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Paume-ban.26 Ezen a kiállításon ott volt együtt, 

Európa centrumában a magyar, a cseh, a len-

gyel, a jugoszláv stb., azaz a kelet-közép-euró-

pai művészek legjava. Ez óriási dolog volt akkor, 

egész eddigi munkásságomból erre a kiállításra 

vagyok a legbüszkébb.

• BK: Milyennek látja a velencei magyar szereplés 

történetét az 1980-as évektől napjainkig? Lát-e 

folyamatot, fordulópontokat?

• HL: Folyamatot nem látok, fordulópontot is 

csak keveset. A mi kiállításaink Katival fordu-

lópontot jelentettek a korábbiakhoz képest. 

De talán ez ma már nem is nagyon lehetséges. 

Hiányokat is látok, többek között, amit nagyon 

sajnálok az, hogy az Iparterv-generáció, Lakner, 

Hencze, Maurer, Erdély stb. teljesen kimarad-

tak a Biennáléról. A Magyar Pavilon kiállításai 

egyébként az 1980-as évek közepe óta jók: nem 

kiemelkedőek, de ugyanakkor nem is rosszak. 

Mindig hoznak egy szintet. Ennek megfele-

lően általában jó visszajelzéseket kap a Magyar 

Pavilon. Úgy mondanám, hogy mindig meg 

van említve a Magyar Pavilon, mint valamilyen 

szempontból érdekes kiállítás, de átütő szerepe-

lés régóta nem volt — leszámítva természetesen 

a 2007-ben elnyert Arany Oroszlán-díjat. 

• BK: Rendezne-e ma újra kiállítást a Velencei 

Biennálén?

• HL: Ez egy nehéz kérdés. 1990 után egyszer 

sem ambicionáltam, hogy újabb kiállítást ren-

dezzek Velencében, a Magyar Pavilonban. Nem 

keresem a konfliktusokat, adódik magától is 

elég. Úgyhogy ismerve a körülményeket, az  

az érzésem, hogy nem lenne jó ötlet. 

• BK: Milyennek látja a Biennále jövőjét?

• HL: Én úgy látom, hogy magának a 

Biennálénak (a nemzeti pavilonoknak, a köz-

ponti kiállításnak és az Arsenalénak) a jelentő-

sége abszolút lecsökkent. A Velencei Biennále és 

Európa általában megfáradt egy kicsit. Nagyon 

sok új biennále van, főleg Ázsiában és Latin-

Amerikában, ahol sok a pénz. Most az ott szer-

vezett biennálék az egzotikusak. Ott még az 

országok, a városok is sok újdonságot nyújta-

nak — Velencét már mindenki ismeri. Így újdon-

ság szintjén már nem nyújt annyit a Velencei 

Biennále, mint az 1980-as években.

Ma inkább arra teremt jó alkalmat, hogy sok 

emberrel lehet a városban találkozni. Illetve ami 

új és jó, az a sok kísérő-kiállítás, amit a Biennále 

ideje alatt párhuzamosan rendeznek a városban 

elszórtan a különböző palazzókban. Ezekben 

újabban sokkal érdekesebb kiállítások jöttek 

létre, mint a Giardiniben. Eltolódott az irány a 

Giardiniből a palazzók felé, úgyhogy én ezekben 

a rendezvényekben látom a Biennále jövőjét.

Készült: Magyarországon, 2013 júliusában.

26  L’autre Moitie de l’Europe. Galerie nationale du Jeu de 
Paume, Párizs, 2000. A kiállítás négy, egymást követő 
részből állt, és 2000. február 8-tól június 21-ig tartott. 
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Harald Szeemann, a múlt (és talán a jelen) század legjelentősebb „kiállítás-

csinálójának” szelleme kísértett Velencében ezen a nyáron. A helyszín a kísértés 

szempontjából (is) ideális, hiszen Szeemann „életében is” számos kiállítást hozott 

létre itt: már a hetvenes években is dolgozott a Biennálén, majd 1980-ban ő 

vezette be a fiatal művészek platformjaként működő Apertót, kezdeményezésére 

csatolták a biennáléhoz az Arsenalét, 1999-ben és 2001-ben pedig a 48. és a 49. 

