforákhoz kapcsolódik, mint a bizonytalanság és a kulturális hálóza-
tok alkalmi koalíciója.3 

Ebből a kontextus-halmazból a keletkezés és megjelenés intézményi komponen-
sei, a művész és a művészet képe, a gyűjtés, az újabb kulturális viselkedésmódok és 
a befogadás változásait követő diskurzusok kiemelésével azt a mentális közeget 
igyekszem elemzés tárgyává tenni, amelyben a mai művészet intézményei és pro-
duktumai léteznek. Olyan kérdések vetődnek itt fel, mint hogy hogyan és miért vál-
tozott meg a múzeum-intézmény fogalma, funkciója, metaforája a 80-as évektől? 
Milyen kölcsönhatások működnek a kortárs művészet és a múzeum között? 

Ez azért is lényeges, mert világunkban és világértelmezési stratégiáinkban se-
regnyi új definíció bukkan fel. A nyugati, posztindusztriális típusú társadalmat az 
ember alkotta szimbólumok valósága jellemzi. A gazdaság húzóágai a tudásigényes 
ágazatok, amivel együtt jár a képi világ felértékelődése, a szabadidős és pihenési 
elfoglaltságok értékének növekedése, az érzéki élmények fokozottabb megbecsülése 
és az ilyen igényeket kiszolgáló ágazatok és szolgáltatások növekvő kereslete. A 
népesség növekvő része az anyagi javak felhalmozásának célkitűzésével szemben 
olyan cikkeket, szolgáltatásokat és értékeket helyez előtérbe, amelyek az életminő-
séget jobbítják. Míg a posztmodern kulturális gyakorlat a „bármi mehet”- szemlélet-
tel, a „szimulakrumok” valóságával járt együtt, a posztmaterializmus mai szemlélete 
az értékválasztásokban a nem anyagi szükségletek – a közösség érzése, az ökológiai 
értékek, a kreativitás – kielégítésére helyezi a hangsúlyt.4 Ez a posztindusztriális-
hedonisztikus fordulat a társadalom értékszerkezetét is módosította. A 20. század 
jövőorientáltságát felváltotta az autentikus múlt maradványait még őrző jelen kultu-
sza, az utóbbi évtizedek a (kulturális) örökség új, feltételezhetően általános érvényű 
paradigmájának felfutását hozták. Az elképesztően bő szakirodalom egyes szerzői 
ezt a jelenközpontúságot olyan mentalitástörténeti fordulópontként értelmezik, 
amelynek jelentősége a reneszánszhoz vagy a felvilágosodáshoz fogható.5 A kulturá-
lis örökség a közösség számára fontos jelentéssel bíró dolgok készlete. Feldolgozása 
során a birtokba vevő értelmezésével gazdagodik. Nemcsak arra szolgál, hogy nyil-
vántartásba vegye a bírt javakat, hanem arra is, hogy definiálja az örökül hagyó és az 
örökös önazonosságát, akár szándékosan, akár nem. Az örökség nem a múltról szól. 
Inkább reflexiója annak, ami a jelenben létezik. Egy nép az örökségnek létrehozója, 
nem pusztán passzív elfogadója, vagy közvetítője. A jelen képezi az örökséget, 
szükségeli és ápolja azt, kortárs célból. A múlt kortárs szociális struktúrákkal fedve 
válik láthatóvá, átélhetővé. A társadalom szükségét érzi a konzerválásnak és a bemu-

                                                        
3 György Péter (2004): Az utópia ígéretétől a heterotópia bizonytalanságáig. Tér és Hely – az 
esztétikai tapasztalat lehetőségei a globalizáció korában. In: Beszélő 2004/1. 
4 www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/politika/theory/anarchia. (2002. november 1.) 
5 Hartog, François (2003): Régimes de l’historicité – Présentisme et expériences du temps. Le 
Seuil. Paris. Idézi: Erdősi Péter és Sonkoly Gábor (szerk.) (2004): A kulturális örökség. Budapest, 
L’Harmattan – Atelier, 13. 
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tatásnak, mert használni akarja a múltat. 6 Az örökség szelektív. Nem minden örök-
séget értékel a társadalom. Érzelmileg semleges, ám az őt felkeresők számára 
élménystimulus, a történetben való részesedés feelingje. Meghatározó szerepe van a 
látogatók individuális várakozásának és reményeinek (motivációk), amelyekkel 
specifikumot tulajdonítanak a helynek.7 A percepció milyenségét nagymértékben 
befolyásolja az örökség kontextusba helyezése, beállítása. Az örökség, és annak 
megértése elszakíthatatlanul kötődik az összefüggéshez, amelyben megjelenik. A 
látogató a felkeresésben személyes részvétel és stimulus úján élheti át az áhított 
misztikus élményt. A régiség-érték, a művészi érték a turista látásmód számára a 
transzcendenciához való kötődés, a mély értelem megnyilvánulása. A művészetnek a 
kultuszhoz, a valláshoz, a relikviákhoz való ősi kötődése nyilvánvaló. A tartalom 
évszázadokon keresztüli elhomályosulása a fennmaradó formát nem változtatta meg. 
A tudásfogyasztásról az élmény és azonosság iránti vágyra került a hangsúly.8 Gaz-
dasági tanulmányok szerint az egyházi épületek máig a leglátogatottabb turisztikai 
célpontok9, a nagy búcsújáró helyek a legkeresettebbek. Emellett a személyes és 
intim élmények, az identitás átélésének lélekfinomítást kínáló, nyilvános helye a 
múzeum, amely ebből a szempontból közelebb áll a templomhoz, mint az iskolához. 
A saját és az idegen kultúra közötti átjárás, a megtapasztalás kitüntetett, intézménye-
sült alkalma, még ha másokkal osztozunk is benne. A múzeum képes a kultúrát 
szakralizálni, a banálist, a ritkát és a régit örökséggé változtatni, jelentőségét kife-
jezni.10 A romantikától kezdve a művészet a múzeumban egyre inkább kultusztárgy 
szerepét ölti. Elkülönített térben és időben bárki megtapasztalhatja, hogy a művészet 
megszabadítja a társadalom betegségeitől, hiszen valami jobbal, nemesebbel kerül-
het kapcsolatba.11 

