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� Bódi Kinga: Minden országban más és más rendszer alapján döntik el, ki állít-
hat ki az adott ország nemzeti pavilonjában. Mit gondolsz a 2002 óta érvényben 
lévő magyar kurátori pályázati rendszerről?
� Petrányi Zsolt: 2003-ban, amikor a Kis Varsóval pályáztam, hálás voltam fiatal 
művészettörténészként, hogy van lehetőségem bekapcsolódni egy ilyen rend-
szerbe, mint a Velencei Biennále Magyar Pavilonjának kétévente újból és újból 
megrendezett képzőművészeti kiállításai, legalább versenyzőként. Egyébként 
ekkor írták ki először a képzőművészeti biennále pályázatát (ezt csak egy pályá-
zati év, az építészeti előzte meg). Mivel mi jónak találtuk ezt a pályázati szisztémát, 
kíváncsiak voltunk a Kis Varsó művészeivel, Gálik Andrással és Havas Bálinttal 
arra, hogy más országok kurátorai, nemzeti biztosai, mit gondolnak az akkor fris-
sen kialakított magyar kurátori pályázati struktúráról. Számos telefonos és szemé-
lyes interjút készítettünk hazai és nemzetközi szakemberekkel a Divatcsarnokban.1 
Utána összehasonlítottuk a többféle modellt: volt, ahol a minisztérium közvetle-
nül kért fel egy olyan művészettörténészt, aki a legjobban ismeri az adott ország 
képzőművészeti szcénáját; volt, ahol a minisztérium egy több emberből álló szak-
mai zsűrit kért fel, hogy ők nevezzék meg az adott év egyetlen kurátorát; volt 
olyan ország, ahol a művészből indultak ki, hogy ő válasszon maga mellé kurátort; 
volt, ahol minden évben más és más intézmény (múzeum, galéria, művészettör-
téneti kutatóintézet stb.) kezében volt a rendezés joga; és van a magyar modell, 
ahol a Műcsarnok mindenkori igazgatója a nemzeti biztos, ő állítja össze évről-
évre a szakmai zsűrit, amely a beérkezett kurátori pályázatokból válogatva dönt.2 
Igazából nem tudok igazságot tenni, de a magyar modellben a versenyt a mai napig 
nagyon jónak tartom. A magyar pályázati rendszer ráadásul kétlépcsős: egyrészt 
van a beadott pályázat, másrészt van egy szóbeli prezentáció is, amit azért tar-
tok nagyon fontosnak, mert ahhoz, hogy valaki a Biennálén jó kiállítást rendez-
zen a Magyar Pavilonban, nem elég kiváló elméleti művészettörténésznek lenni. 
Emellett számos más képességgel is kell rendelkeznie a kurátornak: a jó kommu-
nikációs készség, a nyelvtudás, a teherbírás és a stressz kezelésének adottsága 
egyaránt fontos. A megnyitó előtti utolsó két hét mindig nehéz, a legkülönfélébb 
problémák jelentkezhetnek, amelyeket meg kell oldani. A pályázat szóbeli részén 
ezen képességek meglétéről, birtoklásuk mértékéről nagyon sok minden kiderül. 
Úgyhogy a magyar szisztéma: a verseny és a kétlépcsős pályáztatás véleményem 
szerint nagyon jó és talán egyedülálló.
� BK: Mit jelentett neked mint művészettörténésznek, saját karriered szempont-
jából, 2003-ban a Velencei Biennálén kiállítást rendezni? 
� PZS: Abban az időben tele voltam optimizmussal, elképzelésekkel; azt gondol-
tam, hogy mindent lehet, csak meg kell próbálni. És visszaigazolódott, hogy ez 
tényleg így is van. Megpályáztuk és megnyertük a Magyar Pavilon rendezésének 

