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a szi mu lá ció, nem pe dig a rep re zen tá ció kul tú rá ja. 
A mű vé szet a szá mos al ter na tív vi lág egyi ke, ezek 
mind egyi ke hall ga tó la go san el fo ga dott előfeltevé-
sek hal ma zá val, va la mint az ezek „iga zo lá sát” és 
új ra ter me lé sét szol gá ló pro ce dú rák kal és me cha-
niz mu sok kal ren del ke zik. Ér tel met len né vá lik az 
a kér dés, hogy me lyik va ló ság „va ló sá go sabb”, 
me lyik ősi és me lyik újabb ke le tű, me lyik hez iga-
zod jon a má sik, me lyi ken mér he ti le kor rekt sé gét; 
de még ha szo ká sá hoz hí ven föl is tesz ilyen kér dé-
se ket az em ber, ak kor sem vi lá gos, hol ke re sen dő a 
vá lasz (a szi mu lá ció, mond ja Baudrillard, nem szín-
le lés; ha be teg sé get, pszi cho szo ma ti kus fáj dal mat 
szi mu lál a pá ci ens, meg vá la szol ha tat lan az a kér-
dés, hogy „tény leg” szen ved-e).
A poszt mo dern mű vé szet ki vív ta füg get len sé gét  
a mű vé sze ten kí vü li vi lág gal szem ben, elő dei nem 
is ál mod hat tak ek ko ra sza bad ság ról. Ugyan ak kor  
e pél dát lan sza bad ság nak ára volt, a mű vész kény-
te len volt föl ad ni azt az el kép ze lé sét, hogy ő tö ri  
az utat a vi lág előtt. Ez nem azt je len ti, hogy  
a mai mű vé szet el vesz tet te — tény le ges vagy 
vélt — „tár sa dal mi hasz nos sá gát”. Schönberg 
radikalizálta Gautier „mű vé szet a mű vé sze tért” 
szlo gen jét, mond ván, hogy sem mi sem le het 
mű vé szet, ami hasz nos — de még ez a ra di ká lis 
té tel sem ha tá roz za meg a mű vé szet hely ze tét a 
poszt mo dern vi lág ban, ahol már ma ga a „tár sa-
dal mi hasz nos ság” fo gal ma is ér tel met len né vá lik, 
mi vel azon a te rü le ten, ahol a mű vé szet ope rál, 
ko ránt sem vi lá gos, sőt nem is lát szik vi lá gos nak, 
mi vál na hasz ná ra s mi ár ta na a tár sa dal mi élet nek. 
Pon to sab ban fo gal maz va, az a faj ta, a tár sa dal mi 
lét től füg get le ní tő sza bad ság, ami meg ada tott a 
mű vé szet nek, nem tesz ele get Gautier kö ve tel mé-
nyé nek. A füg get len ség nem je lent au to nó mi át, 
pe dig a „mű vé szet a mű vé sze tért” szlo gen pon-
to san au to nó mi át, ön ren del ke zé si jo got kö ve tel, 
nem az élet más as pek tu sa i hoz fű ző dő kö te lé kek 
el sza kí tá sá ra biz tat. A modernisták az élet irá-
nyí tó já nak, né ha dik tá to rá nak, nem pe dig szol-
gá ló lá nyá nak kép zel ték a mű vé sze tet. E sze rep 
be töl té sé hez el en ged he tet le nül szük sé ges volt az 
ön meg ha tá ro zás jo ga, ma guk nak kel lett meg hoz-
ni uk tör vé nye i ket és meg ha tá roz ni uk alap el ve i ket. 
Gautier szlo gen jé nek csak az avantgarde mű vé-
szet re vo nat koz tat va volt ér tel me.
A füg get len ség nem azo nos az au to nó mi á val,  
és a mű vé sze ten kí vü li vi lág gal szem be ni fe le lős-
ség től/kö te les ség től va ló sza ba du lás nem fel tét-
len azo nos az ön ren del ke zés sel. Mint Baudrillard 
mond ja, ma nap ság a mű vé szet nagy sá ga az ál ta la 
kel tett vissz hang gal mér he tő (an nál na gyobb a 
mű, mi nél né pe sebb a kö zön sé ge). A mű vé sze ti 
ese mény je len tő sé gét nem a hang erő vagy a ké pi 
ki fe je ző erő, ha nem a rep ro du ká lók sú lya és a 
má so ló gé pek tel je sít mé nye ha tá roz za meg — de 
nem a mű vé szek bir to ká ban van nak a hang szó-
rók és a rep ro duk ci ós esz kö zök. Ezt az új hely ze tet 
Warhol ké pez te le mű vé sze té ben: olyan tech ni ká-
kat ta lált ki, ame lyek ma ra dék ta la nul föl szá mol ják 
az ere de ti fo gal mát, ele ve csak kó pi á kat állítanak 
elő, hi szen csak az szá mít, hány kó pia kelt el, nem 
pe dig az, mit sok szo ro sí tunk.
Eb ben a hely zet ben az avantgarde alig ha is mer ne 
rá a ma ga be tel je sült prog ram já ra, a szo ci o ló gus 
vi szont föl is mer he ti benne az avantgarde pra xis 
(aka rat lan) kö vet kez mé nye it.

Leeds, 1994 má ju sá ban
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I d ő  h a  t á  r o k
Min de nek előtt azt kel le ne tisz táz nunk, hogy mit ér tünk ki lenc ve nes éve ken. Elég evi-
den sen te het jük az el múlt év ti zed kez de tét 1989-re, a kor szak zá ró és szim bo li kus 
Nagy Im re-te me tés és a köz tár sa ság ki ki ál tá sá nak évé re, de 1990-re, az el ső sza bad 
vá lasz tás és a ber li ni fal le bon tá sá nak ide jé re is. Hogy a szim bo li kus 1989-es év a kul-
tu rá lis élet és a mű vé sze ti pro duk ció szem pont já ból éles ce zú rát je lent-e vagy sem 

— az az, hogy a po li ti kai vál to zás együtt jár-e kul tu rá lis tö rés sel —, nyil ván va ló an po li ti-
kai vé le ke dés kér dé se.
Ugyan ak kor 1990 a szű kebb mű vé sze ti éle tet te kint ve is elég sű rű nek tű nik ah hoz, 
hogy ké zen fek vő kor szak ha tár le gyen: ez év ja nu ár já ban in dult el Sinkovits Pé ter 
fő szer kesz té sé ben, ál la mi tá mo ga tás sal, de ala pít vá nyi ke re tek kö zött a Mű vé-
szet ből lett Új Mű vé szet, ek kor jött lét re a bu da pes ti Ludwig Mú ze um, és eb ben az 
év ben volt a Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la — az óta so kak ál tal „deform”-ként em le ge tett 