A globalizáció környezetében az alapvető orientációs bázisnak tekintett múzeu-
mi intézmények a posztmodern identitás kollektív, egyéni és etikai-politikai szintjei-
nek táplálói lettek. A múzeum ma a modern állam irányítási mechanizmusának alko-
tórésze. A látogatók a tárgyak és egymás szemlélése közben a civilizációs normák 
viselkedésmintáit követik.12 A jelenközpontúság, a posztmodern identitásválság és 
az örökségparadigma fókuszpontot talált a tárgyi emlékeket gyűjtő, őrző, értelmező, 
kiállító intézményekben, ezen intézményeknek a társadalom- és kultúrtörténethez 
kapcsolódó újradefiniálásában. Az örökség (esztétikai) tapasztalatának áhítása ter-
mészetes módon fordul a kollektív emlékezet és kánon fenntartására, a szimbolikus 
világrend és a jelentések reprezentálására, állandó újraértelmezésére szolgáló múze-

                                                        
6 Ez nem azonos a megóvással, amely az 1987-es új-zélandi Restaurátor Egyezmény szerint a 
természeti és történelmi erőforrások belső értékeinek megmentése a közönség elismerésére és 
épülésére, meghagyva azonban a választást a régiségek sorsa felől a jövendő generációk számára. 
Ld.: Timothy, Dallen J. and Boyd, Stephen W. (2003): Heritage Tourism. New York, Pearson 
Education. 87. 
7 Husz Mária (2004): Kulturális turizmus – vágy és képzelet. In: Semper movere. 
Tanulmánygyűjtenény a 75 éves Krisztián Béla tiszteletére. Pécs, FEEFI, 
8 Fejős Zoltán: Múzeum, turizmus. A kulturális találkozás és reprezentáció rendszerei. In: Turiz-
mus és kommunikáció (2000.) Im. p. 239. 
9 Monferrand, Alain (1994): Le patrimoine cultuel. In: Cahier Espaces, no. 37, 39-45. 
10 Amirou (2000): 68. 
11 Nicholas Wolterstorffra hivatkozik Keserü Katalin: Az archívum mint műalkotás. In: Új Művé-
szet 1998/3.24. 
12 Michel Foucoult nyomán Tony Bennett, Susan Pearce, Steven Dubin műveire hivatkozik ezzel 
kapcsolatban Ébli Gábor (2005): Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az 
ezredfordulón. Bp.: Typotex Kiadó, 97. 
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um felé, amely a legutóbbi időkig betöltötte felvilágosodás-kori funkcióját egy uni-
verzális rend láthatóvá tételét. A múzeumi térben „a világi, hétköznapi élet térbeli, 
időbeli és társadalmi tapasztalatai leválnak, esetlegességeivel pedig olyan rituálék 
helyezkednek szembe, amelyek rendet, áttekinthetőséget és konszenzust mutatnak, 
és ezeket átélhetővé teszik”.13 

A hagyományos múzeum a 18. század óta a változatlanság és az állandóság mí-
toszaként vesz részt a modern társadalom identitásteremtésében.14 A múzeumok a 
világ adekvát reprezentálásának illúzióját adták azzal, hogy kiragadták a tárgyakat 
eredeti történeti, kulturális, vagy interszubjektív kontextusukból, és elvont egészek 
jelölőivé tették őket. Tudományos osztályozási sémáikkal maguknak a gyűjtemé-
nyeknek a valósságát, koherens rendjét tanúsítják. Az a jelentéslétrehozás misztifi-
kálódik adekvát reprezentációvá, amely a múzeumi kategorizálás és kiállítás során 
történik15. Michel Foucault a 19. század nyugati kultúrája heterotípiájaként elemzi a 
könyvtárt és a múzeumot, ahol az idő szüntelenül önmagára halmozódik. „A gondo-
lat, hogy mindent felhalmozzunk; az eszme, hogy egyfajta egyetemes archívumot 
gyűjtsünk össze; az akarat, hogy egy helyre zárjunk be minden kort, minden korsza-
kot, minden formát, minden ízlést; az ötlet, hogy az idő egyetlen helyét hozzuk létre, 
amelynek az időn kívül és bizonyára annak vasfogától védve kell lennie; a terv, 
hogy ilyeténképpen az idő szakadatlan és határtalan felhalmozódását egy megrendít-
hetetlen helyre szervezzük – mindez hozzátartozik modernitásunkhoz.”16 A moderni-
tás fogalmának normatív horderejét a haladásba vetett hit táplálta, hogy az egész 
történelmi folyamat emancipatórikus és progresszív, a modern azért értékes, mert 
közelebb áll a tökéletesség téloszához, ami felé a történelem halad.17 

A gyűjtés maga és a kiállítás a nyugati identitás-teremtés döntő folyamata. Az 
identitás egy autentikus területének gyűjtése és megőrzése a politika része. Handler 
elemzése szerint a kulturális vagy személyes identitás előfeltételezi a gyűjtés aktu-
sát, vagyontárgyak felhalmozását önkényes érték- és jelentésrendszerekben.18 Baud-
rillard a tárgyak gyűjtését az emberi élet egyik lényeges dimenziójának tekinti: a 
gyűjtemények egyszerre valóságosak és képzeltek, olyanok, mint az álmok és a 