1  A Kis Varsó a velencei kiállítást a 2003-ban már hosszú évek óta üresen álló, Andrássy úti Divatcsarnok 
épületében készítette elő. A projekt előkészítésével egyidőben itt működött a Kis Varsó műterme is.  
A projekthez kapcsolódóan a Biennálé más pavilonjaiba szervezett projektekről folytatott (telefon)be-
szélgetés-sorozatot (Monitor, http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=13&id=89), illetve egy magyar 
művészek munkáiból válogatott portrékiállítást (Arcképcsarnok, 2003. június 4.) is szerveztek a helyszínen. 
2  Az interjú készültekor (2012. július 5.) a kiállítások nemzeti biztosa még valóban a mindenkori Műcsar-
nok-igazgató volt – ez a rendszer hivatalosan csak 2001-től állandósult, előtte évről-évre közvetlenül  
a minisztérium kérte fel az adott év nemzeti biztosát, akik kivétel nélkül művészettörténészek, múzeumi 
szakemberek voltak –, ám a Műcsarnokot 2013 augusztusáig vezető Gulyás Gábor lemondása után szüle-
tett minisztériumi döntés értelmében, a kiállítások nemzeti biztosa már nem a mindenkori Műcsarnok-
igazgató, hanem (újfent) a minisztérium által közvetlenül kijelölt személy. 2013 augusztusa és 2014 novem-
bere között Gulyás Gábor töltötte be ezt a pozíciót. Gulyás 2014 novemberében bekövetkezett leváltását 
követően Balog Zoltán miniszter Balatoni Monikát, az éppen akkor menesztett Külgazdasági és Külügy-
minisztérium kulturális diplomáciáért felelős államtitkárt nevezte ki a velencei magyar kiállítások nemze-
ti biztosának. A nemzeti biztos jogköre, a zsűrizés rendszere, valamint a pályázati kiírás struktúrája egyelő-
re nem változott. Balatoni kinevezése szakmai körökben tiltakozást váltott ki. Bálint Anna kritikus, kurátor 
és Kertész László művészettörténész 2014. november 24-én nyílt levelet tettek közzé, amelyben a magyar 
pavilon kiállítására kiírt kurátori pályázat bojkottjára szólították fel a szakmát. (ld. http://www.peticiok.
com/az_56_velencei_kepzmveszeti_biennale_bojkottja) Az Emberi Erőforrások Minisztériumának leg-
újabb, 2015. január 15-ei döntése értelmében a Velencei Biennále Magyar Irodája, amely a velencei magyar 
kiállítások koordinálásáért és lebonyolításáért felelős, a Ludwig Múzeum keretein belül működik a továb-
biakban. Az Irodát Balatoni Monika nemzeti biztos vezeti.

B ó d i  K i n g a

*  1966-ban született Budapesten. Tanulmányait 1988 és 1993 között az ELTE BTK művészettörténet 
szakán végezte. 1998–1999-ben a kitakyushui (JP) CCA – Centre for Contemporary Art rezidenciaprog-
ramján vett részt. 1999 és 2001 között a budapesti Műcsarnok Kiállítási Osztályának vezetője, 2001 és 
2005 között a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet igazgatója, majd 2005 és 2011 között a Műcsarnok  
főigazgatója volt. 2011-től a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének főosztályvezetője. 
Számtalan hazai és nemzetközi kiállítás kurátora.