Velencei Biennálé főkurátora volt.1 Rajta kívül egyetlen főkurátor sem büszkélked-

hetett két egymást követő biennálé megrendezésével, amelyek így olybá tűntek, 

mintha egymás „folytatásai” lettek volna — amit 1999-ben nem sikerült bemutat-

nia, arra sor került 2001-ben.

De itt most nem is az elmúlt velencei biennálékról, hanem a Szeemann halála után 

nyolc évvel szellemét megidézni kívánó aktuális ‘reenactment’-ről, a Ca’ Corner 

palotában a Prada alapítvány támogatásával és szervezésében megvalósult,2 a 

legendás Attitudes-kiállítást3 újra „felépítő” tárlatról kellene beszélni.4 Amit per-

sze nem tehetünk meg anélkül, hogy legalább néhány szót ne ejtsünk a legenda 

(t.i. a 69-es kiállítás) keletkezésének körülményeiről és az általa elhíresült Harald 

Szeemannról.5 Aki a kiállítás megrendezésének idején, 1969-ben még mindig a világ 

legfiatalabb múzeumigazgatója címmel büszkélkedhetett, ugyanis 26 évesen lett  

a berni Kunsthalle6 vezetője — ahonnan 1969-ben, az „attitűdök” megrendezése 

után távozott, megalapítva az egyszemélyes „Agentur für geistige Gastarbeit”-et 

(szellemi vendégmunkás ügynökség), „melynek” haláláig dolgozott. 

Szeemann a kiállításcsinálás (a szó saját kreációja, szívesen hívta magát 

„Ausstellungsmachernek”, inkább, mint kurátornak) előtt sok mindennel foglal-

kozott: grafikusi pályára lépett, egyszemélyes színházat csinált, ahol szereplő, 

író, díszlettervező, rendező volt egy személyben, transzvesztita fellépéseivel 

sokkolva a svájci közönséget. A Gesamtkunstwerk ideája, ami talán a szürrea-

listák hatásának következtében egész életében kísértette, már itt is jelen volt 

tevékenységében. Első (kabinet)kiállítását is a Gesamtkunstwerk egyik megszál-

lottjának, az akkoriban épp elfeledett Hugo Ballnak ajánlotta Bernben.7 Ez után 

néhány évvel veszi át a Kunsthalle vezetését, ahol tulajdonképpen a korszel-

lemnek megfelelő programot visz: pop-művészek, magányos héroszok (Giorgio 

Morandi, 1965) kiállításai váltják egymást konstruktivista pozíciókkal, a prog-

ramba Christo akciója mellett (a Kunsthalle fennállásának 50. évfordulójára, 

1  Szeemann munkásságának hatása alól nehéz kivonnia magát a jelen kiállításcsinálóinak is — e 
hatás egyértelműen érzékelhető például az aktuális Velencei Biennálé koncepcióján, a központi pavilon 
rendezésén. Mások, például Francesco Bonami a 2003-as Velencei Biennálén, kifejezetten a Szeemann 
vízióitól való elhatárolódás és az azokkal szembeni alternatíva lehetőségeit keresték, illetve keresik.
2  Az 1995-ben alakult, a kortárs művészet és kultúra támogatására és közvetítésére létrejött 
alapítvány egyéni- (pl. Anish Kapoor, Marc Quinn, Carsten Höller, Nathalie Djurberg, Tobias Rehberger, 
stb.) és csoportos kiállításokat, utazó tárlatokat, filozófiai és kultúrtörténeti konferenciákat, 
filmfesztiválokat finanszíroz és szervez. A következőkben a kortárs építészetre is nagyobb hangúlyt 
fektetnek majd, 2015-ben Milánóban nyíló építészeti kiállító központjuk tervezője Rem Koolhaas.  
(ld. http://www.fondazioneprada.org/)
3  When Attitudes Become Form. Kusthalle Bern, 1969. március 22 — április 27. 
4  http://www.prada.com/en/fondazione/cacorner#info-area!
5  A témához ld. még: Kovács Ágnes: „Au revoir M. Szeemann.” Balkon, 2013/3., 2-13.
6  http://www.kunsthalle-bern.ch/
7  Hugo Ball (1886–1927): Manusckripte, Photographien, Bücher. Kleintheater Kramgasse 6, Bern,  
1957. szeptember 24–27.
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1968-ban kapta meg Szeemanntól a lehetőséget)8 időnként még helyi művészek 

bemutatása is belefér. 