                                                        
13 Offe, Sabine (2000): Ausstellungen, Einstellungen, Jüdische Museen in Deutschland und 
Österreich. Berlin-Wien, 299. Idézi: Gottfried Fliedl: Múzeumban In: Erdősi et al. (2004) i.m: 269. 
14 A klasszikus múzeumnak, mint kultúraközvetítő eszköznek – egy, a német múzeumok honlapján 
(http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Kultur/Museen/) 2005-ben is érvényes, 1981-ben fogalma-
zott definíció szerint – szakszerűen kell bemutatnia a különböző kulturális, történelmi, természeti, 
geográfiai koncepciókat, rendelkeznie kell tárgygyűjteménnyel, melyet szakemberek tudományos 
módon ellenőriztek és értékeltek, kiállítási gyűjteményének egyértelműen művelő/képző jelleggel 
kell bírnia. A múzeumi gyűjtemény közintézményektől vagy a privátszférából származik, örökér-
vényű értékekkel bíró kulturális és természeti történeti tárgyakból áll, bizonyos rendszerességgel a 
nyilvánosság elé tárul, közhasznú célokat szolgál. Célja kultúrtörténeti értékek tárolása (leltárba 
vétel, raktározás, restaurálás, biztonságba helyezés); kutatás, feldolgozás, kiállítások koncipiálása, 
katalógusok létrehozása, oktatás; a látogatók elégedettsége; a helység vonzerejének növelése; a 
múzeum fenntartása. Ehhez képest az ICOM (International Council of Museums) 1986-ban elfoga-
dott szakmai etikai kódexe már hitet tesz a múzeum szórakoztató célja mellett is. (Az ICOM szak-
mai etikai kódexe (1990). Budapest, ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, 4.) 
15 Clifford, Jame.Bókay szgyűjt 437. 
16 Foucault, Michel (1991): Andere Räume. In: Aisthesis. Warhnehmung heute und Perspektiven 
einer anderen Ästhethik. Leipzig, 43. Idézi: Gottfried Fliedl: Múzeumban In: Erdősi et al. (2004) 
i.m: 270.  
17 Danto, Arthur C. (1995): A remekművek és a múzeum. Lettre 19. szám www.c3.hu/scripta/ 
lettre/lettre19.danto 
18Idézi: Clifford, James: Kiállított kultúrák. Magyar Lettre International, 2001 tél, 43. szám 
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művészet.19 „A modern szubjektivitást ma már lehetetlen másként megőrizni, mint 
gyűjtésen keresztül – vélekedik Boris Groys. Mivel a modern korban nem áll rendel-
kezésre a dolgok semmiféle metafizikai, előre meghatározott rendje, rá vagyunk 
kényszerítve, hogy ezt a rendet a gyűjtésen keresztül mesterségesen megteremtsük”.20 

Intézmények 
Az intézményeket – a műalkotások észlelésére és értékelésére létrehozott kategóriá-
kat is – a történelmi kontextus határozza meg. Ahogy Bourdieu több helyütt kifejti, a 
kategóriák helyhez és időhöz kötött társadalmi kontextushoz tartozva a maguk és 
használóik társadalmi helyzete által meghatározott használat tárgyai. A művészi 
mező kialakulásával például nem egyedül a műalkotás szubjektuma hozza létre a 
műtárgyat, hanem mindazok a beavatottak, kritikusok, műgyűjtők, közvetítők, kurá-
torok, akiknek közük van a művészethez, valamilyen módon belőle élnek, szembe-
kerülnek egymással valamely művészeti világképért folytatott küzdelemben, s ez 
által működnek együtt a művész és a művészet értékének előállításában. 21 A művé-
szet maga is intézmény, amely amellett, hogy rögzíti és kommunikálja az ábrázolt 
lényeges tényeket, újakat is felfedez. A modern nyugati felfogásban művészet csak 
akkor és úgy létezhet, ha és ahogyan a társadalmi konszenzus deklarálja. Megjelené-
sének helye és módja, mint szimbolikus közvetítés tárgya, szorosan kötődik a szá-
mára megszabott funkcióhoz. A jelen, azaz a posztkanonikus stádium értelmezésé-
hez – anélkül, hogy a posztmodern kort megelőző három nagy episztemé, a rene-
szánsz, a klasszikus illetve a modern múzeum reprezentációs szisztémájában 
részletesen elmélyednék –, az etnográfiai típusok mellőzésével, az autonóm esztéti-
kai tapasztalatra, a művészeti kontextusra fókuszálva szeretném felidézni a 
premuzeális gyűjteményektől kezdve a jelentésteli, azaz a láthatatlant reprezentáló 
tárgyak gyűjteményeinek néhány alapvető funkcióját. (1) A gazdasági erő konkreti-
zálását szolgáló kincsek felhalmozása és egyidejűleg a birtokolt javak és tőkék elhe-
lyezése. Homérosz az Iliászban Priamosz király gazdagságát emlegetve kincsgyűj-
teményt ír le. Esterházy Péter ugyanezt teszi a Harmonia cælestis első könyvének 
32. számozott mondatában, 11 oldalon át sorolva tizennyolcadik századi nyelven az 
apai ingóságok lajstromát, amelyből mégis kikerekedik egy elmúlt főúri életforma 
képe az elmúlás szenvtelen tudomásulvételével együtt. (2) Az uralkodók presztízsé-
nek anyagi kifejezése, autoritásuk fokozása az alárendeltek szemében. (3) Védeke-
zés a rossz szellemek gonosz erejével szemben néhány tárgy vélt mágikus erejével. 
Ilyen volt Jean du Berry, Burgundia hercegének kőgyűjteménye. (4) A szellemi 
közösség tudatának kifejezése és szimbolizálása, egyúttal a hazafias nevelés és szel-
lemi egység eszköze. Ilyen kultikus karakterű népi múzeumok is voltak Olümposz és 
Delphoi szent helyei. (5) Érdeklődés és tudományos kutatói szükséglet felkeltése 
órák, ritka állatok, ásványok gyűjteményeivel. (6) Emocionális élmények felkeltése 
az emberek békéjének és belső harmóniájának visszaszerzésére, a lelki kikapcsoló-
dás megkönnyítése. 