5

jogát a Kis Varsó projektjével.3 Ráadásul egy elvetemült ötletet találtunk ki és való-
sítottunk meg.4 Ez hihetetlenül felszabadító érzés volt. Művészettörténészként, 
kurátorként pedig ma is jó iskolának tartom a megvalósítás történetet. Ez egy 
visszavonhatatlan tapasztalat marad nekem mind a művészekkel, mind egy nagy, 
számomra akkor átláthatatlan intézményrendszerrel való együttműködés szem-
pontjából. Úgyhogy nekem nagyon sokat jelentett ez a projekt 2003-ban.
� BK: Mi volt a korábbi véleményed a Biennáléról? Változott-e ez 2003-ban  
a kiállítás megrendezése után? Ha igen, mennyiben?
� PZS: Ezt a kérdést kicsit távolabbról közelíteném meg. 1992–93-ban voltam elő-
ször a Velencei Biennálén, s azóta gyakorlatilag a művészettörténeti struktúráról 
alkotott képembe a Biennále kapcsán beleégett egy dolog, ez pedig a nemzeti 
reprezentáció kérdése. Hiába van ma Nyugat-Európában egy olyan intézményi 
rendszer, amiben az európai államok és városok infrastrukturális közelsége, vala-
mint az ott élő emigránsok miatt mindenki teljesen természetesen egy globális 
művészeti képben gondolkodik egy-egy kiállítási struktúra kapcsán, én állandóan 
visszatérek a saját rögeszmémhez a Velencei Biennáléval kapcsolatban: itt találjuk 
ma az utolsó modelljét annak a letűnt rendszernek, ami a pavilonok formájában a 
nemzetek önreprezentációját jelenti. A finanszírozás mindenhol állami, így nem-
csak a kurátor értékrendjéről szól a kiállítás, hanem a finanszírozás és a kiválasztási 
rendszer miatt egy-egy állam kulturális „én-képéről” is víziót alkothatunk. A Magyar 
Pavilon esetében is a Magyar Állam, a mindenkori magyar kulturális minisztérium, 
illetve az NKA biztosítja a fedezetet arra, hogy magyar művészeti produktum 
jöjjön létre. Én persze mindig arra vágyom, hogy nemzetközi kontextusban gon-
dolkozhassam egy-egy kiállítás kapcsán, de ha a Velencei Biennáléról és benne 
a Magyar Pavilonról kérdezel, akkor – ha tetszik, ha nem – az ott megvalósuló 
kiállításoknak a magyar művészetet kell reprezentálniuk, ez a jelenlegi konszen-
zus erről a kérdésről. Tehát számomra a Biennále mindig is ezt a muzeális ideát 
jelentette, és ebben nem is változott meg a véleményem azóta, amióta először 
jártam a Giardiniben. És ezt az ideát, még ha mára történetivé is vált, még min-
dig érdekesnek tartom Velencében. A pavilonok mellett ott van az Arsenale és 
a központi pavilon kurátori kiállítása, és ez a kettő együtt jól működik. A Giardini 
mindeközben egyszerre egy építészeti, muzeális park is. Nemrégiben készítettek 

3  Kis Varsó: Nefertiti teste. 50. Velencei Biennále, Magyar Pavilon, 2003. június 15 – november 2.
4  A projektről részletesen lásd: http://www.littlewarsaw.com/nef.fanzine.pdf

egy interjút Mark Dion brit képzőművésszel,5 aki 
azt nyilatkozta, hogy tulajdonképpen nagy hiba, 
hogy a múzeumokat átépítik. A múzeumokat a 
létrejöttük koncepciójában kellene megtartani, 
ha úgy tetszik, konzerválni. Az lenne az ideális, 
ha minden egyes múzeum a maga idejét képvi-
selné. És nem azt kellene mondaniuk az egyes 
államoknak, hogy átalakítjuk a meglévő múze-
umi épületeket, struktúrákat, hanem hogy újat 
építünk új koncepció szerint, a régit pedig kon-
zerváljuk. Ez mutatná meg a maga valóságában, 
folyamatában a muzeológia történetét. Meg 
kellene tartani ezeket az időkapszulákat. Mert 
az átépítés, az újradefiniálás mindig megpróbál 
igazodni az adott kor (új) igényeihez, az eredeti 
koncepció pedig így eltűnik. Ezt a konzerválást a 
Biennáléra és annak struktúrájára is érvényesnek 
gondolom, ezért tartom fontosnak továbbra is a 
nemzeti pavilonokat.
� BK: Mennyi idő telt el a kiállítás megszer-
vezésére való felkéréstől a megnyitóig? 
Elegendőnek érezted-e ezt az időt a kiállítás 
eredetileg elképzelt megvalósításához? Milyen 
munkafázisai voltak ennek az időszaknak? 
� PZS: Nem volt elég az idő, de valójában nem 
is volt kevés. Egy Velencei Biennálét kuráltam, 
nemzeti biztosként pedig ötöt néztem végig, 
és természetesen mindig nagyon nagy a hajtás, 
de ez nagyrészt összefügg a pénzügyi keretek 
rendelkezésre bocsátásának menetével. Hiszen 
hiába születik meg már a döntés, ideális esetben 

5 Idézi: Janet Marstine: Introduction, in: Janet Marstine (ed.): 
New Museum Theory and Practice. Blackwell Publishing, Oxford, 
2006, p. 31. (Az eredeti forrás a jegyzet szerint: Miwon Kwon in 
Conversation with Mark Dion, in: L.G. Corrin, M. Kwon, N. Bryson 
(Eds.): Mark Dion, Phaidon Press, London, 1996, p. 17.)

