
Bár a nyári napon pácolódott, élmé-

nyeit fáradozva gyûjtögetõ kultúr-tu-

rista hallott is róla, látta is a tudósítást

a médiában, mégis, amikor a velencei

Palazzo Pisani-ra (Calle delle Erbe,

Cannaregio 6103) érve váratlanul

meglátja az óriásplakáton az egyebek

közt „Roma” szót tartalmazó feliratot,

az olasz közeg miatt (is) Róma jut

eszébe elõször. Pedig az 52. Velencei

Képzõmûvészeti Biennálé elsõ roma

pavilonjáról van szó, ahol az Elveszett
Paradicsom címû kiállítás volt látható,

mely nemzetközi összefogással jött

létre és modell értékû az európai kul-

turális identitás számára. A nemzeti

pavilonok között a roma pavilon nem-

zetközi szinten, kulturális és politikai

szempontból egyaránt meghatározó

kisebbség sokszínûségét mutatja be. 

Az idei Velencei Képzõmûvészeti Bi-

ennále tehát újabb kísérletet tett arra,

hogy túllépjen a százéves alapokon,

vagyis felülemelkedjék a képzõmûvé-

szet nemzeti-állami alapú tárgyalásán.

Az idén az „elsõ roma pavilon” fesze-

geti a határokat, ugyanis ez a kiállítás

az elsõ komoly cigány képzõmûvé-

szeti seregszemle, bár magyar össze-

függésben voltak már elõzményei:

Daróczi Ágnes nyolcvanas évekbeli

rendezései, a Néprajzi Múzeum és az

Ernst Múzeum kiállításai az utóbbi

idõben, vagy a Mûcsarnokbeli Elhall-

gatott Holocaust kiállítás, ahol a leg-

több, Velencében megjelenõ magyar-

országi roma szerepelt már. A tizen-

hét mûvészt felvonultató kiállítás

szándéka szerint elbúcsúztatná a ro-

mákkal kapcsolatos negatív elõítélete-

ket és a romantikus giccsparádét,

melynek formájában a többség a ro-

ma kultúrát fogyasztja (s ezzel érvé-

nyesülne a címben tett elveszett Para-

dicsom utalás).1 A pavilon címe sok,

érdekes és létfontosságú kérdést fe-

szeget, a cigányság viszonylatában,

többségi-kisebbségi társadalom vi-

szonylatában, etnikai – inter-etnikai

kultúra-mûvészet viszonylatában,

akaratlanul is: etekintetben volt-e és

miként körvonalazható az elveszett

Paradicsom? Roma-viszonylatban ki

vesztette, ki veszejtette volna el a Pa-

radicsomot, illetve hogy címe révén e

pavilon az „elveszett Paradicsom”

sokrétû problematikára akar-e, tud-e,

kell-e hogy választ adjon? „Sokan föl-

kerekedtek, – írta Oto Bihalji-Merin –

hogy újra megtalálják az elveszett Pa-

radicsomot, ahol a mûvészet nem egy

hivatásos réteg sajátja, hanem a kép-

szerûség, akárcsak a szó, mindenki

számára megadatott. Kevesen érik el

az utópikus szigeteket.”2

Ugyanakkor a Pavilon olyan kérdé-

seket is felvet, melyek révén célja,

szerepe válik némileg ellentmondá-

sossá. Nevezetesen, hogy szükség

van-e külön egy ilyen pavilonra, nem

a szegregációt fokozza-e a külön kiál-

lítás? Ugyanakkor tény, hogy a külön-

bözõség a kultúrában erény (lehet),

azt a fajta integrációt, amit a cigány-

sággal kapcsolatban szokás emlegetni,

a mûvészetben nem érdemes. Az elsõ

benyomás a pavilonról sok jó szándé-

kot, annál valamivel kevesebb jó mû-

vet mutat, több alkotója valószínûleg

nem került volna be a pavilon nélkül e

nemzetközi mezõnybe. 
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Junghaus Tímea, a Roma pavilon ku-

rátora így nyilatkozott: „Javaslataim

között szerepelt a kultúratámogatás

teljes újragondolása, melynek fõ elve,

hogy a roma kultúrának nemcsak a

perifériális környezetben, kis közös-

ségi házakban vagy fesztiválokon gya-

korolt formáit kell támogatni, hanem

elõ kell segíteni, hogy a többségi kul-

turális infrastruktúrán belül, annak

tereiben is megjelenjen, annak logisz-

tikai és promóciós rendszerét és szak-

értelmét is igénybe véve.”3 A kurátor

hölgy maga is a pavilon szereplõinek

etnikumához tartozik, ’félig sinti4 félig

magyar roma’-ként határozza meg ön-

magát, aki szakmai kapcsolatain túl

rendszeres és szoros kapcsolatot tart

különbözõ, fõleg magyarországi ci-

gány közösségekkel. Õ is úgy gondol-

ja, a ’roma’ elnevezés nem elég átfogó

az össz-cigánysághoz.