Aztán 1969-ben Szeemann egy látogatás alkalmával véletlenül rossz ajtón át lép 

be egy műterembe, és a számára kiállított (kikészített) művek helyett a nyers 

anyagokkal, félkész víziókkal találja szembe magát. Ez elmondása szerint olyan 

hatást tesz rá, hogy érdeklődése a forma nélküli anyag, az elképzelés, a folyamat 

felé fordul: a radikális művészi gesztus kerül érdeklődése homlokterébe. Abból 

pedig abban az időben, ha nem is Európában, de Amerikában nincs hiány, így 

talál rá Szeemann olyan, Európában kevéssé ismert művészekre, mint Richard 

Artschwager, Robert Morris, Richard Long, Lawrence Weiner és még 

sorolhatnánk tovább a neveket. Ahhoz, hogy az általa preferált művészi pozíciók 

radikalitását legalább részben megérthessük, elég a (művészet)történeti kontex-

tusnak csak egy lényeges elemét felidéznünk. Ne felejtsük el, hogy az amerikai 

művészet európai közvetítésében a korban, vagyis a hatvanas években legin-

kább a documenta jeleskedett, amely intézmény, letudva a „Wiedergutmachung” 

(jóvátétel) kötelezettségét, vagyis a nácik által megbélyegzett és tiltott (európai) 

művészet bemutatását, igen hamar a „hivatalos” amerikai művészet, a gesztus 

és színmező-festészet, a pop-art felé fordult. Így aztán a Szeemann összeállí-

totta válogatás igencsak nem kevéssé tért el még a korban többé-kevésbé elfo-

gadott, de természetesen még mindig felforgatónak tekintett normáktól is.

A When Attitudes Become Form tehát óriási botrányt keltett, felháborodott, 

értetlenkedő újságcikkek sorozata zúdult Szeemannra és több vontatónyi sze-

mét a Kunsthalle elé — az egész művészeti világ „kikérte magának” a művészet 

ilyetén megcsúfolását. A felháborodást és a kiállítás keltette hangulatot jól tük-

rözi Szeemann édesanyjának fiához írt, nem sokkal a megnyitó után kelt levele,9 

melynek néhány sorát idézem:

„Kedves Harry! [...] Nagyon depressziós vagyok és nyugtalankodom, miután vala-

kitől azt hallottam, hogy a Kunsthalle már annyit se ér, hogy felrobbantsák.  

8  http://christojeanneclaude.net/mobile/projects?p=wrapped-kunsthalle#.UpH_03-KbsE
9  A Fondazione Prada a kiállítás mellé rendkívül sok kísérőanyagot bocsátott a látogatók rendelkezé-
sére: megtekinthetőek a kiállításon készült korabeli fotók (kb. 1000 fekete-fehér felvétel), 
kiállításkritikák, Szeemann a kiállítás kapcsán a művészekkel bonyolított levelezése, a Kunsthalle 
Szeemann tervezte meghívói, korabeli televíziós felvételek, riportok, stb. 

Harry, teljes szívemből kérlek, hagyj fel ezekkel 

a ’geg-kiállításokkal’ [...] Miért kell, hogy az újsá-

gok ennek kapcsán meghurcolják a nevünket?  