A Biennále iroda a Divatcsarnokban | Fotó: Szilágyi Lenke  
© Kis Varsó 2003, Erna Hecey Office engedélyével
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mondjuk a megnyitó előtt legalább egy évvel – amikor is a művészek elméletben 
már el tudnak kezdetnek dolgozni, a kurátor pedig írhatja a tanulmányát, és ha így 
nézzük, egy év bőségesen elég (lenne) –, ha a munkák és az anyagköltségek kifi-
zetése sajnos mégiscsak az adott Biennále évében kezdődik meg. A tárgyévben 
kezdi el utalni a pénzt a minisztérium, azaz jó esetben márciustól, az éves költség-
vetés jóváhagyása után, és ha van csúszás, addigra már kifizetetlen számlák hegye 
torlódik össze. Február-március környékén már a katalógust kellene nyomtatni, az 
installációs elemeket és a műveket kéne legyártani, miközben egyszerre jelent-
keznek a pénzügyi igények, ebből pedig mindig sok feszültség is keletkezik, s így 
marad az utolsó négy-öt hónapra a hajtás. Csak akkor lenne értelme a nagyobb 
időintervallumnak, ha a pénz egy része már hamarabb rendelkezésre állna.
� BK: Ki finanszírozta 2003-ban a kiállítás költségeit? Mekkora költségvetéssel 
dolgoztatok?
� PZS: Állami támogatásból és a Horváth Művészeti Alapítvány6 előfinanszírozá-
sának köszönhetően valósult meg a mi kiállításunk, azok pedig, amelyeket nemzeti 
biztosként követtem végig, minisztériumi költségvetésből, illetve az NKA külön 
keretéből jöttek létre. A rendelkezésre álló összeg minden évben kicsit változik 
az állami költségvetéstől függően, de nagyjából harminc és ötven millió forint 
között mozog.7 Ez nem kevés pénz a többi közép-európai pavilon költségveté-
séhez képest, ez azért enged mozgásteret a művésznek és a kurátornak.
� BK: Bár az egész pavilonban „csupán” egy darab műalkotást (egy fej nélküli 
meztelen női szobrot)8 és egy videót lehetett végeredményként látni, azonban 
ennél sokkal konceptuálisabb és összetettebb volt a projektetek. Milyen szem-
pontok alapján döntöttél 2003-ban a Kis Varsó munkájának a bemutatása mel-
lett a Magyar Pavilonban? Milyen (nemzetközi) intézmények vagy személyek 
vettek részt a kiállítás megvalósításában?

6  A Horváth Művészeti Alapítványt 2004-ben Horváth Béla alapította. Az Alapítvány legfőbb célja, hogy 
támogatásokat nyújtson kortárs képzőművészeti projektek megvalósításához. Ezen felül 2005-ben létre-
hozták a Horváth Művészeti Alapítvány Kortárs Képzőművészeti Gyűjteményét és Műkritikai Díját is.  
A kuratórium elnöke Petrányi Zsolt művészettörténész. 
7  A legutóbbi, 2013-as Velencei Képzőművészeti Biennále magyar kiállításának (Asztalos Zsolt: Kilőtték, 
de nem robbant fel című installációja, kurátor: Uhl Gabriella) 40 millió forint volt a költségvetése.
8  Eredetileg három test készült: egyet egy egyiptomi művész, egyet a Kis Varsó az egyiptomi művésszel 
közösen, és egyet egyedül a Kis Varsó alkotott. Végül a harmadik szobrot állították ki Velencében. Kis 
Varsó: Nefertiti teste, 2003. Bronz, 140×37×25 cm. Ma Horváth Béla magángyűjteményében.