Az európai cigányság antropológiai

hovatartozása sajátos, némileg tisztá-

zatlan, bár nyelvük egy újind nyelv,

ami nagyjából úgy viszonyul a többi

újind nyelvhez, mint a magyar a finn-

hez. A legalapvetõbb két-háromszáz

szavuk alapján megállapítást nyert,

hogy nyelvük indiai eredetû, de a

többi mind a késõbbi népekkel való

találkozások során rárakodott réteg.

Mindenesetre a jelenlegi európai és az

indiai cigányság folytonossága a szak-

értõk szerint megkérdõjelezhetõ. In-

diában ma is vannak magukat cigány-

nak nevezõ, nomadizáló népcsopor-

tok, jelentõs részük a hagyományos

kézmûves mesterségekkel foglalkozik

(takaró, szõnyegkészítés, fa- és fém-

megmunkálás).5 Ezeket a népcsopor-

tokat az angolok kezdték el cigány-

nak nevezni életformájuk hasonlósága

miatt. Valószínûleg közrejátszott az a

tudat is, hogy a XIX. századra felfe-

dezték a cigányság indiai gyökereit, és

igyekeztek azok rokonait Indiában is

fellelni. Nomadizáló, és a letelepedett

társadalomtól eltérõ szokásokkal és

erkölccsel rendelkezõ népcsoportok

viszont Ázsia számos vidékén létez-

tek-léteznek. A cigány megnevezés

ugyanakkor mára Ázsiában nagyon

megfoghatatlan, sokszor a többségi

közösségtõl eltérõket nevezik a helyiek

így, magyar hindi lektor ismerõs me-

sélte, Srí Lankán például a tamiloktól

különbözö indiaiakat nevezte ál-

talánosítólag cigánynak valaki. A cigány-

ság hazai megnevezését a közelmúlt a

politikai korrektségre való hivatkozása

alapján a „romá”-ra módosította, mi-

közben az érintettek jelentõs része

szerint ez nem fedi le az össz-cigány-

ságot.6, 7

Az elsõ Roma Pavilonban a legna-

gyobb és egyik legsajátosabb európai

etnikai kisebbség képzõmûvészei mu-

tatkoznak be. Olyanok, akik vállalják

és alakítják, tagadják és megkérdõje-

lezik, támadják, elemzik és átírják a

romákat övezõ sztereotípiákat, és a

kortárs kultúra részeként teremtik új-

ra a roma tradíciókat. A motívumok

õsi érzelmi hátteret jelentenek és a

mûvekben a romáknak tulajdonított,

legpozitívabb jegyek jelennek meg: az

együttmûködés, a szépség, a humor

és az irónia, az alkalmazkodóképes-

ség, a mobilitás és a nemzetekfeletti-

ség. A romákat övezõ hamis kép és az

ezek leküzdésére irányuló törekvés

új, pozitív elõjelû mûvészet létrehozá-

sában nyilvánul meg, amelyet szomo-

rú szépség jellemez, de amiben a pa-

ranoia, a skizofrénia, és a poszttrau-

ma tünetei is ott vannak.8

A romák évszázadokon át úgy jelen-

tek meg a mûvészetben, ahogyan a

nem-romák õket látták és nem úgy,

ahogyan õk látták vagy láttatni akar-

ták magukat. A „cigány románc” fan-

tazmagóriája, a mezítlábas, csörgõ-

dobjaikat boldogan rázó táncosok ké-

pe még mindig él. Pedig ma már ro-

ma értelmiségiek, mûvészek új

generációja, és új roma tudat formáló-

dik. Sikeres és képzett romák vállalják

büszkén származásukat, ahelyett, hogy

az asszimiláció és a kulturális örökség

feladása mellett döntenének. Ez az új

roma generáció fel próbálja venni a

harcot a többségi kultúrá(k)nak a ro-

mákról alkotott képével, a roma mû-

vészeket övezõ sztereotípiákkal. A fia-

tal, kreatív és újító roma mûvészek

részben cáfolják a romákat Európa-

szerte övezõ negatív elõítéleteket,

sztereotíp képet; jelenlétük a Velencei

Biennálén megmutatja, hogy a roma

mûvészek világszerte érthetõ vizuális

nyelvet beszélnek.