A legrosszabbtól tartok, amennyiben továbbra 

is így viselkedsz. Folyton aggódom miattad. Térj 

már észhez! [...] Nem az a fontos, amit külföldön 

írnak, hanem az, amit itt jelenik meg — végül is 

itt élünk Bernben. Ha kirúgnak, igen nehezen, 

még külföldön sem találsz majd munkát. Kérlek, 

kedves Harry, gondolj erre és bocsásd meg, hogy 

így kitörtem, de a zaklató (természetesen név-

telen) telefonhívások teljesen kikészítettek [...] 

Csókol édesanyád.”

Ezek után nem nehéz elképzelnünk, hogy a 

korabeli szaksajtó milyen hangnemben nyil-

vánított véleményt a formabontónál sokkal 

radikálisabb jelzőkkel illetett kiállításról, amiről 

csak a legelnézőbb kritikusok nyilatkoztak úgy, 

hogy Szeemann a Kunsthallét a szemétteleppel 

tévesztette össze. Ugyanakkor azonban a bot-

rány keltette hullámok (talán Szeemann távo-

zásának következtében is) hamarosan elültek, 

a nemzetközi művészeti világ pedig, édesanyja 

borúlátó jóslatát megcáfolva a keblére ölelte a 

fiatal kurátort, aki nem sokkal később felké-

rést kapott az documenta 5 (1972) megrendezé-

sére, ahol az Attitűd-kiállításon már bemutatott 

művészek egy része újból szerepelt, s Beuys 

nemzetközi áttörése például itt történt meg.

Szeemann sajátos személyiségét jól tük-

rözi, hogy a pénzügyi fiaskó ellenére teljes 

szakmai sikerként elkönyvelt, nemzetközi 

ismertséget hozó documenta után, egy kis, 

Kiállítási enteriőr, When 
Attitudes Become Form: Bern 
1969/Venice 2013. Ca’ Corner 
della Regina, Velence, 2013
© Fotó: kulturredaktion.
at http://www.flickr.com/
photos/kulturredaktion_
at/9255630683/sizes/o/in/
photolist-f6Twxn-f78P9Q-
f78QNJ-f6Tr8F-f6TA8g-
gLKJvX-gLKL7m-gLKKwz-
gLKDDx-hgkm7w-hgk7Fy-
hgmB4T-hgknqW-hgjRG6-
hgmjzk-gLKGhE-hgm24i/



1 7

intim, műtárgyak nélküli privát kiállítást ren-

dez Bernben nagyapja, a híres fodrászmester 

emlékére.10 Ugyanakkor „családi” kiállításának 

célja, nevezetesen, hogy a távol lévő személyt 

az ott megjelentek számára a kiállítás médi-

umán keresztül jelenlévővé tegye (mintha az 

bármelyik pillanatban beléphetne az ajtón), 

Szeemann későbbi, nagy projektjei számára is 

meghatározó lesz, ennek szellemében ren-

dez meg később jelentős egyéni-tárlatokat, 

például a kilencvenes években a nagy Beuys 

retrospektívet a Kunsthaus Zürichben.11

Ugyanígy jellemző a sztárkurátorra a rend-

szerezésről tett talányos kijelentése: „Minél 

többet vedelek, annál jobban vagyok képes 

rendet teremteni a dolgaim között.” Szeemann 

híres volt rendszerező-archiváló képességéről, 

hatalmas archívuma ma a Los Angeles-i Getty 

Research Center-ben12 található. Az archí-

vum nagy része pedig „Villa Jelmini” feliratú 

boroskartonokban kapott helyet. A Villa Jelmini 

volt Szeemann kedvenc borának szállítója évti-

zedeken keresztül. A gyűjtögető és újrafelhasz-

nálási kényszerben szenvedő Szeemann egyszer 

csak rájött, hogy a boroskartonok mérete ideális 

dokumentumainak tárolására, így aztán életét 

az egyre nagyobb tömegben jelen levő Villa 

Jelmini dobozok között élte le. 

10  Grossvater: Ein Pionier wie wir. Galerie Toni Gerber, Bern, 
1974. február 16 — április 25.
11  Joseph Beuys. Kunsthaus, Zürich, 1993. november 26 

— 1994. február 20. 
12  http://www.getty.edu/research/

Lehetetlen vállalkozás a visszaemlékezések, riportok alapján meglehetősen 

öntörvényű, nehéz természetű zseniről „beszámolót” írni, pedig ehhez tulaj-

donképpen elég sok forrás áll rendelkezésre a neten, nem is kell L.A.-ig utazni. 