� PZS: Én abban az időben is nagyon szerettem 
és most is nagyon szeretem a Kis Varsó munkás-
ságát és szemléletét, a műveiket sokra tartottam, 
és becsültem azt, ahogy akkoriban együtt dol-
goztak, gondolkodtak a magyar képzőművészeti 
szcénával. Soha nem fogom elfelejteni: az egész 
Biennálés-projektünk egy véletlen beszélgetés-
sel kezdődött Gálik Andrással egy májusi meg-
nyitón, valahol Budapesten. A beszélgetésben 
közben megkérdeztem tőle: mi lenne, ha elkez-
denénk abban gondolkodni, ha már úgyis meg-
próbáljátok folyamatosan kritizálni a művészeti 
életet, hogy akkor a Biennálét is vegyétek kritika 
alá, de úgy, hogy beadtok, beadunk egy pályá-
zatot. Erre ők teljesen túl akarták feszíteni a húrt, 
és beadtuk azt az elsőre mindenkinek lehetet-
lennek tűnő pályázatot Nefertiti teste címmel – 
ne felejtsük el, hogy akkor, amikor Magyarország 
még nem volt tagja az Európai Uniónak. Egyetlen 
egy erőssége volt az anyagunknak: az, hogy a 
pályázati interjúnk előtt kimentem Berlinbe, és 
beszéltem Dr. Dietrich Wildung egyiptoló-
gus professzorral, a berlini Egyiptomi Múzeum 
és Papiruszgyűjtemény (Ägyptisches Museum 
und Papyrussammlung) akkori igazgatójával, így 
már nem csak egy hipotézis volt a pályázatunk, 
hogy az ókori Egyiptom egyik legfontosabb mell-
szobra és a Kis Varsó által ehhez készített test 
eggyé váljon, hanem megtörtént egy konkrét 
beszélgetés, és volt is nyitottság a professzor 
részéről a projekt iránt. Mi azt javasoltuk, hogy 
a büszt Velencében is legyen kiállítva a Magyar 
Pavilonban, ez végül nem jöhetett létre, de már 
a berlini egyesítést is nagy eredménynek tartom. 
� BK: Milyen volt a nemzetközi és a magyar 
visszhangja az egész folyamatnak, majd vég-
eredményként a Magyar Pavilonnak és az ott 
bemutatottaknak?
� PZS: Köztudott, hogy már a „berlini egyesítés”9 
után rövid idővel, a Biennále megnyitása előtti 
hetekben, az akkori egyiptomi kulturális minisz-
ter felháborodásának adott hangot – leginkább 
a szobor meztelenség miatt10 –, és ez a kritikai 

9  Petrányi Zsolt és a Kis Varsó 2003. május 26-án utaztak 
Budapestről Berlinbe a művészcsoport által készített bronz-
szoborral (fej nélküli testtel), hogy az ottani Egyiptomi Múzeum 
és Papiruszgyűjteményben őrzött 3300 éves, Nefertiti királyné 
büsztjét ábrázoló mészkőfejet egyesítsék a 21. századi bronz-
testtel. A büszt és a test három órára, a nyilvánosság teljes ki-
zárásával egyesült.
10  Erről lásd a nemzetközi sajtóvisszhangot: [DPA]: Ägyipten 
fordert Nofretete wieder zurück. Frankfurter Allgemeine Zei-
tung 2003. június 11. (Online már nem elérhető); Dan Morrison: 
Egypt Vows „Scientific War” If Germany Doesn’t Loan Nefertiti. 
National Geographic News 2003. április 18. URL: http://news.
nationalgeographic.com/news/2007/04/070418-nefertiti-egypt.
html (Hozzáférés: 2013. augusztus 8.); Jeevan Vasagar: Egypt 
angered at artists’ use of Nefertiti bust. The Guardian 2003. 
június 12. URL: http://www.theguardian.com/world/2003/jun/12/
artsandhumanities.arts html (Hozzáférés: 2013. augusztus 8.); 
Hugh Eakin: Nefertiti’s Bust Gets a Body, Offending Egyptians. 
The New York Times 2003. június 21. URL: http://www.nytimes.
com/2003/06/21/arts/nefertiti-s-bust-gets-a-body-offending-
egyptians.html (Hozzáférés: 2013. augusztus 8.). A téma tágabb 
kontextus alapján történő elemzéséhez ld. még: Mestyán Ádám: 
A Nefertiti-paradigma. Holmi 2006/augusztus. URL: http://www.
holmi.org/2006/08/mestyan-adam-a-nefertiti-paradigma 
(Hozzáférés: 2014. december 29.)