Elsõ látásra úgy tûnik, a válogatás-

ban összesereglik minden (olajfest-

mény, kollázs, kisplasztika, fotó, vi-

deó; konceptuális, naiv, klasszikus-

giccses mûvészet; belsõ, kettõs és

külsõ perspektíva, társadalomkritika

és vallomás), ami annyit mindenképp

elárul, hogy a kortárs roma képzõmû-

vészet nagyon sokféle – nagyjából

annyira, mint bármely közösségé. Szí-

nes, csillogó babák, mosógépdobbá

alakított Barbie-babák, roma életké-

peket és roma mitologikus alakokat

ábrázoló festmények, kollázsok, szob-

rok és fotók képviselték a kiállításon

a roma mûvészetet. A többségi társa-

dalomban a romákról évszázadok óta

egzotikus, romantizált, csörgõdobos

kép él, ez a kiállítás pedig egy olyan

mûvészeti paradigmaváltás része pró-

bál lenni, amely azt üzeni, hogy sem a

romák, sem alkotásaik nem egzotikus

tárgyak.9 De vajon sikerült-e ez a pa-

radigmaváltás? A kiállított mûvek egy

jelentõs részében épp a cigányokkal

kapcsolatos klisék giccses vagy ro-

mantikus elemei bukkannak fel. Te-

hát a Pavilonban szereplõ cigány mû-

vészek is részben újrateremtik a velük

kapcsolatos sztereotípiákat, kulturá-

lis-vizuális ítéleteket, elõítéleteket.

A pavilonban a legmarkánsabb be-
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nyomást a pop-art és a naiv mûvészeti

hatások együttes jelenléte adja. De-

laine Le Bas hétköznapi tárgyakat von

be mûveibe, helyez új összefüggések-

be, szándékos zavart keltve, többér-

telmû utalásokat téve ezzel. Damian

Le Bas arcokból formált térképe sajátos,

kreatív ornamentikát teremt, ironiku-

san felvállalva a nomadizáló életmód

megjelenítését. Oláh Mara (Omara)

keserû, kékes, igazán naiv világa ex-

presszív, de nem nevezhetõ szuggesz-

tívnek, lenyûgözõnek. A magyaror-

szági viszonylatban jól ismert Szent-

andrássy István itt is reprezentált

munkássága igazán kimeríti a giccs

kategóriáját, ellenben a fiatal szob-

rász, Kállai András Fat Barbie-ja izgal-

mas, üde produktum, mely szelleme-

sen társítja a termékenységszob-

rok/Vénusz és a Barbie-babák világát,

nõiségét. Hasonlóan erõteljes és prog-

resszív mû Balogh Tibor (a Mûcsarnok

Holokauszt-tárlatán már valamiképp

szerepeltetett) könnycsepp-kémcsövei.

A velencei Roma Pavilonban szerep-

lõ mûvészek egy jelentõs része auto-

didakta, kisebb részük úgynevezett

naiv mûvész. A naiv mûvészet sajátos

õszintesége, mûveinek hangulata a ci-

gány mûvészek munkásságára amúgy

is jellemzõ sajátosság, melynek „lé-

nyege és jellege az együgyûség és

õszinteség lelki birodalmából nõ ki.”10

Az iménti jelzõk, részben pejoratív-

nak, részben túl tágan értelmezhetõ-

nek tûnhetnek, de tény, hogy ha e

körülírt jellemzõit a naiv mûvész fel-

adja, mûvészetének specifikus légkörét

fenyegeti. Amit a naivoknál keresünk,

az nem a tökély remeklése, hanem

sokkal inkább a természetességnek az

elfogulatlan állapota, a világ felfedezé-

se fölötti gyermeki, ártatlan öröm. A

naiv mûvészet hatása a korai modern

képzõmûvészetre nem csekély, 1908-

ban Henri Rousseau azt mondta: „Pi-

cassóval mi vagyunk korunk legna-

gyobb festõi…” S bár ez akkoriban

nevetségesen hangzott, a két nevezett

festõ – bár eltérõ volt szakmai iskolá-

zottságuk – a modern mûvészet két

fontos sarkköve lett. Részben nekik

köszönhetõ, hogy Európa kifinomul-

tabb érzékkel közeledik a természeti

népek mágikus mûvészeti világához

eredeti alkotásaik felfedezése óta.