Személye megosztotta a művészeti közeg szereplőit is, kimondottan egyéni tel-

jesítményre alapozó munkássága paradox módon iskolákat teremtett, ugyanak-

kor voltak, akik nehezen viselték művész-attitűdjét. Az 1969-es berni kiállításon, 

majd az documenta 5-ön is szereplő Daniel Buren fogalmazta meg talán  

a legkorábban a Szeemannal kapcsolatos, a későbbiek során is felmerülő kritikát, 

miszerint egy Szeemann rendezte kiállítás nem a műalkotások bemutatására 

szolgáló display többé, hanem magának a kiállításnak a kiállítása, ahol a kurátor 

csak azért mutat be műveket, hogy saját magát és művét, a kiállítást, minél  

jobban exponálhassa.13

Ez a kritika, illetve a benne megfogalmazott probléma a When Attitudes 

Become Formmal kapcsolatban is felmerül. Hiszen a kiállítást a huszadik századi 

kiállítástörténet és a kurátori tevékenységről szóló irodalom nagy része is úgy 

tartja számon, mint az érdemi kurátori teljesítményt megalapozó (tehát: önálló 

kiállítási koncepciót, a művekkel és a művek között dialógust teremtő állásfog-

lalást), olyan autonóm (kurátori) kijelentést (na, jó, statementet), ami releváns 

és korát meghaladó állításokat tett az általa vizsgált és bemutatott területet 

(nevezetesen a kortárs művészet helyzetét) illetően. A kiállítást mint kiállítást 

tárgyaljuk, akként emlékezünk rá és nem az azon bemutatott műveket emleget-

jük, sőt, ezek közül nehéz lenne többet is felsorolni. A kiállítás mint egység, mint 

„Gesamtkunstwerk” maradt fenn a kollektív (művészeti) emlékezetben, az ott 

bemutatott művek, bár önmagukban is fontosak, de jelentőségük elhomályosul  

a kiállítás forradalmi jelentőségéhez képest. Szeemann (és természetesen köve-

tői közül számos kurátor) „jellegzetessége” épp ez: kiállításaik önálló (művészi)  

teljesítményként maradnak fenn, miközben a kiállított munkák, akár csak a 

művészlista, szépen-lassan homályba vész.

De vajon mit kezdett ezzel a helyzettel a Prada alapítvány igazgatója, Szeemann 

kortársa, a kiállítás kurátora, Germano Celant valamint a két társkurátor, 

13  V.ö.: Daniel Buren: „Exhibition of an Exhibition”, in (pl.): Elena Filipovic, Marieke Van Hal, Solveig 
Ovstebo (szerk.): The Biennial Reader, Hatje Cantz, 2010, 210-211.o.

Kiállítási enteriőr, Giovanni Anselmo 
munkáival (középen: Untitled, 1969, 
balra, a falnak támasztva: „Il cotone 
bagnato viene buttato sil vetro e 
ci resta”, 1968, illetve közvetlenül 
előtte: Untitled, 1968) 
© Fotó: Vásárhelyi Zsolt 
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Thomas Demand és az építészeti kivitelezéssel megbízott, a Prádának régóta 

dolgozó Rem Koolhaas? 