Az összeillesztés után a berlini Egyiptológiai múzeumban
Fotó: Petrányi Zsolt © Kis Varsó 2003, Erna Hecey Office engedélyével
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hang azután teljes mértékben meghatározta a Magyar Pavilon nemzetközi vissz-
hangját. Sokan úgy jöttek be a Pavilonba, hogy már hallottak a botrányról, és erre 
a „botrányos pavilonra” voltak kíváncsiak. Ott viszont egy teljesen ingerszegény 
tér fogadta őket: egy szinte üres pavilon – kiszedtük a belső udvart körbefogó 
üvegfalakat –, amelynek a közepén ott állt egy szobor, és a falon egy kis méret-
ben vetített videó ment, amin az látszott, hogy Wildung professzor ráhelyezi a 
Nefertiti-büsztöt arra a testre, amit ott látott maga mellett a látogató a Pavilonban. 
Az egész installációt pedig – egy lidói kertészetből összeszedett – nagy növé-
nyek vették körbe a Kis Varsó Hajós utcai műterméből megszokott bútorokkal és 
asztalokkal együtt. A művészcsoport köztérré szerette volna alakítani a pavilont.
A projekt szempontjából, ami tartalmilag nagyon erős volt, talán az installációban 
látom az átütő siker elmaradásának okát. Hiába volt ott a videó, ahol látni lehetett 
a fej és a test berlini összeillesztését, hiába jelentünk meg a nemzetközi sajtóban, 
mégis a látogatók nyolcvan százaléka azt gondolta, hogy ez csak fikció. Sőt, még 
a szakmabeliek is így vélték, hiába mondtam, hogy tényleg áthelyeztük az ere-
deti büsztöt büsztöt az „új" testre. Ez a projekt legnagyobb drámája, azzal együtt, 
hogy megértem a Kis Varsó minimalista vízióját a kiállításról,11 mégis kockázatos 
felvetésnek tartottam akkor is és most is.
Talán még az a kérdés is idetartozik, hogy miért ment bele az egész projektbe 
Wildung professzor? Véleményem szerint akkor éppen nyugdíjazása előtt állt, és 
úgy érezte, hogy mindaz, aminek szentelte az egész életét – azaz az egyiptomi 
művészet – soha nem volt megfelelően artikulálva és értékelve a világ művé-
szet történetének szempontjából. Azzal, hogy részt vett ebben az akcióban, ő 
(is) fel akarta hívni a figyelmet az egyiptomi művészet szerepére és fontosságára. 
Sajnálatos, hogy a projekt kellemetlenséget okozott neki, úgy tudom, hogy ásatási 
munkájában, lehetőségeiben korlátozták ezután.12

� BK: Hová pozicionálnád a Magyar Pavilonban látottakat, összehasonlítva az 
abban az évben a többi pavilonban kiállítottakkal?
PZS: Itt megint visszakanyarodnék a nemzeti reprezentáció kérdéséhez. Ha azt a 
kérdést tesszük fel, hogy mennyire reprezentálta az akkori kortárs magyar művé-
szet egy szeletét a Kis Varsó Nefertiti-projektje, akkor egyértelműen az a válasz, 
hogy hihetetlenül nagy mértékben. Akkor Magyarország éppen az Európai Uniós 
csatlakozás előtt állt, Európa peremvidékén helyezkedett el. A két magyar művész 
munkája által a Velencei Biennále Magyar Pavilonjában egy globális kérdésfelte-
vést láthattunk: nagyon fontosnak tartom, hogy az univerzális kulturális örökségre 
való rákérdezés éppen egy olyan államból érkezett, amelyet Európa – akkor még 