Napjaink technicista világára valóban

termékenyítõen hathat a Roma Pavi-

lon rusztikus, naiv bája, hiszen talán

azok az erõk, amelyeket elfedett a lét-

hez való racionalisztikus-technokrata

viszony, azok talán most megmozdul-

nak e mûvek által és a nem pusztán

esztétikai jelentésû kifejezésformákat

is figyelik ezután. Korábbi kissé rasz-

szista gyakorlatával szemben az utób-

bi idõben Ausztrália is felértékeli és

támogatja õslakóinak sajátos értéke-

ket hordozó aboriginal kultúráját és

képzõmûvészetét.

„Az OSI elkövette azt a hibát, hogy

késõn döbbent rá, mennyire fontos a

magukat romának tartó mûvészek tá-

mogatása” – vallotta be Soros György a

helyszínen, a pompás tizenhatodik

századi palazzóban rendezett megnyi-

tóbeszélgetésen. „Fontos a roma mag-

askultúra támogatása. Kodály és Bar-

tók azt a cigányzenét gyûjtötte, amit a

romák maguk játszottak. Mi pedig a

képzõmûvészetüket mutatjuk be. Az

értékét persze a mûvek minõsége ha-

tározza meg” – tapintott rá a kényes

pontra, ami a népes megjelenteket fog-

lalkoztatta a teremben. Hiszen a kortárs

képzõmûvészet problémaérzékeny,

ám ki tudja, hogy egy olyan kiállítás-

nak, amit pusztán az alkotók etnikai

hovatartozása tart össze, lesz-e átütõ

ereje a finnyás velencei közegben,

vagy csak a politikailag korrekt beszá-

molókat vonzza majd a nemes szán-

dék. A velencei Roma Pavilon kapcsán

Wim Wenders filmrendezõ a romanti-

kus cigány sztereotípiák cáfolatának

fontosságát hangsúlyozta. Az elmúlt

évszázadokban a nem-roma mûvészek

sokszor giccsbe hajló képet alakítottak

ki a roma mûvészetrõl és kultúráról,

amely egzotikus elképzelésekkel az

„Elveszett Paradicsom” – ha csak rész-

ben is – leszámolni igyekszik.

„A kortárs mûvészeti közegbe való

betörésnek az esélye a romák számára

ezzel az eseménnyel volt a legna-

gyobb.” – nyilatkozta Junghaus Tímea

kurátor. – „A célok között szerepelt

az, hogy a szakemberek és a mûkeres-

kedõk felfedezzék a roma mûvésze-

ket, ezzel is emelve a roma mûvészet

minõségét és piaci értékét.” Bár a kul-

túra szereplõinek egy része is viszoly-

gással fogadja a jelzõt, miszerint a

mûvészet, a kultúra – fõkét napjaink-

ban, de talán korábban is – egy ténye-

zõje a piacnak. Természetesen a nagy-

közönség, a laikusok meglepõdését és

érdeklõdését is szerették volna a tár-

lattal felkelteni. S fontos célja volt

mindhárom támogatónak és a részt-

vevõknek is, hogy felismertessék az

európai kormányokkal a roma mûvé-

szek pozitív hozzájárulását Európa

kulturális életéhez. Hogy nem csak a

társadalmi problémák kapcsán lehet a

romákról gondolkodni és beszélni.

Nem kell túl sokat töprengeni a felis-

meréshez, hogy korunk egyik nagy

társadalmi-identifikációs kérdése a

kulturális önazonosság és a globális-

lokális kultúra problematikája. A ci-

gányság több évszázados európai je-

lenléte ennek a sokak számára felold-

hatatlan iménti paradoxonnak az

egyik feloldása: ázsiai eredetû indoeu-

rópai népcsoport, melynek kultúrája

– bár õshazájában is többé-kevésbé

körvonalazódó etnikum – leginkább

az európai történelem és jelenkor vi-

szonylatában meghatározó.