A múzeum elődjét, a görög museiont I. Ptolemaiosz hozta létre Alexandriában 
az i.e. 3. században, mint gyülekezési és tanulási helyszínt.22 A magán, individuális 

                                                        
19 Baudrillard, Jean (1987): A tárgyak rendszere. Budapest, Gondolat, 101-127. 
20 Groys, Boris (1997): Az utópia természetrajza. Budapest, Kijárat. 65. 
21 Bourdieu, Pierre: A tiszta esztétika történeti genezise. In: Házas Nikoletta szerk.(2001): Változó 
művészetfogalom. Bp., Kijárat Kiadó, 95-107. 
22 Encyclopédie de l’art, la pochothèque (1991), Milánó, Garzanti. 
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lét megnemesítésére, értelmének bizonyítására a római korban létrehozott magán-
gyűjtemények a (mű)tárgyak új létmódjának színterei23. A Kunskammerekben vagy a 
curiositat cabinetekben látható tárgyak egy képzeletbeli mozaik fragmentumai vol-
tak, egymást értelmezték a természet- és művészettörténet leletei. A középkori 
studiolo, a cella, a kolostor, a kerengő, a thesaurus a magányos elmélkedés helye 
volt24. Modern jelentésében a reneszánsz utáni Itáliában tűnt fel, a részben nyilvános 
terek modernt idéző fogalmával együtt. Olasz hercegek hoztak létre először kép- és 
szoborgyűjteményeket udvarokban, kertekben, majd galériákban (épületeket össze-
kötő hosszú folyosók). Ők egyesítették a későbbi művészeti múzeumok meghatározó 
elemeit a műtárgy, a gyűjtemény és a közönség fogalmát a történetiséghez, a jelen-
téshez fűződő új viszonyulás alapján. Az autonóm művészet különös helyévé a 18. 
századra fejlődött. Részt vett a modern nemzetállam létrejöttében, a hatalom repre-
zentálásában, mint a politikai nevelés aktív eleme. Emiatt törekedett világos narratí-
vára és logikus vonalvezetésre, esztétikailag garantálta a megjelenített műveket. Az 
autonóm művészet modern fogalmát mindehhez Immanuel Kant határozta meg a cél 
nélküli célszerűségben, érdek és fogalom nélküli esztétikai ítélet tárgyaként. A ro-
mantika azután létrehozta a szépség doktrínáját, meghúzva a határt művészet és nem 
művészet között. Miután a filozófia megalapozta a művészet autonómiáját, az bir-
tokba vette a megszülető nyilvános tereket. A nemzetállam palotákat épített neki. A 
múzeumokban tárgyak gyűjteménye által mindenki számára elérhetővé vált a nemzet 
öröksége, a szépség, a gazdagság és a tudás ideája. A társadalmi elvárások létrehoz-
ták a kiállítás intézményét is, amely garantált értékek közszemlére tételét jelentette. 
Az első szalon 1737-ben jelent meg Párizsban. 1880-tól magángalériák nyíltak a 
kapitalista piac igényei szerint. Ezzel összefüggésben vált értékké az eredetiség, az 
újítás és az újdonság, s került oppozícióba a piacképes és az akadémikus művészet. 
Mégis Vollard, majd Kahnweiler forradalmasította az üzleti gyakorlatot (galéria-
kiállítás, szalonokra küldés, reklám), és vezetett be egy új szisztémát (kizárólagos-
ság, kiadványok, nemzetközi forgalom), amely biztosította a kubizmus elterjedését. 
Gazdag műgyűjtők is föltűntek a 20. század elején, akik az új művészek (Picasso, 
Derain, Matisse, Modigliani, De Chirico…) műveinek vásárlására specializálódtak. 
A privát szféra jelentős katalizátor szerepet töltött be egy radikálisan új művészeti 
termelés létrejöttében. A múzeumok és az avantgárd közötti szakítás világos volt, 
mégis a múzeumok nélkül a művészek nem ismerhették volna meg az orientális, a 
primitív művészetet. A 18. század múzeuma így – korlátai ellenére – a modern mű-
vészet bölcsője is volt. 25 Az olasz futurizmus és az orosz konstruktivizmus 
expanzionista elszántsággal meg akarta szüntetni a művészet szemlélésének eme 
privilegizált helyét azért, hogy az egész világ műalkotássá válasson, s a művészet és 
a valóság közötti határ a társadalmi gyakorlat minden szintjén megszűnjön. „A mú-
zeum, amely történetileg a modern világ nem-helyét, u-toposzát okkupálta, az egész 
világ u-toposszá való átalakulását szorgalmazó projektum fő akadálya lett.”26 

A múzeum nemhogy megrendült volna a támadások alatt, de intézménysült, 
professzionalizálódott. Lérehozta a muzeológia és a muzeográfia tudományos disz-
ciplínáját, és egy saját építőművészetet. Malraux már 1947-ben elemezte a muzeoló-

                                                        
23 Pulszky Ferenc (1875): A múzeumokról. In: Budapesti Szemle, VIII.kötet. 220. 
24 György Péter (2003): Az eltörölt hely – a Múzeum. Budapest, Magvető, 39. 
25 Art et technologie: la monstration. In: www.olarts.org/livresetudes/etudes/monstration (2005. júl.) 
26 Groys (1997): Im.: 16. 
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gia-jelenséget Láthatatlan múzeum című munkájában. A műalkotásokhoz való kap-
csolatunkban a múzeumok szerepe olyan nagy, hogy el se tudjuk képzelni, hogy ne 
létezzenek, pedig alig kétszáz éve állnak fenn. Azóta írnak elő egy teljesen új kap-
csolatot a műalkotásokkal. Valójában a művészet autonóm funkciója és az össze-
gyűjtött, megvédett (védelemre szoruló) művészeti alkotások nyilvános bemutatásá-
nak intézménye együtt született meg. A létokát önmagában hordó, a világegészet, az 
emberi nem öntudatát szimbolizáló műalkotás a reneszánsz és a polgári társadalom 
kora óta, akármely későbbi változatában is kiemelésre, a mindennapi élettől való 
elkülönítésre szorul. Olyan keretre van szüksége, ahol a befogadók, közönség, láto-
gatók is képesek egy másik, az önismerettel, világismerettel kapcsolatos dimenzióba 
helyezkedni. Itt megtörténhet a szépséget tételező játék (részvétel), a szimbólum 
(tárgy és jelentéstulajdonítás hagyományok és fantázia által) és az ünnep (a múze-
umlátogatás kitüntetett alkalma) gadameri egyesülése.27 Ugyanakkor a műalkotás, 
mint értelemmel és értékkel felruházott szimbolikus objektum sem létezhet másként, 
csak ha megfelelő esztétikai diszpozícióval és ismerettel bíró nézők fogják fel. Az 
intézményi kontextuson kívül tehát a múzeumlátogató, az esztéta szeme is teszi a 
műalkotást. 