— re form ja is. Az Új Mű vé szet az euroatlanti ré gió kor társ mű vé sze té nek pro duk tu-
ma i val va ló fog lal ko zást ak kor még prog ramsze rű en és nagy len dü let tel vál lal ta fel, a 
fő is ko lai re form pe dig nem csak a mé dia mű vé szet ok ta tá sá nak in téz mé nyes ke re te it 
te rem tet te meg, de a ká dár iz mus alatt ti la lom alatt ál ló neo-avantgárd mű vé sze ket 
is ka ted rá hoz jut tat ta. Ek kor, 1990 kö rül vesz tet te el ér tel mét a hi va ta los és nem-hi-
va ta los mű vé szet kö zöt ti ré gi distinkció is, más kér dés, hogy rö vid időn be lül ki de rült, 
hogy ez a kü lönb ség té tel ko ránt sem kor szak spe ci fi kus.
Ami az ún. ki lenc ve nes évek vé gét je len ti, azt könnyen te het jük 2000-re, a nagy 
át te kin tő és rész ben Ma gyar or szá gon, a Ludwig Mú ze um ban is be mu ta tott Ke let-
Eu ró pa ki ál lí tá sok évé re. Úgy tű nik, hogy az eze ket a ki ál lí tá so kat koncipiáló és 
szpon zo rá ló EU tag ál la mok mű vé szet csi ná lói az After the Wall-lal (Moderna Museet, 
Stock holm), a L’autre moitié de l’Europe-pal ( Jeu de Paume, Pá rizs), az Aspekte–
Positionen-nel (Museum Moderner Kunst, Bécs) és a hoz zá juk kap cso ló dó kon fe ren-
ci ák kal, szimpoziónokkal pon tot tet tek az egy ko ri szov jet-blokk ki lenc ve nes éve i re. 
Az im po záns, ez red for du lós dá tum megakiállításai a Kö zép- vagy Ke let-Eu ró pa irán ti, 
a 90-es évek kö ze pén ki hűlt lel ke se dés ma rad vá nya it igye kez tek ki hasz nál ni, és 
in kább ke ve sebb, mint több si ker rel fel is élesz te ni. A ke let-eu ró pai mű vé szet kul tu-
rá lis kon junk tú rá ja ezek kel a ré gió-spe ci fi kus ki ál lí tá sok kal dek la rál tan vé get ért.  
De a 90-es évek vé gét köt het jük egy má sik ese mény hez is: a New York el le ni tá ma-
dás hoz, il let ve a vár ha tó po li ti kai és gaz da sá gi vál to zá sok hoz. A hi deghá bo rú pra-
xi sát és re to ri ká ját fel ele ve ní tő nagy ha tal mi po li ti zá lás új faj ta meg je le né se és a 
glo bá lis gaz da sá gi re cesszió mar káns kor szak ha tár nak ígér ke zik.
A 90-es évek az EU-or szá gok po li ti kai és kul tu rá lis nyel vé ben gyak ran mint az „át me-
net évei” je len nek meg. A „for du lat évei” és az „át me net évei” kö zé éke lő dő má so dik 
vi lág há bo rú utá ni Ke let-Eu ró pa a 90-es évek óta ugyan már nem kur zus té ma az ame-
ri kai és nyu gat-eu ró pai egye te me ken, meg je lent vi szont egy új, tranzitológia né ven 
is mert te rü let, amely — egye lő re egye te mi ka ted rák kal tá mo ga tott mű ve lők nél kül —  
a ke let-eu ró pai or szá gok el múlt év ti zedbeli szocio-kul tu rá lis fo lya ma ta i val és je len sé-
ge i vel fog lal ko zik.1

Úgy tű nik, hogy a traumatikus po li ti kai, gaz da sá gi vál to zá sok és az eze ket tematizáló 
nem zet kö zi dis kur zu sok ré vén az egy ko ri szov jet blokk 90-es évei jól el kü lö nít he-
tő ek, és így a ma gyar or szá gi mű vé sze ti élet itt be mu ta tan dó egy szeg men sé nek 
is idő ha tá rai le het nek. Bár a kor társ mű kri ti ka gya kor la ta és a mű vé szet tör té net 
ta pasz ta la ta szám ta lan szor bi zo nyí tot ta, hogy év ti ze d es kor szak ha tá rok men tén 

1 A tranzitológia bőséges irodalmából áttekintésül lásd többek között: Rudolf Takács: Transitology : 
Global Dreams and Post-Communist Realities, Central Europe Review, vol. 2. no. 10. 13 March 2000, 
http://www.ce-review.org; The Gains and Losses of the Transition to Democracy, Social Research, vol. 63. 
no. 2. (Summer 1996). Kultúra és tranzitológia kérdéseihez: Nebojša Jovanovic: A Prejudice in the Culture, 
http://www.eipcp.net/diskurs 
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0csak meg le he tő sen be ha tá rolt és sok pon ton vi tat ha tó be széd mó dok áll nak ren del-
ke zé sünk re, mind a ki ál lí tó-in téz mé nyek, mind a mű vé szet tel va ló fog lal ko zás egyéb 
te re pei és gya kor lói új ra és új ra meg kí sér lik az év ti zed mű vé sze te cím szó alá so rol ni 
az ál ta luk ti pi kus nak tar tott je len sé ge ket. Az 1991-es Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria-beli 
Hatvanas évek, az Ernst Mú ze um 1994-es 80-as évek ki ál lí tá sa és a szé kes fe hér vá ri 
Csók Kép tár Mű vek és ma ga tar tás, 1990–1996 cí mű 1997-es ki ál lí tá sa nem csak az 
át te kin tő, eset leg adós ság tör lesz tő év ti zed-ki ál lí tá sok ra ad pél dát, de — az el ső két 
eset ben — az ezek nyo mán ki ala kult éles vi ták a mű faj prob le ma ti kus sá gát is je lez ték. 
A 60-as évek és a 80-as évek ki ál lí tást kö ve tő po lé mi ák a mód szer ta ni kér dé se ken 
ke resz tül el ső sor ban ar ra ad tak, il let ve ad hat tak vol na le he tő sé get, hogy szem be sít-
se nek a múlt- konst ru á lás és az utó la gos ér ték-kons ti tú ció fo lya ma tá nak min den ko ri 
ne héz sé ge i vel és tör té ne ti sé gé vel.

K i  n e k  k o r  t á r s ,  k i  n e k  n e m
A „90-es évek mű vé sze te” ter mi nus idő ha tá ra i nak tisz tá zá sa után is fel me rül per-
sze a kér dés, hogy ez a fo ga lom va jon az év ti zed mű vé sze ti pro duk ci ó já nak egé szé re, 
vagy azon be lül csak a kor társ mű vé szet re vo nat ko zik-e. A ma gyar or szá gi kri ti ká ban 
And rá si Gá bor fo gal maz ta meg azt a té zist, mi sze rint a kor társ mű vé szet alatt nem 
egy adott idő szak ban egy más kor tár sa i ként dol go zó mű vé szek összes sé gé nek  
a mű ve it ért jük, ha nem a ko ráb ban „ra di ká lis”, „prog resszív”, ma pe dig a „mainstream” 
elő tag gal il let he tő és kü lön fé le ér ték pre fe ren ci ák alap ján pri vi le gi zált és ka no ni zált 
mű vé szet lét re ho zó it és mű ve i ket.2 Az, hogy ki csi nál kor társ mű vé sze tet és ki nem, 
ide á lis eset ben a mű vé sze ti in téz mé nye ken és a műk ri ti kán ke resz tül szer zett re fe-
ren ci ák, legitimizációk ré vén lát ha tó. Akik a Ludwig Mú ze um kistermében, a Studió 

2 Lásd. Andrási Gábor: Mi a mamco! (Örök katzenjammer), Nappali ház, 1998. 4. szám, 87-88. o.  
(Karl Kraus rovat)

Ga lé ri á ban, a Tra fó ban, az egy ko ri Bartók 32-ben,  
a Knoll, a Li get vagy az Óbu dai Tár sas kör Ga lé ri á-
ban, a MEO-ban vagy a Fran cia In té zet ben állíta-
nak ki, nagy biz ton ság gal so rol ha tó ak a cím szó alá. 
Az Ernst Mú ze um, a Mű csar nok, a Do rottya,  
a Ludwig Mú ze um, a Go et he In té zet vagy a Ví zi-
vá ro si Ga lé ria tár la tai — a magángalériákban és a 
ban kok ban ren de zett ki ál lí tá sok hoz ha son ló an — 
már nem min den eset ben tar toz nak ide.  
A kor társ mű vé szet meg ha tá ro zá sá nak fo lya ma-
tai a leg ké zen fek vőb ben a mű vé szet de fi ni á lá sá-
nak institucionális mo dell jé vel ír ha tó ak le: ahogy 
mű tárgy és mű vé szet az, amit a mű vé sze ti in téz-
mé nyek ben kiállítanak, meg vesz nek vagy el ad nak, 
és ami ről mű kri ti ku sok ír nak, úgy kor társ mű vé szet 
is az, ami vel a meg fe le lő mű vé sze ti in téz mé nyek-
ben ugyan ezt csi nál ják. Rész ben en nek is kö szön-
he tő, hogy a meg fe le lő in téz mé nyi struk tú ra és az 
ez zel já ró te vé keny ség hí ján a kor társ mű vé szet 
Bu da pes ten kí vü li rep re zen tá ci ó ja mi ni má lis. 
A min den ko ri kor társ mű vé szet mel lett már szin te 
ha gyo má nyo san el kö te le zett szé kes fe hér vá ri ki ál-
lí tó he lye ket ki vé ve jó részt csak a pé csi kisgaléri-
ára, al kal man ként a Szom bat he lyi Kép tár ra és az 
1997-ben Páldi Lí via és Szoboszlai Já nos ve ze té se 
alatt meg nyílt du na új vá ro si Kor társ Mű vé sze ti 
In té zet re szű kül.