Azt nagyon nehéz megjósolni, hogy

a biennálé-szereplés alapján mennyire

válnak a roma mûvészek a kortárs

Sorsok – hátrányok 
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mûvészeti élet részévé, de: két évvel

ezelõtt az 51. Velencei Biennálénak

260 ezer látogatója volt, és ez a szám

egyre nõ, hiszen a Velencei Kortárs

Mûvészeti Biennále köré szervezõdött

turisztikai és más rendezvények szá-

ma is egyre növekszik, így egyre na-

gyobb közönség gyûlik össze Velen-

cében a biennále idõszakában. A bi-

ennále nyitva tartása is hosszabb,

most már júniustól novemberig tart.

Úgy tûnik, hogy már a megnyitó idõ-

szakban sok mûkereskedõ és gyûjte-

ményépítõ szakember látogatta meg a

Roma pavilont. Elõnyt jelent az is,

hogy ez egy csoportos kiállítás, mert

így több életmûvet sikerült egyszerre

felvillantani, ha nem is bemutatni. Ez

pedig segít a gyûjtõknek is, hogy a sa-

ját ízlésük vagy a szponzor ízlése sze-

rint válogassanak az alkotók munkái

között. Ahhoz képest, hogy mennyire

gazdag az európai roma mûvészeti

közeg, itt most csak 16 kiállító tudott

megjelenni. 

A Roma Pavilon nem tematikus kiál-

lítás, a kialakítási szempontok között

elsõdleges volt, hogy mind a laiku-

sok, mind a kritikusok és mûvészeti

szakemberek számára meglepõen igé-

nyes, professzionális és jó minõségû

anyagot bemutató kiállítást jöjjön létre.

Ebben több év gyakorlattal és bienná-

lés tapasztalattal rendelkezõ szakértõk

segítettek. A kiállító mûvészek majd

mindegyike folyékonyan beszéli a

kortárs mûvészet nyelvét, s nagyon

érzékenyen szól hozzá az aktuális tár-

sadalmi, szociális kérdésekhez. 

„Ezenkívül Tomas Acton, a Green-

wichi Egyetem professzora révén fon-

tosnak tartottuk azt is, hogy mi, akik

ismerjük ezt a mûvészeti és kulturális

közeget, megmutassuk, ez nem egy

fiktív koncepció, hogy itt létezik ro-

ma kultúra, amelynek megvannak a

saját, mások számára rejtett ikonográ-

fiai jelentései. A kiállított mûtárgya-

kon keresztül nem sztereotipikusan, a

megszokott, nem romák által készített

ábrázolások szerint akartuk megmu-

tatni a roma embereket, hanem mél-

tóságukban, elismerésre méltó, büsz-

ke emberekként.” – mondja Junghaus

Tímea. Európa szinte minden szeg-

mensébõl sikerült találni roma mûvé-

szeket. A kiállítás szervezõinek elsõ

adatbázisában 40 alkotó szerepelt, ez

folyamatosan bõvült az év folyamán, s

végül mintegy 70 mûvésszel számol-

tak. Nem állítják, hogy ez az adatbá-

zis teljes volt, hiszen mivel nincs elég

pénz a roma kultúra kutatására, archi-

válására és terjesztésére, ezért a gyûj-

tési funkció sem lehetett teljes. A Bi-

ennálé kezdete után is folyamatosan

érkeztek be munkák. A legfontosabb

szempontok tulajdonképpen a szak-

emberek tapasztalatából adódtak. Fel-

merült egy nagyon fontos szempont:

ha a holokauszt témát be szeretnék

mutatni, az sokkal komolyabb kuta-

tást és teljesen más kiállítást igényel,

mint amire most készültek. Itt dön-

tést kellett hozniuk, hogy felvállalják-e

a holokauszt témát, s akkor elkezdjék

kutatni, dokumentálni és e szerint vá-

lasztanak mûvészeti koncepciót és

mûvészeket, vagy pedig egy másik

úton, a mûvészeti közeg, az abban

zajló diskurzusok, feszültségek meg-

jelenítésére készülnek fel. Õk például

e szempont miatt maradtak ki a kiállí-

tók közül. 

„Nekem is vannak roma barátaim” –

erõsködik egy srác egy Fradi-MTK-

meccsen készült, a kiállításon is be-

mutatott Fekete Doboz-felvételen. Mie-

lõtt a fiú hosszú lére eresztené a dolgot,

a barátnõje egy fintorral megszakítja:

„Csak az az egy bajom van velük,

hogy léteznek.” Hogy a romákkal

kapcsolatos elõítélet vagy egyéb oka

volt-e annak, hogy az eddigi, szám

szerint ötvenegy képzõmûvészeti bi-

ennálén roma képzõmûvész egyálta-

lán nem szerepelt, azt nem tudjuk.11

Az Elveszett Paradicsom kiállításon a

közönség Révész János és Szirmai Nor-

bert „Jobb a Fradi” címû 2003-as do-

kumentumfilmjét is láthatja, amelyet

vizsgamunkaként készítettek a Fekete

Doboznál. Bár az alkotók is elsõsor-

ban dokumentumfilmnek tekintik,

egy kortárs mûvész arroganciájával,

tudatával álltak hozzá a témához. Az

operatõri munka kifejezetten fantasz-

tikus és a szerkesztõi feladatok is tö-

kéletesek. 