Művészet, alkotások 
Ha már valami a múzeumba került, művészi értéke a múzeum hagyománya definíci-
ója miatt – garantált. „Ami keretben van, az kép. Amit egy kiállításon mutatnak be, 
az műtárgy. Amiről a kritikusok írnak, annak valami jelentősnek kell lennie. Érdek-
lődésünket a művészeti elvárás váltja ki. S épp a múzeum intézménye az, ami az 
efféle formális figyelmet felébreszti bennünk”.28 A múzeum önreferencia vagy alter-
natíva is lehet. Joga van megmutatni, mi a jó és mi a szép. Szinte a felügyelet és a 
büntetés jogait gyakorolja, mint kortársa, a börtön.29 A művészet és a múzeum szét-
választhatatlanul fonódik egymásba. A múzeum/galéria szinte a művészet misztikus 
teste. A kortárs művészet gyakran saját társadalmi funkcióit firtatja, s megváltoztatja 
architekturális természetét. Igaz, hogy az egyre jobban medializálódó, a múzeum- és 
kiállításipart támadó, vagy arról tudomást sem vevő neovantgárd hullámok, mint a 
szituacionizmus, a fluxus a szub- és alternatív nyilvánosság tereiben történő kollek-
tív tevékenységben nyilvánultak meg, inkább a dokumentációs formák, mint a kiállí-
tási objektivációk kíséretében. A művészeti kontextus bármit művészetté tehet, hi-
szen a művészet nem a művészeti tárgyakban, hanem a közvetítéseknek az adottat 
túllépő aktív teljesítményeiben áll.30 

A kortárs művek nagy része azonban eleve múzeumi bemutatásra készül, a mú-
zeum nem csak a felfüggesztés helye már, hanem rendeltetési helye is a műveknek. 
A múzeum-installáció például kortárs műfaj, amely nem egyedi tárgyakat, hanem 
termet-termeket betöltő tárgyegyütteseket állít ki.31 A mottóban idézett, klasszikus 
neoavantgárd mester Joseph Beuys egy konceptuális-ironikus múzeum-installáció-

                                                        
27 Vö: Gadamer, Hans-Georg (1994): A szép aktualitása, a művészet mint játék, szimbólum és 
ünnep. In: szép aktualitása, Bp., T-Twins Kiadó, (Szerk.: Bacsó Béla) 
28 Bolz, Norbert: A marketing mint művészet. Mit tanulhatunk Jeff Koonstól? www.c3.hu/balkon 
(2005. június) 
29 Foucault és Tony Bennet vélekedését ld. www.olarts.org/livresetudes/etudes/monstration (2005. júl.) 
30 Bubner, Rüdiger: A jelenkori esztétika némely feltételéről. Atheneum, 1991. 179. 
31 Keserü Katalin a múzeum-installációk több típusát különíti el, mint konceptuális, ontológiai 
kérdéseket vizsgáló, raktár-vagy műtereminstalláció, tárgyanyag-archívum, interaktív emlékezés-
alkotás-interpretáció (Az archívum mint műalkotás. In: Új Művészet 1998/3.) 
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jával szeretném megvilágítani azt a művészi magatartást, és kitágított művészetfo-
galmat, amely a rá jellemző „szociális plasztikaként” minden emberre, a társadalmi 
organizmus minden problémájára vonatkozik, s mint ilyen (az Art and Language, 
vagy Hans Haacke32 által is képviselt irányzat szellemében), radikális múzeum- és 
kiállítás-kritikaként is értelmezhető. A „Mézpumpa a munkahelyen”, mint installá-
ció, az élő szervezetek keringési rendszereit modellezte a Fridericiánum három eme-
letes központi terében. Az átlátszó műanyagcsövek – melyekben a méz pumpálódott 
–, több helyiséget kapcsoltak össze. Az instrumentum egy anatómiai pontossággal 
felépített metafora volt. A kasseli múzeum adott architektúrája meghatározó szerepet 
kapott a Mézpumpa -projektben. A Fridericianum az első főúri művészeti múzeum 
volt, mely az udvartartásból kiválva 1776-ban megnyitotta kapuit a nyilvánosság 
előtt. Önmaga kópiájaként a huszadik században újraépülve a Documenta nevű mo-
dern művészeti világkiállítások színhelyeként nevezetes. A múzeumi környezet 
hatására a kiállító művészek kialakították a „nemes”, múzeumi festmény és szobor 
új műfaját, mely grandiózus méreteinél fogva eleve csak múzeumban kaphat helyet, 
s előbb-utóbb oda is kerül a folytonosan továbbíródó művészettörténet legújabb 
„emlékeként”.33 A klasszicista épület főbejárata egy templomszerű előépítmény. Hat 
külső lépcsőfok után, az előtetőt tartó súlyos köroszlopok mellett, és a boltíven át 
nyílik a múzeum. Átkelve a nagy fogadócsarnokon, egy folyosón keresztül az épület 
hátsó szárnyában található félhengeres toronyban lévő központi lépcsőházba jutni. 
Ebbe a közegbe tervezett Beuys a 6. Documentára egy vertikálisan és horizontálisan 
is terjeszkedő installációt, amely csak akkor, ott és úgy működhetett. Utóélete, 
„megörökülése” tipikusan dokumentációk, alkatrészek és leírások formáját öltheti. 