Németh Ilona, Jíri Suruvka
Meghívás, 2001, multimédia, installáció © Fotó: Rosta József
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M i  a  m a  g y a r? 
Még egy, az ed di gi ek hez ha son ló an gyak ran vi ta-
tott fo ga lom szo rul hat pon to sí tá sra, az, hogy 
cik künk va jon a 90-es évekbeli ma gyar kor társ 
mű vé sze tet vagy a 90-es évekbeli ma gyar or-
szá gi kor társ mű vé sze tet te kin ti-e át. Ha az And-
rá si–Pa ta ki–Szűcs–Zwickl szer ző né gyes 1999-ben 
meg je lent — Né meth La jos 1968-as Mo dern 
ma gyar mű vé sze té nek cím adá si gya kor la tát 
kö ve tő — Ma gyar kép ző mű vé szet a 20. szá zad ban 
cí mű ké zi köny ve nem kí nál na vi szony lag kö ze li 
ap ro pót a jel ző hasz ná lat tal va ló új bó li konf ron tá-
ló dás ra, a kér dés to váb bi tag la lá sa nél kül ma rad-
hat nánk a „ma gyar or szá gi” jel ző nél, mond ván, 
hogy a mű vé szek mű kö dé sé nek he lye, kul tu rá lis 
és tár sa dal mi kö ze ge, és nem pe dig a „ma gyar” 
jel ző ál tal imp li kált nem ze ti, et ni kai stb. ho va tar-
to zá sa az el sőd le ges. Így mi e lőtt to vább men nénk, 
ta lán nem fö lös le ges, ha né hány, az 1999-es ké zi-
könyv jel ző hasz ná la tá val (is) kap cso la tos sa já tos-
sá got szó vá te szünk. Az egyik a szer zők nek  
a cím vá lasz tás sal kap cso la tos, meg le pő en prob lé-
mát lan nak tű nő at ti tűd je. Ha a ma gyar jel ző min-
den ma gya rá zat nél kü li sze re pel te té sét Né meth 
La jos pél dá ja in do kol ja, ak kor fel me rül a kér dés, 
hogy a szer zők va jon re a li zál ták-e azt a kü lönb-
sé get, ami a cím 1968-as és 1999-es hasz ná la ta 
kö zött fenn áll. Míg Né meth La jos mun ká já nak 
ese té ben nem zár ha tó ki a cím vá lasz tás in do-
kai kö zül az, hogy 1968-ban a „mo dern ma gyar 
mű vé szet” cím több szem pont ból — és ép pen a 
nem ze ti mű vé szet és a nem ze ti füg get len ség 19. 
szá za di de fi ní ci ó ja ér tel mé ben — szubverzívnek 
volt te kint he tő, ad dig a ma gyar jel ző 1990 utá ni 
min den ma gya rá zat nél kü li hasz ná la tát sem mi 
nem in do kol ja. Más részt fi gyel met ér de mel, hogy 
a könyv an gol nyel vű ver zi ó já ban is elő for du ló 
hi vat ko zá sok a kör nye ző or szá gok ban szü le tett 
ma gyar mű vé szek re vé let le nül se or szág ne vek, 
ha nem per Er dély és Vaj da ság tör tén nek, vagy 
hogy a 2001-es ve len cei Bi en ná lén Szlo vá ki át 
kép vi se lő és Ma gyar or szá gon is gyak ran ki ál lí tó 
Né meth Ilo na kom men tár nél kül, az az a „a szlo-
vá ki ai Dunaszerdahelyen (Dunajska Sreda) élő” 
elő tag nél kül sze re pel a könyv ben. Mind ez gya nú-
san kö zel áll ah hoz a 19. szá zad vé ge óta fenn ál ló, 
de má ra tart ha tat lan ná vált gya kor lat hoz, amely 
a ma gyar or szá gi mű vé szet be egy paternalizáló 
gesz tus sal, a kul tu rá lis ki sa já tí tás min tá i ra em lé-
kez te tő mó don von ja be az or szág ha tá ra in kí vül 
élő mű vé sze ket.
Van azon ban egy má sik, a kor társ mű vé szet pro-
duk tu ma it érin tő vo nat ko zá sa is az al cím be li 
kér dés nek, az, hogy van nak-e a ma gyar or szá gi 
kor társ mű vé szet kö ré be tar to zó mű vek nek olyan 
spe ci á lis vo ná sai, ame lyek egy ér tel mű vé vagy leg-
alább is lát ha tó vá te szik azt, hogy ezek a mű vek  
a 90-es évekbeli Ma gyar or szág kul tu rá lis és tár-
sa dal mi pra xi sá nak ré szei. Nem vé let len, hogy ez 
a kér dés ép pen a 90-es évekbeli kor társ mű vé szet 
kap csán me rül fel a leg gyak rab ban. 
A már itt hon is egy re na gyobb szám ban lát ha tó 
nem zet kö zi kor társ mű vé sze ti ki ál lí tá sok, az elő-
ző ek hez ké pest na gyobb szám ban — per sze még 
min dig nem elég gé — hoz zá fér he tő ka ta ló gu sok, 
köny vek, fo lyó ira tok, egy re gya ko ribb uta zá sok és 
kül föl di cse re prog ra mok, de fő ként az internet és a 
kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák fej lő dé se ré vén év ti-
ze d ek óta elő ször vált le he tő vé a mű vé szek,  
a kri ti ku sok és a kö zön ség szé le sebb ré te gei szá-
má ra, hogy a ma gyar or szá gi kor társ mű vé szet és 
a nem zet kö zi szcé na mű ve it együtt lás sák, az az 