Az erõs magyar jelenlét a kiállítók

között nyilván Junghaus Tímea kurá-

tor személyének, de õszerinte inkább

annak köszönhetõ, hogy nagyon gaz-

dag és aktív az a mûvészeti közeg,

amely a magyarországi roma kultúrá-

ban a hetvenes évek eleje óta létezik

Daróczi Ágnes szerepvállalása, illetve

Balázs János és a Péli-iskola analitikus,

szakmai elemzése óta. 

A megfelelõ helyszín megtalálása

sokkal nagyobb kihívás volt, mint azt

a szervezõk gondolták. De sikerült a

belvárosban, egy turisták által sûrûn

látogatott, frekventált helyen, a San

Giovanni e Paolo templom mellett, a

San Marco tér és Rialto-híd közelében

egy fantasztikus XVI. századi palotát

találni. Itt kapott helyet a kiállítás.

A biennále helyszíneit tekintve is több

pavilon esik ebbe a központi gócba,

például egészen véletlenül úgy alakult,

hogy a szintén elõször megnyitott Me-

xikói Pavilon pontosan mellette van. 

Az Afrikai és a Mexikói Pavilon szin-

tén elsõk. Az Afrikai Pavilon valóban

versenytársnak tûnik, mind a többsé-

gi médiát, mind a mûvészeti sajtót te-

kintve. Furcsa egy helyzet ez, mert a

nemzeti pavilonokkal az infrastruktú-

ra hiánya miatt nagyon nehéz verse-

nyeznünk, ugyanakkor legalább ak-

kora visszhangja van a Roma pavilon-

nak is a médiában, mint mondjuk a

Francia vagy a Venezuelai Pavilon-
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nak, amelyek a Giardiniben helyez-

kednek el. 

A Roma Pavilonba meghívottak lis-

tája elsõsorban azokból épült fel, akik

már valamiképpen támogatták a ci-

gány kultúrát, és a szervezõk szeret-

ték volna megosztani velük ezt a kü-

lönleges történelmi pillanatot, más-

részt meglepõ módon nagyon sok

olyan látogatója volt a Pavilonnak,

ami teljesen váratlanul érte magukat a

szervezõket is. Például Florian Wald-

vogel, a rotterdami Witte de With Kor-

társ Mûvészeti Központ vezetõje, vagy

számos közép-európai kortárs mûvé-

szeti intézmény vezetõje. 

Európán túlról is volt érdeklõdés,

meglepõ módon az Arab Emirátusok-

ból a Sharjai Egyetemrõl és kiállítóte-

rükrõl több látogatója is volt a Pavi-

lonnak, akik már a megnyitón is részt

vettek. Ezenkívül számos amerikai

vendég is, többek között a már emlí-

tett magángyûjtõ, aki Damien LeBas

sajátos térképeit szeretné megvásárol-

ni. Egy hónappal az Elveszett Paradi-

csom megnyitása utáni, átlagosan 150

és 200 fõ közötti napi látogatottság

nagyon jónak mondható, a kiállító-

hely viszonylag kis méreteit is figye-

lembe véve. Ez is azt mutatja, hogy

érdekesnek találták a Roma pavilont a

Velencei Biennáléra érkezõk. 

Van egy trend, ami ajtót nyit a roma

mûvészet számára, hogy belépjen a

többségi mûvészeti közegbe, amely

érzékeny a marginális diaszpórák, a

nõk, a menekültek, a kisebbség állás-

pontjaira és mondanivalóira. De a ki-

állítás kurátora szerint ez a trend le-

csengõben van, és abban is biztos,

hogy a roma megjelenés a biennálén

már nem ennek a trendnek egy újabb

hulláma. Ez külföldön a 90-es évek

elején jelentkezett, Magyarországon a

90-es évek végén. Ezért is nagyon

fontos volt, hogy ne egy diaszpóra

mûvészetet, ne egy etnikus tartalmat

jelenítsenek meg, mert véleményük

szerint vége van ennek a dichotómiá-

nak, hogy többség–kisebbség, köz-

pont–periféria. Nem csak a mûvészet-

ben, a globális kultúra minden terüle-

tén egy összetett és sok szintbõl álló

struktúrában dolgoznak. 