„A lépcsőházba árad be a fény. A tetőről a napfény egy bordás osztású legyező 
alakú ablaktetőn át szabadon áramlik be és a magas, vakolatlan, fehérre meszelt 
belső falak visszaverik és szétszórják azt. Már a lépcsőház felé közeledve kísér ben-
nünket valami lassan hömpölygő, mélyen morajló, őrlő zaj. A levegőt meghatározha-
tatlan szag tölti be. A lépcsőházban aztán a hang és szag szétárad és betölti érzéke-
inket. Csak az orrunk és fülünk után nem tudunk tájékozódni, szemünk még káprázik 
és csak lassan szokik a fényességhez. Miközben megyünk felfelé a lépcsőn az első 
pihenőhöz, balfelől elhaladunk egy fal mellett, amely a lépcső lábánál még ember-
magasságnyira áll és eltakarja a szemünk elől, ami mögötte rejlik. Felfelé haladva 
fokról fokra átláthatóvá válik az egész, és egy állványzatot ismerünk fel. Mire elér-
jük a lépcsőpihenőt, a fal már csak derékmagasságig ér és nem zavarja a kilátást. 
Fentről egy félhenger alakú helyiségbe látunk, melyet lépcsőnk körülfon. A levegőt a 
gépzajok töltik be és e zajok forrásaként egy gépet ismerünk fel, amely egyértelműen 
működik, mint egy túldimenzionált súlyzó, valami sárgásfehér masszába helyezve, a 
mellvédhez közel, középről kijjebb tolva, az épület frontjához képest éles szögben 
állva. Két hatalmas, szürkére lakkozott, hűtőbordákkal bevont elektromos motor van 
egy tartóállvány végeire szerelve. A motorok tengelyei egymásra irányulnak és egy 
réztengellyel vannak összekötve. A réztengely mérsékelt sebességgel forog, a rotáló 
mozgás a szemlélőtől a gépterem közepe felé irányul. A motorok között, a tartóáll-
ványt ellepve egy zsírhegy áll, a tövében amorf és kitüremkedő, a kúpja felé tömb-
szerű. A zsírhegy kúpjában a forgó réztengely félig elmerül. A zsírtömb lába körül 

                                                        
32 Haacke,Hans (1999): Viewing Matters, Richter Verlag. 
33 Wessely Anna: E csarnok hangja szent. In: www.lettre.c3.hu, 2005. május 
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még néhány szinte hibátlan csonkakúpot veszünk észre. Ezek még utalnak az itt fel-
használt anyag eredetére, a fél kilós dobozokban szállított margarinra. 

A „Mézpumpa a munkahelyen” projekt a megfigyelőtől – a szó átfogó értelmé-
ben – aktivitást követel. A mézpumpa magától értetődően szobornak fogható fel, de 
ily módon az értelmezése nem lehet teljes. A szoborszerű rész soha nem tárul egé-
szében a néző elé. Lépcsőzni kell, folyosókat bejárni, ajtókon átlépni, hogy azt 
mondhassuk, láttuk az egészet. Önmagában a megtekintés és bejárás csak összefüg-
géstelen egyedi benyomások elegyét közvetítik. Az összefüggésért meg kell dolgozni. 
A mozgási és tájékozódási érzéknek további információkat kell felszínre hozniuk, 
hogy az egyes elemek összbenyomást alkossanak. Mégis csak egy töredék marad meg 
az ember tudatában, mert a mézpumpa-szobor nemcsak térben, hanem időben is 
működik, amely a száznapos időtartam végpontjában teljesedik be és ezalatt létezése 
fizikális változásokon megy keresztül.”34 

Beuys plasztikai elveivel mobilizálta a műtárgy fogalmát, bizonyos esetekben a 
véges életű műtárgyakat létrehozó műveleteket is az adott alkotás részének tekintet-
te; és megfordítva, a műalkotásként tekintett akció segédeszközeit, tárgyait, kellékeit 
műalkotásoknak.35 

Esztétika 
A posztmodern esztétikai diskurzus és a művészet legitimációjának kérdései mind-
untalan a hegeli „művészet vége”-koncepció és reakciói, másrészt Marcel Duchamp 
ready-made-jei köré térnek vissza. Lehet, hogy az a művészet, amely az Eszme, a 
Szép, a Jó és az Igaz megjelenítésére vonatkozott, illetve amitől ezt várták el, szá-
munkra múltbéli dologgá válik, lehet, hogy a „művészet” szakadatlanul valami mást 
állít a hajdani „Művészet” helyébe. A huszadik század tízes, hatvanas évei, s most, 
az ezredforduló környéke megerősíti ezt a feltételezést.36 A hétköznapi tárgyak való-
ságból való kiszakítását a világ esztétizálása kíséri. Ezen túl minden tárgy kiválaszt-
ható és megítélhető esztétikai szempontból, és szimbólumként alkalmazható váratlan 
kontextusokban.37 

A művész kiválaszt egy konkrét dolgot, miáltal elidegeníti megszokott környe-
zetétől, megnevezi és szignálja. Ezzel esztétikailag átlényegíti. Ehhez semmiféle 
ízlésre nincsen szükség, sőt az éppen akadályozná a pontos megfigyelést. Duchamp 
– a művészet névszói természetének állításával igazolta és megerősítette a múzeum 
kijelentő hatalmát. Thierry de Duve francia Duchamp-szakértő szerint a „tégy (meg) 
bármit” imperatívusz a modernitás művészetének kulcsa. „A ready-made semmit 
nem mutat meg, még önmagát sem, mert mindig azt igényli, hogy rámutassanak: ez 
művészet. … nem mondja nekünk, hogy ő a művészet lényege, ugyanakkor azt sem 
mondja hogy a művészetnek nincsen lényege. Nem mondja meg nekünk, min a szük-
séges és elégséges feltételei annak, hogy bármi, abszolút bármi művészetté válhas-
son. Ha mond valamit, és mond, akkor az inkább az, hogy a művészet nem a látás és 

                                                        
34 Schata, Peter: Joseph Beuys/Mézpumpa a munkahelyen (dokumenta 6) In: www.ligetgaleria. 
c3.hu/258.htm  
35 Várnagy Tibor: Bevezetés. In: www.ligetgaleria.c3.hu/ldd1.html 
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37 Rochlitz, Rainer: Művészet, intézmény és az esztétikai követelmények. In: Házas Nikoletta 
(szerk.) (2001): Változó művészetfogalom. Kortárs frankofon művészetelmélet. Bp., Kijárat. 42. 
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a tudás rendjébe tartozik, hanem az ítélkezés rendjébe.”38 Művészet és múzeum 
ugyanazon realitás két oldala. 