vi szony lag pon tos ké pet al kos sa nak ar ról, hogy mi lyen az, amit itt hon, és mi lyen az, 
amit más hol csi nál nak.
A mun kák össze ha son lí tá sa az ese tek egy ki sebb ré szé ben an nak fel is me ré sé-
hez ve zet, hogy van nak olya nok, ame lyek fél re is mer he tet le nül és egy ér tel mű en 
tematizálják al ko tó juk föld raj zi, kul tu rá lis és/vagy et ni kai ho va tar to zá sát — elég, ha 
a New York ban élő, per zsa Shirin Neshat csadort vi se lő muszlim nő ket áb rá zo ló mun-
ká i ra, az uk rán Arsen Savadov és Georgij Senchenko szén bá nyá szok ról ké szült fo tó-
so ro za ta i ra vagy a New York ban és Lon don ban élő ja pán mű vész, Mariko Morinak a 
ja pán sci-fi kép re gé nye ket idé ző szá mí tó gé pes printjeire gon do lunk. Te gyük gyor-
san hoz zá: Shirin Neshat mű ve i ben, hogy csak egyik pél dánk nál ma rad junk, nem Irán 
vagy a muszlim kul tú ra rep re zen tá ci ó ja, ha nem az irá ni nők és a muszlim kul tú ra 
kap cso la táé je le nik meg — hogy a ket tő nem ugyan az, amel lett ta lán nem szük sé-
ges ér vel ni. A pél da ar ra is fel hív ja a fi gyel met, hogy a nem ze ti, nyel vi és kul tu rá lis 
ön azo nos ság meg je le ní té se nem vá laszt ha tó el az iden ti tás töb bi vo nat ko zá sá tól, a 
vá lasz tott pél dá nál ma rad va, a ne mi iden ti tás kér dé sé től. Ha a ma gyar or szá gi kor társ 
mű vé szet pro duk tu ma in szá mon kér jük a meg le he tő sen bi zony ta lan „ma gya ror szá-
gi ság” meg je le ní té sét, fel me rül a kér dés, hogy nem szű kít jük-e le az ön azo nos ság 
meg fo gal ma zá sát egy ka te gó ri á ra, és nem ge ne ra li zá lunk-e túl sá go san? Fel me rül 
per sze az is, rep re zen tál ha tó-e, és ha igen, ho gyan a ma gyar or szá gi kor társ mű vé-
szet spe ci fi kus sá ga a misz ti kus vadkelet-kép, a ke let-eu ró pai ún. spe ci á lis ér zé keny-
ség és a pi rospap ri ka ma gasz ta lá sa nél kül, az az el ke rül he tő-e, hogy a mű vek és a 
mű vé szek ant ro po ló gi ai tárgy ként, a pe ri fé ri án lé vők igye ke ze té vel de fi ni ál ják ma gu-
kat egy vélt vagy va lós, de egy re ke vés bé lo ka li zál ha tó cent rum szá má ra? És ha ez 
tör té nik, az va jon a szin tén egy re ke vés bé de fi ni ál ha tó mainstreamhez visz közelebb, 
vagy in kább a pro vin ci a liz mus hoz, eset leg egye ne sen a nem ze ti ha gyo mány ba va ló 
be zár kó zás hoz? 
A mun kák össze ha son lí tá sa az ese tek nagy ré szé ben an nak fel is me ré sé hez ve zet, 
hogy alap ve tő en sok kal ke ve sebb és ne he zeb ben ar ti ku lál ha tó kü lönb ség van egy 
fi a tal és nagy vá ro si kör nye zet ben élő ma gyar or szá gi, len gyel, brit, dél-af ri kai vagy 
bra zil mű vész mű vei kö zött, mint azt eset leg vár nánk. De ho gyan is le het ne, ami kor 
mind annyi an ugyan azo kat a fil me ket né zik, ugyan azok ra a mű vé sze ti ma ga zi nok ra 
kí ván csi ak, ugyan olyan mo bil te le font hasz nál nak... Az, hogy egy len gyel, egy bra zil, 
egy brit vagy egy ma gyar mű vész na gyon ha son ló mó don ész lel egy sok ban ha son ló 
vi lá got, rész ben ter mé sze te sen ve zet ah hoz, hogy mű ve ik is ha son ló ak lesz nek. 
A kér dés az, hogy van-e kü lönb ség az egyes mun kák kö zött, és ha igen, az ho gyan 
fo gal maz ha tó meg a gaz da sá gi globalizációtól nem füg get len mű vé sze ti vi lág ban?  
A kér dés fon tos sá gát és ak tu a li tá sát mi sem mu tat ja job ban, mint az, hogy a 90-es 
évekbeli mű vé sze ti élet egyik leg fon to sabb mű vek ben és kri ti ká ban egya ránt meg-
je le nő dis kur zu sa ép pen az iden ti tá sok (re gi o ná lis, kul tu rá lis, ne mi stb.) kér dé sé re 
vo nat ko zik. Ha fel tesszük azt a kér dést, hogy mennyi ben ma gyar Lakner An tal 
vagy Né meth Haj nal mű vé sze te, ak kor kö vet ke zik né hány má sik is: mennyi ben skót 
Douglas Gor do né? Hon nan tud juk, hogy Janet Cardiff ka na dai an gol vagy Pierrick So rin 
bre ton, ha csak a ka ta ló gu sok élet raj zi ada ta i ból nem? És ho gyan je le nik meg Libera 
vagy Katarzyna Kobro len gyel sé ge ab ban, amit csi nál?

Perry Hobberman
System Maintenace, 1998 © Fotó: Rosta József
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0Ke vés do log áll tá vo labb tő lem, mint hogy a ké ső ka pi ta liz mus és a globalizmus egyik 
ter mé ké nek és hi vat ko zá si alap já nak tar tott transz na ci o ná lis iden ti tás szó szó ló ja 
le gyek, de fel me rül a kér dés, hogy ha a ma gyar or szá gi kor társ mű vé szet pro duk tu-
ma in ál ta lá ban és összes sé gé ben kér jük szá mon a nem ze ti jel le get, a kö zeg spe ci fi kus,  
a csak ránk, itt élők re és itt szocalizáltakra jel lem ző sa ját sá go kat, nem kö vet jük-e 
refl e xió nél kül, ahistorikusan és a po li ti kai kö vet kez mé nye ket fi gyel men kí vül hagy va 
azt a mű vé szet tör té ne ti ha gyo mányt, amely Riegltől, Chasteltől, Panofskyn át — 
Gerevich Ti bort ta lán jobb nem is em lí te ni — a nem ze ti jel le get, a lo ká lis spe ci fi ku mot  
a mű vek ér tel me zé sé ben el sőd le ges ma gya rá zó erő vel ru ház ta fel? Per sze kér dez-
het nénk azt is, hogy ha a nem ze tek fe lett ál ló transz na ci o ná lis iden ti tás el fo ga dá sa 
mel lett ér ve lünk, nem kö vet jük-e az avant gárd mű vé szet uni for mi zá ló, mainstream-
dik tá ló, elitista uni ver za liz mu sát? És ha igen, ak kor nem véd he tő-e ez egy a glo ba li zá-
ló dás ra et ni kai szeg re gá ci ó val és új na ci o na liz mus sal vá la szo ló vi lág ban?
Ha a 90-es évek ma gyar or szá gi kor társ mű vé sze té ről van szó, az avant gárd ra va ló 
hi vat ko zás kü lö nö sen in do kolt nak tű nik: a kö zeg spe ci fi kus ság szá mon ké ré se kor 
ugyan is az zal is szá mol nunk kell, hogy a mai húsz —, harminc —, negyvenéve sek egy 
olyan kor társ mű vé sze ti szcé ná ban szo ci a li zá lód tak, amely nek ve zér-narratívája és 
kö ve tel mény rend sze re nem a ma gyar or szá gi mű vé szet jel leg ze tes sé ge i re, ha nem 
az ak ko ri nyu gat-eu ró pai mű vé szet tel va ló lé pés tar tás ra, a fö löt tébb prob le ma-
ti kus egyi de jű ség re, a mainstreamhez va ló mi nél evi den sebb ha son ló ság ra fó ku-
szá ló dott. Le het, hogy ez zel a 80-as évekbeli mű vé sze tet is erő sen meg ha tá ro zó 
örök ség gel vagy ha gyo mánnyal a há tunk mö gött, egy glo ba li zá ló dó vi lág kö ze pén 
prompt és prob lé mát lan vá la szok szá mon ké ré se he lyett in kább kér dé se ken kel le ne 
gon dol kod nunk.

P á r  h u  z a  m o s  t ö r  t é  n e  t e k 
A mes ter-narratíva öröm te li hi á nyá ban a 90-es évek ma gyar or szá gi mű vé sze te sok-
fé le, egymással pár hu za mos tör té ne tet konst ru á ló meg kö ze lí tés ben és ol va sat ban 
te kint he tő át. Ha egy, a mű vé szet tör té net stí lus kor sza ka i nak és a műnemeknek 
rend sze ré ből ere dő, és az 1980-as évek ele jé ig a kor társ mű vé szet kri ti ká ját leg in-
kább meg ha tá ro zó klasszi kus ol va sat tal kez de nénk, ak kor ar ra a kul túr zsur na lisz ti kai 
jel le gű meg ál la pí tás ra jut hat nánk, hogy tech ni kai hor do zók, műnemek vagy for mai 
je gyek te kin te té ben a kor társ mű vé sze ti szcé na el múlt év ti zed be li mű vei za var ba 