A kurátorok nem hagytak kétséget afelől, hogy a kiállítást ők is a maga tel-

jességében kívánják rekonstruálni, Celant megfogalmazásával élve, mintegy 

„Duchamp-i ready made-ként” kezelték azt. Ami annyit jelent, hogy lehetőség 

szerint minél több, az eredeti kiállításon szerepelt művet igyekeztek megszerezni, 

ha másképp nem, hát replikák formájában. A számos megsemmisült (már az ere-

deti művészi intenció szerint sem az állandóságra törekvő) mű helyét pedig  

„helyszínelő technikával”, körberajzolással és korabeli fotók kihelyezésével oldot-

ták meg. Igyekeztek a kiállítás eredeti rendezőelvét is rekonstruálni, tehát ugyan-

azokat a műveket ismét egymás mellé helyezni az új helyszínen is. Koolhaas 

teljesítményét dicséri, ahogy a berni Kunsthalle terét — beleforgatva egyik 

alaprajzot a másikba — egy az egyben belehelyezték a Ca’ Corner termeibe: így 

tulajdonképpen nemcsak egy töredéket, de a teljességet sikerült rekonstruálni. 

Bizonyára sok fejtörést okozott a kurátoroknak a palota igencsak látványos 18. 

századi dekorációja, amit végül érintetlenül hagytak, csak ott takarva ki álfalak-

kal a festményeket, ahol a berni alaprajz azt megkívánta. A tér és a benne elhe-

lyezett művek közötti kontraszttal talán azt a radikalitást kívánták érzékeltetni, 

amit 1969-ben egy „klasszikus” kiállítótérben az oda nem illő (mű)tárgyak elhe-

lyezése eredményezett.

Nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy ez a kettősség (sőt, hármasság), 

tehát: a 18. századi belső terek és megroggyant dekorációk dekadenciája, a hat-

vanas évek kihűlt formabontó törekvéseinek esszenciális jelenléte és a (még a 

biennálé-hatás alatt álló) kortárs szemlélet kakofóniája nem bizonytalanítottak el.  

Kissé megzavarodva ténferegtem a termekben, mire rájöttem a terek sajátos fel-

osztására szolgáló álfalak logikájára. De aztán mégiscsak helyrebillent az egész. 

Egy idő után furcsa, a letűnt gesztusok nyomát kutató nosztalgia lett úrrá raj-

tam, míg végül rájöttem, hogy azt a bizonyos attitűdöt, amikből ezek a „formák” 

létrejöttek, hiába keresem. Nagyobb eséllyel találom meg a földszinten, a korabeli 

tévéfelvételeken, az amerikai művészekkel párbeszédet kezdeményezni kénysze-

rülő, a mikrofont remegve kezében tartó miniszoknyás fiatal riporternő bizony-

talankodásában, az installálás, interjúzás, beszélgetés közben folyamatosan 

dohányzó, söröző művészek gesztusaiban, a harcias újságcikkek sorai között.

Mert a kiállítótérben csak arra tudtam gondolni, 

hogy mindez elmúlt, kicsit olyan volt, mintha 

panoptikumban járkáltam volna. Az újra megta-

lált ready made-ben testet, pontosabban formát 

öltött hatvanas évek minden formabontásával, 

lázadásával, radikalizmusával a múlté, ahogy 

a rosszul sikerült kerubplasztikák a falakon, a 

kövér puttók a mennyezetfreskókon, amik sajá-

tos visszhangként erősítették fel a memento 

mori érzést. Közben viszont gondolatban össze-

vetettem a látottakat a Punta della Dogana-ban 

látott, szintén a hatvanas évek második, illetve 

a hetvenes évek első felének arte poverájára 

építő állandó kiállításával,14 és arra gondoltam, 

hogy ez a rekonstrukció még ebben a formá-

jában is sokkalta élőbb és fájdalmasabb, mint 

a hihetetlen költséggel, steril múzeumi körül-

mények között rendkívüli műgonddal installált, 

magányos, neutrális művek.

Az „attitűdök” kurátorai a lehetetlenre vál-

lalkoztak és ezzel valószínűleg ők maguk is 

tisztában voltak. A kiállítás és az azt kísérő 

többszáz oldalas katalógus mégis rendkívül 

fontos és hiánypótló, hiszen nemcsak a husza-

dik század kiállítástörténetének, de a század 

kultúrtörténetének egyik fordulópontját doku-

mentálja, még ha annak megelevenítésére nem 

is volt képes. 

14  Prima Materia, Punta della Dogana, 2013. május 30 —  
2014. december 31. (http://www.palazzograssi.it)
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