A múzeum magába szívhatta a művészet átalakulásait, meghaladva a konzerva-
tivizmus vádját. Komplex, alkalmazkodó, piacosított szimbolikus szervezetté válha-
tott. Az objektek pedig felszabadították a művészetet a táblaképformától, amely a 
múzeumhoz és a piachoz is kötötte. A koncept-art, fluxus, environment művek telje-
sen új kapcsolatot írnak elő, és új feladatot adnak a látogatóknak, akiknek intellektu-
ális erőfeszítéseit sokszor a szociális szimpátia máskor az undor, a szenvedés, a 
megbotránkozás jutalmazhatja. Egy akcionista „műalkotás”, egy (akár kibernetikus) 
environment a mű és a néző találkozási helyének metszőpontjában artikulálódik. Az 
esztétikai alany gyanakvást, feszélyezettséget, elismerést és ámulatot él át. 

Múzeum-attrakció 
A múzeumok hatásának képlékennyé vált összetevői között a gyűjteményről az 
attrakció-értékű szuperkiállításokra, s a kiállításokról pedig az épületre tolódott el a 
hangsúly. A közönségbarát angolszász illetve a magas művészet fogalmához szoro-
sabban kötődő kontinentális múzeumi modell versenyében az épület és a belső terek 
élményjellege fontos szerepet kapott, az építészet és a művészet rivalizál a tömegek 
kegyeiért. A produkció és a befogadás viszonyát az élmény érzéki jellege határozza 
meg, amelynek „a tömegek bámulási élvezetét és a kurátorok elit tudatát” is ki kell 
elégítenie.39 Ma négy történeti múzeumtípus él egymás mellett. Legkorábbi funkció-
ja a felvilágosodás korától lebomló vallásos világnézet pótlására a „szakrális hely – 
a művészetvallás számára”: a társadalom a művészetben dolgozta ki és a múzeumba 
menekítette a szakrálist. A múzeum szakrális, elidegenítő jellegének későbbi kritiká-
ja a 20. század forradalmi változásaiban csúcsosodott. Marinetti, a futurizmus mani-
fesztumában a múzeumokat „temetőknek” nevezte, amiket szét kell zúzni. Le Cor-
busier is természetes környezetükben szerette volna látni a tárgyakat. Az új, 
minimalista ideál a „white cube – az időnkívüliség számára”, amely változatos meg-
jelenéseiben egyaránt semleges hátteret adott a műveknek, így biztosítva a zavarta-
lan, meditatív műélvezetet. Mivel a természet alkalmas közegnek mutatkozott a 
művészet kontemplációjához, az épületeket a városközpontoktól független környe-
zetbe helyezték (Kunsthaus, Bregenz). Az 1990-es években a szórakoztatás és a 
tömegkultúra csábítására elterjedt a témapark, mint a nevelésnek és kiállításnak a 
tömegek számára elfogadott archetípusa, ami eredetileg a világkiállítások koncep-
cióját követte. Tekintettel a legtöbb amerikai múzeum deficites költségvetésére, a 
„Disneyland – a szórakozni vágyó tömegek számára”- múzeumi irányzat nagy karri-
ert fut be. Thomas Krens, a New York-i Guggenheim igazgatója úgy jellemzi a sike-
res múzeumot, mint „egy témaparkot négy attrakcióval: jó épület, gazdag gyűjte-
mény, változatos kis időszakos kiállítások és üzletek meg vendéglők”.40 Az utóbbi 
években a múzeumépítés élmény-jellege került előtérbe, amelyet most a „jól szabott 
kabát – nem csak a művek számára” -idea hat át. A múzeum és tartalma egy esztéti-
kai egésszé olvad össze, amitől a művészet kiteljesedik és magasabb szintre emelke-

                                                        
38 De Duve, Thierry: Bármi lehet. In: Házas Nikoletta (szerk.) (2001): Változó művészetfogalom. 
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40 Rosalind Krauss: The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, October, 54, 1990, 317. 
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dik. Ez a szemlélő számára is intenzív késztetést jelent a mű és a tér közötti szintézis 
létrehozására. Az environment és az installáció-művészet bizonyára jelentősen befo-
lyásolta a múzeum, a mű és a közönség hármasát. A paradigmaváltás Wright spirális 
formájú Guggenheim Múzeumával következett be, ahol az épület nemcsak a művek 
bemutatását biztosította, hanem a múzeum társadalmi funkcióját is újraértelmezte. A 
múzeum és a vizuális kommunikáció, a mű és a bemutatás határai elmosódni látsza-
nak, ugyanúgy, ahogyan a mai kortárs művészi önkifejezés esztétikai és társadalmi 
jellege is. 

„Múzeumizálás” 
A kortárs művészet reprezentációja nemcsak eltérő környezetet igényel, de másfajta 
közönséget is. Ez a közönség már igényli az animációt, a mediációt és a kreációt. Ez 
azzal az intézményi belátással párhuzamos, hogy lehetetlen a magasművészeti ízlésű 
múzeum elit társadalmi orientációjának fenntartása. Az új múzeumi irányzatok – 
különösen az angolszász világban – a látni, érinteni, gyakorolni hármas egységét 
hirdetik. A megfontolt tudományos kutatásról és szerzeményezésről a közvetlenül 
fogyasztható kiállításokra helyeződik a hangsúly41, az új muzeográfia, a múzeumok 
társadalmi funkciójára történő reflexió aktuális formái, a mediáció és az interpretá-
ció pedig segít közel hozni a látnivalót a közönséghez, s feloldani az allegorikus 
rejtélyeket. A mindenkori aktuális művészet „múzeumizálása”, a kánon intézménye-
sítése a múzeumok kezében van.  