ej tő en sok fé lék. Van azon ban né hány vo ná sa a 
pe ri ó dus kor társ mű vé sze té nek, amely kor szak-
spe ci fi kus nak te kint he tő, nem csak Ma gyar or szá-
gon, ha nem a nem zet kö zi mű vé sze ti élet ben is. 
Ezek kö zé tar to zik pél dá ul az ins tal lá ció mű vé szet, 
a videó és a di gi tá lis mű vé szet do mi nan ci á ja, a 
fes té szet új bó li vissza té ré se, a fo tó és a fénykép-
narratívák új faj ta meg je le né se, a po pu lá ris kul-
tú ra és a rek lám tech ni ká i nak és ké pe i nek gya ko ri 
hasz ná la ta.
Ha tren dek men tén akar juk fel tér ké pez ni a tár gyalt 
kor sza kot, még az ed di gi ek nél is na gyobb za var ban 
va gyunk, és csak ho má lyos és pon tat lan, hosszas 
ma gya rá za to kat igény lő eti ket te ket tu dunk hasz-
nál ni. Ma ga a tény, hogy a még a 80-as évek ben is 
hasz ná lat ban lé vő és töb bé-ke vés bé mű kö dő fo ga-
lom rend szer ma már nem hasz nál ha tó, töb bet árul 
el a mű vé szet 90-es évekbeli pra xi sa i ról, mint ha 
meg pró bál nánk a poszt-poszt-koncept, a ki  tud ja 
hányadszorra neoexpresszív, a so ka dik új fes té szet, 
a neo-hiperreál, a neo-neo-da da és a neo-neo-pop 
vagy a tö ké le te sen sem mit mon dó tárgy mű vé szet 
men tén ke res gél ni. Amit egy váz la tos fel so ro lás 
ke re té ben még is mond hat nánk, az az, hogy a 90-es 
évek mű vé sze té ben meg je len tek vagy do mi náns sá 
vál tak a giccs, a po pu lá ris kul tú ra, a rek lám, a ki sa-
já tí tás, a má so lás tech ni kái és kér dé sei; az iden ti-
tá sok konst ru ált sá gá nak las sú fel is me ré sé vel ta lán 
pár hu za mo san a ne mi sze re pek rep re zen tá ci ó ja, 
el ső sor ban a nő mű vé szek kö ré ben; a di vat, a vi zu á-
lis mű vé szet, a film és ze ne köz tes te re i ben ope rá ló 
mű vek; az in te rak tív ins tal lá ci ók és a videó-ins tal-
lá ci ók és -fil mek; az ese ten ként többszer zős, dj-vel 

Deli Ágnes
Meglepett angyalok, Vízpróba © Fotó: Rosta József
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együtt lét re ho zott hang ins tal lá ci ók; a ready-made ké pe ket új ra hasz ná ló, a ma ni pu lált 
és a nar ra tív so ro za to kat al ko tó fény ké pek; a mű vé sze ti in téz mény rend szer kri ti ká já val, 
médiakritikával és a tár sa dal mi kon tex tus sal fog lal ko zó mű vek; a test ké pé vel és en nek 
dekontsrukciójával fog lal ko zó mun kák stb. 
A kor szak egyik leg fon to sabb vál to zá sa a nők tér nye ré se a meg elő ző év ti ze d ek ben 
do mi nán san fér fi ak ál tal kép vi selt mainstreamben, de lé nye ge sek a mű vé szi ko o pe-
rá ció, a szer ző ség és ese ten ként az iden ti tás kér dé se i re refl ek tá ló mű vész ket tő sök 
meg je le né sei, vagy a mű vé szet köz té ri, nyil vá nos szfé ra-beli funk ci ó i nak át ér tel-
me zé sé re tett kez de mé nye zé sek is. A váz la tos fel so ro lás ter mé sze te sen nem al kal-
mas ar ra, hogy fo gal mat al kos sunk vagy ne vet ad junk a ma gyar or szá gi 90-es évek 
mű vé sze té nek — job ban já runk, ha műnemek, tech ni kák, tren dek, le szű kí tő meg ne-
ve zé sek he lyett kri ti ka, in téz mény rend szer és mű ke res ke de lem hí vó sza vai men-
tén, a mű vé sze ti élet struk tú rá já nak és me cha niz mu sa i nak vizs gá la tán ke resz tül 
tesszük ezt.

A  k r i  t i  k a  h ű l t  h e  l y e i
Kri ti ka a már em lí tett, 1990 ja nu ár ja óta mű kö dő Új Mű vé szet ben, az 1993 no vem be re 
óta meg je le nő, és a vi zu á lis kul tú ra mel lett szín ház zal és ze né vel is fog lal ko zó, Hajdu 
Ist ván fő szer kesz té se alatt ál ló Bal kon ban, a C3 elekt ro ni kus lap já ban, a Mé lyi Jó zsef 
ál tal szer kesz tett Exindexen és leg újab ban az And rá si Gá bor ral az élén mű kö dő Mű ér-
tő ben, a HVG mű vé sze ti havilapjában je le nik meg. Al kal man ként ta lá lunk még kor társ 
kri ti kát a Be szé lő ben, az Ok to gon ban, ké pes ma ga zi nok ban, mint a Play boy vagy a 
Cosmopolitan, na pi la pok ban jó for mán el vét ve sem, az Élet és Iro da lom ban fáj dal ma san 
rit kán vagy alig, a ha von ta meg je le nő, vi szony lag so kak ál tal ol va sott, highbrow új sá-
gok ban, mint a Hol mi ban vagy a Kri ti ká ban szin tén alig. 
A je len ség szo ká sos, de elég te len ma gya rá za ta sze rint ez a ma gyar or szá gi kép ző-
mű vé szet nek az iro dal mi kul tú rá hoz ké pest min den ko ri má sod la gos sá gá ból ered. 
A ma gya rá zat elég te len sé gé nek oka egy részt az, hogy a kép ző mű vé sze ti kul tú-
rát és he lyét vál to zat lan, kons tans ként és nem fo lya ma to san ala ku ló és ala kí tott 
kon dí ci ók és ter mé kek mo bil együt te se ként ke ze li, más részt, hogy el te kint azok-
tól a pe ri ó du sok tól, ami kor ez a va ló ban és vél he tő en ak kor is má so dik he lye zett 
kép ző mű vé sze ti kul tú ra, ha csak a műk ri ti kát vesszük is fi gye lem be, még is mű kö-
dés ké pes nek, nyi tott nak és dialogikusnak tűnt. Ez utób bi alá tá masz tá sá ra elég 
vé gig la poz ni a Mű vé szet és a Nyu gat mond juk 1910-es szá ma it. Ha a ma gyar or szá gi 
kor társ mű vé sze ti kri ti ká ról gon dol ko dunk, ér de mes fel ten ni a kér dést, kik azok, 
akik a 90-es évek ben kor társ mű vé szet ről ír tak? Kik a kri ti ku sok? Pro fesszi o ná lis, 
az az fő ként kri ti ka írás ból élő kri ti kus ke vés van, ha egyál ta lán — ho gyan is len ne 
sok, ha egy szer a na pi la pok nem tar ta nak rá igényt? A nem pro fesszi o ná lis kri ti ku-
sok pe dig vagy mű vé szet tör té né szek vagy — a be vett, de fö löt tébb két sé ges ter mi-
nus sze rint — ún. mű vé sze ti írók. A meg kü lön böz te tés az Új Mű vé szet cí mű havilapé 
ugyan, de so kat el árul ar ról, hogy a mű vé szet ről va ló be széd ho gyan szo rí tot ta be 
ma gát vélt vagy va lós ún. szak mai ke re tek kö zé, úgy, hogy a mű vé sze ti kö zeg izo-
lált sá gát pa na szo ló kri ti ku sok ta lán ész re sem ve szik, hogy ak tív ré sze sei, ágen sei 
az el szi ge te lő dés fenn tar tá sá nak, hogy a kri ti kát sok szor ugyan azok ol vas sák, mint 
akik ír ják. A Bal kon ban és fő leg a Mű ér tő ben gya ko ri, hogy a kor társ mű vé sze ti ki ál-
lí tás-kri ti kák szer zői „hi va ta los” jo go sít vá nyok nél kü li író, ol va só, gon dol ko dó, ana-
li ti kus haj la mok kal és hu mor ér zék kel is ren del ke ző ún. ér tel mi sé gi ek, akik az ese tek 
egy je len tős ré szé ben jobb szö ve get ír nak és ér de ke sebb dol go kat gon dol nak a fel-
szen telt mű vé szet tör té né szek nél. A „min den ki ma rad jon a sa ját kap ta fá já nál” gya-
kor la ta leg alább két ha mis fel te vé sen alap szik. Az egyik az, hogy a szak ér tő, az az a 
mű vé szet tör té nész ért mind a kor társ mű vé szet hez, mind a kri ti ka írás hoz, a má sik: 
a kor társ mű vé szet tel va ló fog lal ko zás hoz és a kri ti kai te vé keny ség hez mű vé szet-
tör té nész dip lo ma, tu dás és kép zett ség kell. Ta lán nem szo rul kü lö nö sebb ma gya-
rá zat ra, hogy egyik sincs így. Az egye te men alig ke rül szó ba a kor társ mű vé szet, 
azok pe dig, akik nek egy ré sze kri ti kus is lesz, egyet len egy kri ti ka meg írá sá ra sem 
kény sze rül nek egye te mi ta nul má nya ik alatt. Más részt a kor társ mű vé sze ti pro duk-
tu mok akár fe lü le tes is me re té ben is elég egy ér tel mű en ki raj zo ló dik ezek kul tú rák és 
disz cip lí nák köztisége ah hoz, hogy nyil ván va ló le gyen, hogy a mű vé szet tör té né szi 
kom pe ten cia nem fel tét len és ki zá ró la gos ga ran cia re cep ci ó juk hoz, meg íté lé sük höz, 
ana lí zi sük höz. Az an gol, a fran cia vagy a né met nyelv te rü let kri ti kai gya kor la tá-
nak is me re té ben pe dig an nak is mé tel ge té se, hogy a kor társ kri ti kus te vé keny sé ge 
in ter disz cip li ná ris jel le gű, fö lös le ges nek lát szik.
Ezen a pon ton vá lik ki ke rül he tet len né, hogy szó es sék ar ról, mit ér tünk kri ti ka 
alatt a 90-es évek ben Ma gyar or szá gon. Van nak szö ve gek, ame lyek a két pó lu sú 
ma gyar kri ti ka ti pi kus meg nyil vá nu lá sa i nak te kint he tő ek, fe la da tuk nak a mű ér té-
ke lést te kin tik, és ezt rend sze rint a sem mit mon dó vállonveregetés, vagy rit káb-
ban, a csak posztulatív ki je len té sek re szo rít ko zó dü hös le do ron go lás for má já ban 
te szik. Az ún. ér té ke lés azon ban mind két eset ben ab ban a hit ben tör té nik, hogy 
az adott mű ob jek tív mér cék és nor ma tív el vá rá sok alap ján meg ítél he tő. Van-
nak a több nyi re csak a mű le írá sá ra és/vagy for mai ana lí zi sé re szo rít ko zó kri ti kák, 
eb ből van a leg több, ame lyek ál ta lá ban nem vál lal koz nak ar ra, hogy a mű(vek) és a 
mű vész(ek) mű vé sze ti, tár sa dal mi stb. kör nye ze tét, kon tex tu sát fir tas sák, vagy 