A kiállítás szervezõi hisznek benne,

mindenki számára egyértelmû, hogy a

cigány mûvészek közössége ugyan-

olyan összetett, sokoldalú és külön-

bözõképp felkészült, mint más etni-

kum mûvészeti szakemberei, mûvé-

szei. Finnországban például Kiba

Lumberg lép fel a romák érdekeiért, a

cigányok és az utazóközösség kultú-

rájának fejlesztéséért Daniel Baker

lobbizik. Immár úgy néz ki, máris si-

került hatni a Magyarországon régóta

megoldatlan múzeum kérdésére is, s

talán egy kicsit elõreléptek azzal,

hogy megmutatták a magyarországi

kulturális döntéshozóknak, hogy ro-

ma képzõmûvészeink mennyire erõ-

sen jelenhetnek meg a nemzetközi

közegben. 

A Roma pavilon tárlatát más rangos

helyszínekre is elviszik, felveszik a

kapcsolatot azokkal, akik jelezték ez-

iránti érdeklõdésüket. Szeretnék fel-

tárni azokat a lehetõségeket, amelyek

továbbiakat biztosíthatnak. Azt már

tudjuk, hogy New Yorkba szeretnék

továbbvinni a kiállítást, ez 2009-ben

valósulhat meg. Az biztosítana hosszú

távon a roma mûvészek számára

egyenlõ esélyeket, ha valamilyen mó-

don megoldódna az infrastruktúra

kérdése, lenne bemutatóhely, a kom-

munikációt és a mûvészekkel való fo-

lyamatos kapcsolattartást biztosító in-

tézmény. A pavilon egy lépés egy

fenntartható roma mûvészeti tanács

létrehozása felé, amely a forrásterem-

tés, a fejlesztés és a képviselet nem-

zetközi vezetõ testülete lehetne. Gya-

korlott szakértõk vehetnének részt a

romákat segítõ politika és a gyakorlati

tevékenységek kidolgozásában, ide-

értve az arra való képességet, hogy

összeköttetéseket teremtsünk a mûvé-

szet segítségével, a mûvészeten túl is,

hogy nemzetközi szinten hozzon tár-

sadalmi és gazdasági kapcsolatokat,

sikereket. A tanács további fontos fel-

adatköre a kutatás, az információszol-

gáltatás és a nemzetközi együttmûkö-

dés lehet. Mivel a romák kulturális

reprezentációjának nincs infrastruk-

túrája Európában, a roma mûvészeti

tanács egyebek között olyan célokra

koncentrálna, mint a romák szélesebb

körben történõ kulturális részvétele,

illetve a roma mûvészek támogatása

kreatív és üzleti lehetõségeik megva-

lósításában. Emellett lehetõséget kínál

annak felvetésére is, hogy lehet-e a

romáknak fontos szerepe Európa po-

litikai és kulturális képének alakításá-

ban? A roma kortárs képzõmûvészek

közvetlenül és áttételesen vizsgálják a

romák jelen társadalmakban elfoglalt

helyét is. 12

Talán nem nehéz belátni, hogy ko-

runk trendiséget hajhászó és minden-

áron új trendekre éhezõ kultúraszemlé-

letét kevésbé, de az ezzel szembenálló,

inkább emocionális és ethno-alapú

kultúra sajátságait, párhuzamát észlel-

jük a Roma Pavilon kapcsán. A 2007-

es Velencei Képzõmûvészeti Biennálé

Roma Pavilonja egy globalizálódó vi-

lágban, ha nem is lokális, de etnikai-

kulturális hovatartozás alapján hoz

egy markánsan új vizuális világot,

számos egyéni, autonóm kifejezésfor-

mát. Óriási érdeme, hogy felvállalja

egy rendkívül sokat és sokféleképp

idézett, ábrázolt és citált népcsoport

vizuális megszólaltatását. Ez utóbbi-

val egyúttal magától értetõdõen bebi-

zonyítja, hogy a romák diszkriminatív

módon kihagyott potenciális szerep-

lõk voltak a Velencei Biennálék és az

utóbbi száz év hivatalos képzõmûvé-

szeti palettájáról. A cigányság szerte-
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ágazó kultúrájának bemutatásáért a

Velencei Biennálé Roma Pavilonjának

kurátora, Junghaus Tímea az Alfred

Toepfler Alapítvány rangos Kairos-díját

vehette át Hamburgban a közelmúltban.