– periférikusnak tartott. És két, ebből a periférikus európai országból jövő művész 
azt állította, hogy az európai művészet bölcsője nem Görögországban, hanem 
Egyiptomban van. Ezzel e periférikus állam művészei egy globális kérdésről akar-
tak véleményt mondani. Véleményem szerint ennél jobban nem fejeződhetett 
volna ki a képzőművészet nyelvén az, ami akkor Magyarország helyzetét, pozí-
cióját jelentette. Ebből a szempontból nagyon erősnek tartom az akkori Magyar 
Pavilont, sokkal erősebbnek a többi nemzeti pavilonhoz képest. 
� BK: 2006 és 2010 között egy más szerepkörben, a Magyar Pavilon nemzeti biz-
tosaként vettél részt a Biennálén. Mennyiben más jellegű ez a feladat a kurátori 
munkához képest? Mennyire kell (ha kell) a nemzeti biztosnak tekintettel lennie 
a Magyar Pavilonban korábban kiállítottakra, mennyire kell egy folyamatba 
beleillesztenie a kiállításokat?
� PZS: A nemzeti biztos szerepe egy nagyon fontos szerep. Kiírja a pályázatot, 
összeállítja a zsűrit, majd bejönnek a pályázatok, a zsűri több alkalommal átnézi 
ezeket, és mivel a biztos nem zsűritag, a zsűri egyfajta konzulensnek tekinti. Ennek 
az az oka, hogy a biztos már több Biennálét gondozott az intézményi háttérrel 
együttműködve. 
Viszont a folyamatban való gondolkodást, a korábbi évekkel való összevetést 
nem tartom fontosnak, sőt, egyáltalán nem tartom működőképesnek, nem is 

11  A Kis Varsó projektelképzeléseiről lásd: Szőke Katalin: „Egy limitált idejű szobor”. Beszélgetés a Kis 
Varsóval az 50. Velencei Biennále Magyar Pavilonjába készített művük, a Nefertiti teste kapcsán. 1-2. rész. 
Balkon 2003/6,7., 34-36. URL: http://www.balkon.hu/balkon03_06-07/07kisvarso.html (Hozzáférés: 2014. 
december 31.)
12  A 2003. május 26-i berlini „büszt-test egyesítést” követően Dietrich Wildungot és szintén egyiptológus 
feleségét, Sylvia Schoskét, a müncheni Egyiptomi Múzeum (Staatliches Museum Ägyptischer Kunst)  
vezetőjét az egyiptomi állam hivatalosan eltiltotta minden további ásatástól Egyiptom területén.

lehet igazából ezt megvalósítani, hiszen minden 
évben más a kurátor és más a Biennále főkurátora 
is. Mindenki újat akar látni, maximum a hely és az 
esemény kapcsolja össze az egyes Biennálékat. 
Azt ma elfogadhatatlannak tartanám, hogy 
mondjuk éveken keresztül ugyanaz a művészet-
történész rendezze a Magyar Pavilon kiállításait.
� BK: A 2007-ben a Magyar Pavilonban 
bemutatott Kultur und Freizeit (Kultúra és sza-
badidő) című projekt13 nagyrészt illeszkedik 
a ma oly kedvelt történeti múltfeldolgozás 
(Vergangenheitsbewältigung) tematikába. 
Véleményed szerint mennyiben volt mindennek 
szerepe az Arany Oroszlán-díj elnyerésében? 
� PZS: Igen, ebbe a tematikába valóban nagyon 
beleillett, és a kultúra fogalmának a körüljárásába 
is. Ez egy nagyon szerencsés helyzet volt abban 
az évben. 2007-ben nem a megnyitón döntöttek 
a díjazottakról, sőt, a megnyitón a zsűritagok még 
nem tudták, hogy zsűritagok lesznek. Ez tiszta 
helyzetet teremtett, nem lehetett őket manipu-
lálni, nem lehetett lobbizni. Ezért sokkal nagyobb 
az értéke ennek a díjnak.
A miértre csak azt tudom mondani, amivel a zsűri 
is érvelt: egy tökéletesen visszafogott esztéti-
kájú mű, amely közvetetten, de mégis konkrét 