hogy az adott ki ál lí tó-in téz mény po li ti ká já nak, 
dön té se i nek a me cha niz mu sát — nem fel tét le-
nül el uta sí tás for má já ban — tár gyal ják. És van 
né hány, me to di ká ját te kint ve kü lön bö ző szö veg 
és eset ta nul mány, amely — szem ben a mű le írás 
vagy a modernista for ma liz mus ha gyo má nyá-
val — a mű ve ket és azok be fo ga dá sá nak mód ját 
a kul tu rá lis me ző ben, a mű vé szi és a tár sa dal mi 
gya kor la tok kon tex tu sá ban, az az azok ré sze ként 
kí sér lik meg ana li zál ni és kom men tál ni. Ez a faj ta, 
po li ti kai konnotációkkal te li — és már csak ezért 
is fenn tar tá sok kal fo ga dott — szö veg és kri ti kai 
gon dol ko dás rész ben az új mű vé szet tör té net-
ben, rész ben a kri ti kai kul tú ra tan ban (cultural 
studies, critical theory) a poszt struk tu ra liz mus 
nyo mán meg je le nő el mé le ti dis kur zu sok ra re fe rál, 
és ezek be igyek szik be kap cso lód ni.3 Nem vé let-
len te hát, hogy a le he tő leg rit káb ban for dul elő 
a ma gyar kri ti kai pa let tán. Rit ka sá ga már csak 
azért is disszo náns hely ze tet te remt, mert a 
ha zai kor társ mű vé sze ti szcé na bő ven pro du kál 
olyan mű ve ket, ame lyek hol tu da to san, hol ön tu-
dat la nul imp li kál ják eze ket a be széd mó do kat és 
dis kur zu so kat.
A Po li fó nia (1993), a Víz pró ba (1995) ka ta ló gu sa i-
tól és még né hány ki ál lí tás/mű és szö veg ese té től 
el te kint ve szin te alig ér egy be a mű vé sze ti pra-
xis és az azt elem ző, ar gu men tá ló, recepcionáló 
kri ti ka. Per sze ez nem csak a kri ti ku sok hi bá ja 

— mert min den jószán dék, kí ván csi ság és sza-
bad ol va sá si ka pa ci tás el le né re is ne héz szél lel 
szem ben mű vel ni a kor társ műk ri ti kát ak kor, ha 
an nak fel té te lei nem adot tak. Ha a fen ti fel osz-
tás har ma dik — más né ven „critical theory” né ven 
em le ge tett — tí pu sá ba tar to zó szö ve gek re gon-
do lunk, ak kor a kri ti ka írás szá mos ne héz sé ge és 
hi ány zó fel té te le kö zül kü lö nösen eggyel kell szá-
mol nunk, és ez az új mű vé szet tör té net és a kri-
ti kai kul tú ra tan (cultural studies, critical theory) 
kö ré be tar to zó me to di kai és el mé le ti alap ve té sek 
re cep ci ó já nak szin te tel jes hi á nya. Ezek re cep ci ó ja, 
majd in teg rá lá sa per sze egy csep pet sem könnyű. 
Ugyan ak kor, ahogy a kri ti ka hely ze té ről, sze re-
pé ről és a kor társ mű vé sze ti gon dol ko dás ról zaj ló 
90-es évekbeli vi ták is mu tat ják, ha előbb-utóbb 
nem né zünk szem be ez zel a szövegkorpusszal és 
gon dol ko dás —, írás mód dal, ak kor — az az már egy 
ide je — csak a kés lel te tett re cep ci ó val já ró ne héz-
sé gek, a nem fel tét le nül ter mé keny fél re ér té sek, 
a túl ér té ke lé sek ma rad nak. (A kés lel te tett re cep-
ció ese té re ér de mes fel idéz nünk Kubler ma gyar-
or szá gi di a dal út ját, aki nek Az idő for má ja cí mű, 
egyéb ként ki vá ló köny ve kon tex tu sá tól, tár gyá-
tól tö ké le te sen füg get le nül vált te o re ti kus jolly 
jokerré az utób bi tíz év ma gyar or szá gi kor társ 
mű vé sze ti szö ve ge i ben.) Szin tén a kés lel te tett-
ség kö vet kez mé nye le het az a fi no man szól va is 
na iv fel té te le zés, hogy a tő lünk tá vol mű velt és 
ol va sott nagy be tűs te ó ria, vagy bár mi fé le te ó ria 
kul csot, nor ma rend szert, egye dül üd vö zí tő mód-
szert ad a ke zünk be. Per sze a kés lel te tett re cep-
ció is jobb, mint a re cep ció majd nem tö ké le tes 
hi á nya.4 Ez utób bi kö vet kez mé nye pe dig ter mi-
no ló gi ai ne héz sé gek nél kül is meg ne vez he tő: úgy 
hív ják, hogy fruszt rált pro vin ci a liz mus.