Az egykori múzeumi megőrző, konzerváló feladatok nemcsak az efemer, átala-
kuló folyamatművek, elektronikus formában létező munkák nyomán változnak meg, 
hanem a múzeumvezetők, muzeológusok, neves kurátorok, kiállításszervezők, -
rendezők egyre öntudatosabb professzionalizálódásának hatására is. A nyugati or-
szágokban másfél évtizede elkezdődött múzeumi épület- és kiállításstratégiai átala-
kítások nagy formátumú múzeumvezetőket igényelnek, akiknek alkotási terepe maga 
a múzeum. Egy múzeum esztétikai politikája, beszerzési és kiállítási politikája egy, 
vagy néhány ember személyes választásaitól függ, aki arra törekszik, hogy a birto-
kában lévő műtárgy ne veszítse el túl gyorsan az értékét.42 

Az új bemutatási formák versenye mellett, felívelőben van az ökomúzeum típu-
sa, amely kevesebb figyelmet szentel a művészi produkciókra, többet a kulturális és 
szociális örökségre és a térbeli, területi sajátosságokra. A múzeumi környezet műal-
kotásként jeleníti meg az emberi civilizáció legkülönbözőbb eredetű tárgyait. Ennek 
ellentéteként viszont gyakran banalizálja a művészeti alkotásokat, amikor egyéb (pl. 
néprajzi) artefaktumok mellé sorolja őket.43 A határátlépések sokasodnak, érdemes 
kissé elidőzni éppen a düsseldorfi museum kunst palast 2001-es A világ oltárai 
(Oltárok – A letérdeplés művészete) című kiállításánál. Jean-Hubert Martin igazga-
tónak a mottóban idézett dinamikus programnyilatkozata sejteti a vállalkozás rend-
kívüliségét. Szándéka volt az Oltárkiállítással új lendületet adni a vallási művészet-
ről folyó vitának. Kortárs alkotásokra koncentrálva azok installációs jellegét, a 
tárgyegyüttesek újraegyesítését, a tárgyak összjátékát tartotta szem előtt. A régi 
alkotásokkal ellentétben, amelyek művészet-volta vitathatatlan, a kortárs produktu-
mok inkább a mesterségek, a folklór területéhez soroltatnak. A rendezői-szervezői-
kivitelezői vezércsapat az oltárt olyan rendszerbe felállított tárgyegyüttesként értel-
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mezte, amely csak akkor működik, ha ezt a rendszert tiszteletben tartják, és ha kodi-
fikált, ismételt gesztuselemek kísérik. Így lehetséges kommunikáció a túlvilággal és 
az istenekkel. Adódik a kortárs performance, action, happening „művészeti rítusok” 
formális jegyeinek távoli földrészek bizonyos kultúrelemeivel való kapcsolódása. A 
kiállítási koncepció fontos eleme volt, hogy az oltárokban olyan mai művészeti 
alkotást látott, amelyeknél a technikai minőség és a jeltárgyak származásának kérdé-
se lényegtelen, az számít, hogy a jelek, jelzések azonosíthatók legyenek. A 182-ből 
kiválasztott hatvanhat oltárt három emeleten, kontinensek szerinti csoportosításban 
mutatták be. Mindegyik oltár sajátos útvonalat járt be, létét vagy nemlétét kultikus, 
etnográfiai, kapcsolati, financiális és más szempontok befolyásolták. Felállításuk 
(Európában élő) kultuszvezető, autentikus szertartásvezető, etnográfus, muzeológus 
változatos együttműködésével történt. A kiállításon készült oltárok az oltármodell-
típustól az egyedi alkotásokon, rituális közegbe helyezett (vérrel leöntött, olajjal 
bekent, kaolinporral behintett, felszentelt) kompozíciókon át a Ready-made, és a 
készen vásárolható tárgyegyüttesig terjedt. Az öt kontinens különböző területeiről 
közel nyolcvan ember érkezett egy-két hétre. A mágikus-rituális funkciók beindítá-
sán kívül néhány oltárnál programszerűen zajlottak szertartások, amelyek „élő di-
menzióba” állították a kiállítási tárgyegyüttest. 44 A 359 oldalnyi katalógusból, hely-
színi feliratokból, filmekből, kisméretű vezetőből, útmutatóból, internetes honlapból 
álló többszintű információnyújtás finoman keverte a művészeti és a tudományos 
szempontokat, ügyelt az újságírók, a szakmabeliek, a helyi és a távoli közönség 
érdeklődésének megkülönböztetésére. A düsseldorfi múzeum a bemutatott tárgyak 
nagy részét későbbi kölcsönzés céljára megvásárolta, a nemzetközi kiállítási piaci 
versenyben pozíciókat nyervén. Az oltárkiállítás egy részéből utazókiállítás lett. Az 
irdatlan kölcsönzési, szállítási, biztosítási költségektől visszariadó szegényebb nem-
zeteknek a katalógussal és a gazdag dokumentációval kell beérniük. 

A témapark, élménypark és a fesztivál hibridjeként, a „public art” és a 
„commercial art” melletti harmadik típusú nyilvánosságként értelmezhető a velencei 
biennálé-típusú irdatlan méretű művészeti park. A „biénnálé ember” nem a vizuális 
környezetben kapja a közhasznú művészetet, nem is vásárolja magának, hanem 
„befizet rá”.45 A biennálé-turizmus résztvevői nem látványminőségükben, hanem 
alaki értékükben képesek a művészeti produktumokat méltányolni. Elmélyülésre 
nincs idő és energia, a művek verbalizálható tartalma kiszorítja a saját mitológia 
képzését. Az infotainmenten edződött biennálé-turista pénzéért és idejéért szórakoz-
tató artotainment szolgáltatásban részesül. 
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