A kiállított mûvek, ha elnyerik tet-

szésünket, ha nem, alternatív, ugyan-

akkor megélt, tehát hiteles világot

mutatnak fel a létezõ oktatási-kultu-

rális intézményrendszeren sok tekin-

tetben kívülrõl, sõt, az egész ún.

mainstream-hez való nem-tartozás te-

kintetében. Egy szórványban élõ, de

hovatartozását, integráltságát illetõen

meglehetõsen sokféle kultúra, mûvé-

szetérõl próbált – sikeresen – képet

adni. A globalizmus korában egy ha-

tárokon átívelõen is kulturálisan be-

azonosítható, sokszínû etnikum, sok-

színû mûvészeti produktumait láthat-

juk, a teljesség igénye nélkül, de

végre hiánypótlóan összegyûjtve. 

Az esemény a „naiv” – ebbõl követ-

kezõen a kívülálló (outsider), az auto-

didakta fogalmak újragondolására, új-

raértelmezésére is ösztönöz. Az ún.

magasmûvészetbe emel olyan ténye-

zõket, mint a különbözõ szubkultú-

rák, a kortárs népi kultúra, vagy a

giccs, melyekre – lássuk be – valami-

képp igényünk van és rálátásunk, vi-

szonyulásunk szükséges.

A velencei kiállítás nagy kérdése

persze végül is az: mit nyerhetünk az-

zal, ha leromboljuk a cigányokról a

19. század óta alkotott egzotikus ké-

pet? Megteremthetõ-e ezzel a gesztus-

sal az a paradicsomi állapot, amely-

ben a roma képzõmûvészet egyenran-

gú partnere a nemzetközi mûvészeti

közösségnek?”13 A hungaricumnak

tartott cigányzene, mely bár nem tar-

tozik e sorok írójának kedvencei közé

és az autentikus magyar és az autenti-

kus cigány zene fogalmát sokszor ösz-

szezavarva, sokat ártott azoknak, saj-

nálatosan némileg eltûnõben van, pe-

dig mulatós gasztro-kultúra jellege

ellenére hazai kultúr-sajátosság, tu-

risztikai kuriózum. A hagyományosan

cigány mesterségeknek tartott és –

úgy a Balkánon, mint India egyes ré-

szein – még élõ kézmûves tevékeny-

ségek nagy része hazánkban kihalt.

Az autentikus cigány zene és tánckul-

túra az ethno és a kulturális sokféle-

ség divatja részeként feljövõben van.

Az iménti mesterségeket a közvéleke-

dés a romákra jellemzõ tevékenysé-

gekként fogadja el, így talán a képzõ-

mûvészet is könnyen „simulhat” e

foglalatosságok, kifejezésmódok közé.

Pécsett nemcsak a Gandhi Gimnázium

teszi lehetõvé és segíti hatékonyan a

cigány fiatalok tanulását, felemelke-

dését, beilleszkedését, hanem a Ci-

gány Kulturális és Közmûvelõdési Egye-

sület alapításával 1996-ban létrejött az

Erdõs Kamill Cigány Múzeum is, mely

a Baranyában élõ cigány képzõmûvé-

szek alkotásaiból már állandó kiállítá-

si anyaggal rendelkezik. A Múzeum

gyûjteménye az évek során kiegészült

a Baranya megyén kívül élõ jelentõ-

sebb cigány mûvészek alkotásaival.14

Az elsõ Roma Pavilon nagy érdeme,

hogy újabb nyilvánosságot – a képzõ-

mûvészet frontját – nyitott meg a ci-

gányság önkifejezése felé. És minél

több ilyen pozitív, kultúra- és önazo-

nosság-erõsítõ tényezõ alkotja a ro-

mák világát, segíti elõ megismerhetõ-

ségüket, annál nagyobb bizalom éb-

redhet irántuk a közvéleményben.

Önbecsülésüket növelheti, hogy nem

a világot vitte közelebb hozzájuk és

erõltette rájuk, hanem õket hozta

helyzetbe, vitte be a köztudatba, még

ha csak a képzõmûvészet viszonylag

szûk mezsgyéjén is.
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