3 Erről lásd: Keith Moxey: Művészettörténet ma. Problémák 
és lehetőségek. Balkon, 2002. január
4 Erről lásd: András Edit: Kinek kell az új paradigma? Régi, 
keleti műkritikai gyakorlat — új, nyugati kritikai elmélet, 
Műértő, 2001. december
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0I n  t é z  m é n y  r e n d  s z e r
A ma gyar or szá gi ké ső-ko ra ka pi ta liz mus sa já tos lo gi ká já nak meg ér té se vagy leg-
alább is a meg ér tést cél zó kí sér let nél kül ne héz a mű vé szet in téz mé nyes ke re te i ről 
be szél ni, de er re itt nem vál lal koz ha tunk. Sor ra ve het jük vi szont azok nak a vál to zá-
sok nak egy ré szét, ame lyek az el múlt év ti zed ben a ma gyar or szá gi mű vé sze ti in téz-
mé nyek ben je lent kez tek. Mű vé sze ti in téz mé nyen itt a kor társ mű vé szet re vagy ar ra 
is spe ci a li zá ló dott mú ze u mo kat, non-pro fit ga lé ri á kat, mű vé sze ti egye sü le te ket, a 
kül föl di kul túr in té ze tek ben funk ci o ná ló ki ál lí tó he lye ket és az ezek fi nan ci á lis fenn-
tar tá sát vég ző, így mű kö dé sü ket evi den sen be fo lyá so ló ala pít vá nyo kat, to váb bá a 
mű vész kép zés in téz mé nye it, te hát a bu da pes ti, s 1990 óta a pé csi Kép ző mű vé sze ti 
Egye te met és a Ma gyar Ipar mű vé sze ti Fő is ko lát ért jük. 
Az 1993 óta mű kö dő, több át ala ku lá son át esett Nem ze ti Kul tu rá lis Alap az ál la mi 
pén zek el osz tá sá nak el sőd le ges dön tés ho za ta li szer ve, a ma gyar or szá gi kor társ 
mű vé sze ti szcé na leg fon to sabb pénz for rá sa. A 90-es évekbeli ha zai mű vé szet szpon-
zo rá lás ban és ala kí tá sá ban te vé keny és na gyon fon tos sze re pet ját szott a So ros Ala-
pít vány és az eh hez tar to zó Kor társ Mű vé sze ti Köz pont, amely 1996-ban C3 né ven 
önál ló in téz ménnyé ala kult. A mú ze u mok, na gyobb ki ál lí tó he lyek kö zül a kor társ 
mű vé szet be mu ta tá sá ra el ső sor ban a Ludwig Mú ze um Pro ject Room el ne ve zé sű kis-
ter mé nek egyé ni ki ál lí tá sai és a Mű csar nok ban ren de zett nagy cso por tos ki ál lí tá sok 
ad tak le he tő sé get a 90-es évek ben, de a ma gyar or szá gi kor társ mű vé szet leg dön-
tőbb faktorai to vább ra is a több nyi re köz pén zek ből élő ön kor mány za ti és egye sü le ti, 
non-pro fit ga lé ri ák ma rad tak.
A 90-es évekbeli kor társ mű vé szet ta lán leg fon to sabb ki ál lí tó he lye és ge ne rá to ra  
a Fi a tal Kép ző mű vé szek Stú di ó ja Egye sü lete és az eh hez tar to zó — 1990 és 1999 kö zött 
Bencsik Bar na bás, az óta Mol nár Edit ve ze té se alatt ál ló — Studió Ga lé ria volt. A Stúdió — 
nem zet kö zi cse re prog ram ja i val, ki ál lí tá sa i val, az 1991 óta zaj ló Gallery by Night-tal, majd 
2000 óta az őszi Mind the Gap so ro zat tal — nagy ban hoz zá já rult a kor társ mű vé sze ti 
szcé na pro duk ci ó já hoz és az eb ben meg je le nő dis kur zu sok for má ló dá sá hoz, a kor társ 
ki ál lí tá sok jel le gé nek és kon cep ci ó já nak el múlt év ti zed be li át ala ku lá sá hoz, az az  
a te ma ti kus ki ál lí tá sok és a ku rá tor-szisz té ma do mi nan ci á já nak ki ala ku lá sá hoz is. 
A mű vész ku rá tor ál tal lét re ho zott ki ál lí tá son a kon cep ció, a mű vek ki vá lo ga tá sá nak és 
ins tal lá lá sá nak mód ja, a ka ta ló gus tar tal ma és vi zu á lis kon cep ci ó ja tük rö zi a ku rá tor 

sze mé lyes pre fe ren ci á it és íz lé sét, a lét re jö vő ki ál-
lí tás ma ga is mű ként, au to nóm szel le mi és tár gyi 
en ti tás ként lé te zik — a sze rep cse re so rán a kor-
társ mű vé szek ál tal oly sok szor neg li gált te rem tő 
ak tus a ku rá tor te vé keny sé gé nek vá lik ré szé vé.  
A ku rá tor, ha tu da tá ban van, ha nem, ha tal mat 
gya ko rol, tren det és ká nont for mál, ha son ló an a 
kri ti kus hoz vagy a ku ra tó ri u mi dön tés ho zók hoz. 
Ez zel össze füg gés ben me rül vagy me rül het ne fel az 
az alap ve tő kér dés, hogy a mű vé sze ti in téz mény-
rend szer ben dol go zók és a kri ti ku sok mennyi re 
tu da to san és refl ek tál tan gya ko rol ják ha tal mu kat, 
és hogy ezt a ha tal mat a mű vé sze ti szcé na ön szer-
ve ző dő, in téz mé nyi struk tú rán kí vü li mű he lyei, 
cso por to su lá sai, ha van nak ilye nek, tud ják-e, és ha 
igen, mi lyen me cha niz mu sok és stra té gi ák se gít sé-
gé vel tud ják kont rol lál ni vagy op po nál ni?
Ez a kér dés az el múlt év ti zed egyik so kat vi ta tott 
je len sé gé hez, a ma gyar or szá gi kor társ mű vé-
szet kanonizációjához is kap cso ló dik. A kor társ 
mű vé szet moz gá sai és kanonizációja az ezek ben 
az in téz mé nyek ben, te hát az ala pít vá nyok ban, a 
ga lé ri ák ban, a mú ze u mok ban és az ezek mö gött 
ál ló ku ra tó ri u mok ban és egye sü le tek ben dol go-
zók dön té sei nyo mán ala kul, és egy ér tel mű en 
meg mu tat ko zik a ki ál lí tás-szer ve zés és a pénz el-
osz tás gya kor la tá ban. Ezek ben a dön té sek ben a 
dön tés ho zók — mű vé szek, mű vé szet tör té né szek, 
hi va tal no kok — kul tu rá lis szo ci a li zá ci ó ja so rán 
ki ala kí tott sze mé lyes íz lés pre fe ren ci ái ját sza nak 
el sőd le ges sze re pet (ezt szok ták az ún. szak-
mai ala pú dön tés ho za tal nak ne vez ni). A szak mai 

AES
Iszlám projekt, 2006, A Fal után, Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest 
© Fotó: Rosta József
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ér vek a szak mai versus po li ti kai op po zí ció örök sé gei, és nagy ban hoz zá já rul nak 
ah hoz, a kor társ mű vé sze ti szcé na részt ve vői és ala kí tói ál tal is osz tott vé le ke dés-
hez, hogy a gaz da sá gi meg fon to lá sok nak igen, de a po li ti ká nak ezek ben nincs  
sze re pe. A 90-es évek mű vé sze tét „po li ti ka utá ni”-nak ti tu lá lók al kal man ként  

— a Nitsch-ki ál lí tás vagy az új ál la mi Modern Magyar Mű vé sze ti Mú ze um po li ti ka-
men tes nek egy csep pet sem ne vez he tő ese te i ben pél dá ul — ugyan ma guk is meg-
győ ződ het nek en nek a fel te vés nek a hely te len sé gé ről, de a mű vé sze ti in téz mé nyek 
fi nan szí ro zá sá nak, mű kö dé sé nek és a po li ti kai vagy gaz da sá gi ha tal mi struk tú rák-
nak az össze füg gé se rej tett és be nem val lott ma rad. Ez pe dig, mint ahogy a kri ti ka 
ese té ben is, könnyen ve zet és ve zet het ah hoz, hogy a dön tés ho za tal lal já ró egyé ni 
fe le lős sé gek fel is me ré se és vál la lá sa he lyett meg ala po zat lan, ar ti ku lá lat lan íz lés-
be li vagy „esz té ti kai” ér vek vál nak egyes dön té sek in dok lá sá nak alap já vá. A kor társ 
mű vé szet ká non for má lá sa azon ban nem csak a kri ti ku sok és a mű vé sze ti in téz-
mény rend szer ben dol go zók te vé keny sé gé vel, de — mint azt egy klasszi kus pél da,  
a nagy bá nyai mű vé szet re cens kanonizációja mu tat ja — a pri vát szfé ra, az az a  
gyűj tők és a mű ke res ke dők dön té se i vel és vá lasz tá sa i val is össze függ. 