13  Andreas Fogarasi: Kultur und Freizeit (Kultúra és szabadidő). 
Videoinstalláció. 52. Velencei Biennále, Magyar Pavilon, Velen-
ce, 2007. június 10 – november 21. Kurátor: Timár Katalin.
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Nefertiti és Prof. Dietrich Wildung | Fotó: Szilágyi Lenke © Kis Varsó 2003, Erna Hecey Office engedélyével

A magyar pavilon | Fotó: Szilágyi Lenke © Kis Varsó 2003, Erna Hecey Office engedélyével
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állásfoglalással közelített egy egyszerre globális 
és regionális kérdéshez, s járult hozzá a kultúra 
történetének feldolgozásához.
� BK: Milyen hatással volt (ha volt) a Velencei 
Biennále (mind a 2003-as kurátorság, mind a 
2006-2010 között nemzeti biztosként való rész-
vétel, majd a 2007-es Arany Oroszlán-díj) saját 
művészettörténészi karrieredre? Kaptál-e köz-
vetlenül ennek hatására meghívást külföldi kiál-
lítás megszervezésére, kialakultak-e nemzetközi 
kapcsolataid stb.?
� PZS: Ha azt kérdezed, hogy mindezek konkrét 
megtérülését látom-e, akkor röviden a válaszom 
az, hogy: nem. Mert mindaz, amit Velence kap-
csán mondjuk 2003-ban megszereztem, abból 
később nem generálódott számomra semmi. 
Nem emlékszem ilyenre. Sőt, én éppen fordítva 
voltam ezzel. A nemzetközi kapcsolatrendsze-
rem már Velence előtt kialakult. Az 1990-es évek 
végén számtalan nemzetközi konferencián vettem 
rész, Beke Lászlóval jártam az IKT kongresszu-
sokra,14 úgyhogy a Biennálén éppen, hogy a már 

14  Az IKT (International Association of Curators of Contemporary 
Art) kortárs képzőművészettel foglalkozó kurátorok nemzetközi 
szakmai szervezete. Ld. http://www.iktsite.org

meglévő kapcsolataimat próbáltam meg kamatoztatni azáltal, hogy felhívtam nem-
zetközi szakemberek figyelmét is a projektünkre. Itt most persze főleg a 2003-as  
kurátorságomról és annak következményeiről beszélek, hiszen a nemzeti biztosság 
egy teljesen más szerep, ennek nem is a nemzetközi megtérülés a célja.
De a Kis Varsó biztos, hogy azt mondaná, hogy nekik a Biennále indította be a 
karrierjüket, mert ők onnantól kezdve, szakítva a magyar művészeti életben való 
szerepvállalásukkal, a nemzetközi karrier irányában indultak el. Talán azt lehet mon-
dani, hogy a Velencei Biennále a képzőművészeknek inkább a kezdetet, a hazai 
művészettörténészeknek pedig a csúcsot jelenti.
� BK: Ma visszatekintve milyen emlékeid vannak a Biennáléról?
� PZS: Akár kurátorként, akár nemzeti biztosként vettem részt, mindegyik évből 
csak nagyon jó emlékeim vannak. Szerintem a Velencei Biennále az, amely mint 
egyfajta strukturális „skanzen”, továbbra is fent fog maradni, a nemzeti pavilonokkal 
együtt, egyedüliként a világon. Mert az emberek nagyon szívesen fognak száz év 
múlva is erre a szigetre menni, és ebben benne van maga Velence városa, a kiürült 
Velence, a kínaiak által megvásárolt Velence, a Giardini, az Arsenale, a külső hely-
színek és a társpaloták (Palazzo Grassi stb.) kiállításai. Mindez így, együtt jelent egy 
csomagot, ami iránt mindig is lesz érdeklődés. Az emberek újra és újra át akarják 
élni azt a négynapos élményt, amit egy biennále-látogatás nyújt. Mindennek per-
sze Velencében kell lennie, attól elválaszthatatlan. A Velence kontra documenta 
felállás a magja az európai kortárs művészeti megjelenéseknek, a többi nagyren-
dezvény is fontos, de ez a kettő a történeti alap minden más nagy kiállítás részére.
� BK: Rendeznél-e ma megint kiállítást a Biennálén?
� PZS: Igen, nagyon szívesen.

Készült: Budapest, 2012. július 5.
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