A d o k- v e  s z e k :  k o r  t á r s  m ű  v é  s z e t ,  k e  r e s  k e  d e  l e m ,  p r i  v á t  s z f é  r a
A 90-es évek egyik fon tos fej le mé nye a kor társ mű vé szet ke res ke del mé nek új ra in du-
lá sa volt. 
Az év ti zed ele jé től kezd ve fo lya ma to san nyí ló magángalériák, az elő ször 1990-ben meg-
ren de zett ArtExpo és a 2001 szep tem be ré ben, az új pes ti bőr gyár épü le té ben újon nan 
nyílt, ma gán tu laj don ban lé vő MEO je len tik a pri vát szfé ra leg fon to sabb in téz mé nye it 
vagy ese mé nye it. Ezek a pro fit ori en tált in téz mé nyek ak tí van vesz nek részt a mű vé-
sze ti élet for má lá sá ban, az egyes mű vé szek kanonizációjának fo lya ma tá ban, sze re pük 
performatív, mint azt pél dá ul a Knoll Ga lé ria prog ram jai és elő adásso ro za tai is iga zol-
ják. Az, hogy a mű tár gyak ke res ke del mé ből élő magángalériák fenn tart ják, fenn tud-
ják ma gu kat tar ta ni még ak kor is, ha a ga lé ri ák és a mű vé szek kö zöt ti együtt mű kö dés 

mód jai ke vés sé etablírozottak, azt jel zi, hogy a 
kor társ mű vé szet nek van pi a ca Ma gyar or szá gon. 
Meg je lent egy ko ránt sem ho mo gén új elit, mely nek 
fo gyasz tá si mo dell je i ben a kor társ vi zu á lis mű vé-
szet fo gyasz tá sa, vá sár lá sa, gyűj té se, szpon zo-
rá lá sa is mind in kább he lyet kap. Ugyan ak kor ez a 
pi ac a kor társ mű vé sze ti élet egé szé hez ha son ló an 
ki csi és zárt, po ten ci á lis vá sár lói nem a kö zön ség ből 
ke rül nek ki, ha nem ese ten ként a ga lé ri ás, de túl nyo-
mórészt még min dig a mű vész sze mé lyes is me-
ret sé gi kö ré ből. Te kint ve, hogy a ma gyar or szá gi 
kor társ mű vé szet kö zön sé gé nek leg na gyobb ré sze 
vá sár ló e re jét te kint ve minimálpotenciállal ren del-
ke ző mű vé szet tör té né szek ből és mű vé szek ből áll, 
ne héz is len ne a kö zön ség ben ke res ni a ve vőt. Ez az 
a pont, ahol a kri ti kus, az in téz mé nyi dol go zó és a 
mű ke res ke dő ér de kei és fe la da tai is mét össze ér nek, 
és ahol a mű vé sze ti kul tú ra sze kund ér hely ze té re 
va ló hi vat ko zás is mét elég te len érv nek bi zo nyul a 
mű vé sze ti ok ta tás nak, a na pi lap-kri ti kák nak, a ki ál-
lí tás-elő ké szí tő mun ká nak és a „kö zön ség szer ve ző” 
mú ze u mi prog ra mok nak a hi á nyá val szem ben.
A 90-es évek ben a kor társ mű vé szet vá sár ló kö-
zön sé ge, me ce na tú rá ja az újon nan meg je le nő, 
több nyi re kül föl di tu laj do nú vál la la tok, cé gek ré vén 
is szé le se dett. Ezek a ban kok és gaz da sá gi tár-
sa sá gok ma gyar or szá gi ta nács adó i kon ke resz tül 
jut nak el a mű vé szek hez, és ese ten ként nem csak 
vá sá rol nak, de ki ál lí tá si le he tő sé get is biz to sí ta-
nak, eset leg tá mo gat ják egy-egy egyé ni ka ta ló gus 
meg je le né sét, vagy mint pél dá ul a Ma gyar Asz falt 
ese té ben, pénz ju ta lom mal is já ró dí jak for má-
já ban tá mo gat ják a mű vé sze ket. A Mol, az OTP, 
a Raiffeisen vagy a Dresd ner Bank — hogy csak 
né hány, a me ce na tú rá ban részt ve vő cé get em lít-
sünk —, eset le ges vá sár lá sai azon ban csak  
a fes té szet tel, a szob rá szat tal, na gyon rit kán a 
fo tó val és a szá mí tó gé pes printtel fog lal ko zó 
mű vé szek szá má ra je len te nek meg mu tat ko zá si 
és pénz hez ju tá si le he tő sé get, a kor társ mű vé-
szet ben te vé keny ke dő több ség szá má ra nem.  
A hor do zó- és a tech ni ka spe ci fi kus ság a magán-
galériákról is el mond ha tó, ame lyek tu do má som 
sze rint szin tén nem fog lal koz nak objektekkel, 
vi de ók kal vagy ins tal lá ci ók kal, és így per sze nem is 
ad ják el őket. A hely zet egye nes kö vet kez mé nye-
ként a kor társ mű vé szek nagy ré sze pár hu za mo-
san dol go zik, az az mun ká i nak egy ré szét igyek szik 
el ad ha tó mé di um ban lét re hoz ni.
Nyil ván va ló, hogy a magángalériák ki vé te le sen 
fon tos sze re pet töl te nek be a kor társ szcé na 
mű kö dé sé ben, a ká non for má lás fo lya ma tá ban, 
ugyan ak kor ér de mes oda fi gyel ni ar ra a — kri ti-
ku sok szö ve ge i ben és a mű vé szek áb ránd ja i ban 
egya ránt meg je le nő — je len ség re, amely a kor társ 
mű ke res ke de lem mű vé szetet konstituáló sze-
re pét mitologizálja. Va jon amíg a kor társ mű ke-
res ke de lem ben és a magángalériákban lát juk a 
kor társ mű vé szet presz tizsé nek és pro duk ci ó-
já nak leg fon to sabb zá lo gát, ad dig nem fe led-
ke zünk-e el a kor társ mű vé sze ti élet min den 
ágen sét érin tő fe la da tok ról? A má sik fon tos 
és egy re idő sze rűbb kér dés az, hogy a kor társ 
magángalériák vagy a MEO mű kö dé se hosszú 
tá von ho gyan hat az amúgy is ne he zen fenn-
ma ra dó nonprofit ga lé ri ák ra, vagy a saj nos egy re 
rit kább, de an nál fon to sabb ön szer ve ző dő, „artist-
based” kez de mé nye zé sek re? 
To váb bi kér dé sek és eset le ges konk lú zi ók vagy 
vá la szok he lyett le gyen itt vé ge en nek a gon do-
lat me net nek, ott, ahol több má sik, akár mű vek ről, 
mű vé szek ről, ese mé nyek ről szó ló is kez dőd het ne.

Németh Hajnal
Áthallások, Műcsarnok © Fotó: Rosta József


