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Az őszi párizsi képzőművészeti események közül – a FIAC mellett – minden 
valószínűség szerint a Gallery Kraemer1 és a Kamel Mennour Galerie2 közös 

kiállítására3 irányult a legnagyobb figyelem. Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy 
hogyan (néhányan arra is, hogy miért) működik együtt a világ egyik legjelentő-
sebb, 18. századi antikvitásokkal foglalkozó galériája egy kortárs intézménnyel. 
Eredetileg a két galéria tulajdonosaival szerettem volna párhuzamos interjút 
készíteni, de mivel Kamel Mennour szinte állandóan a világot járja, és egyéb-
ként sem ad szívesen interjút, tervemnek így csak egyik fele, a Kraemer galé-
ria bemutatása valósulhatott meg. A beszélgetésre a társtulajdonos, Laurent 
Kraemer dolgozószobájában, a galériát is magába foglaló párizsi magánpalo-
tában, a rue de Monceau-ban került sor. 

� Laurent Kraemer: Valószínűleg örömet szerzek magának és a lapjának is 
azzal, ha elárulom, hogy mi is csak ritkán adunk interjút. A Balkonon kívül ennek 
a közös kiállításnak az alkalmával is a csak az amerikai New York Times és 
két francia lap, az Echo és a Figaro kérését fogadtuk el. Nem törekszünk nagy 
hírverésre, a legjobb reklámunk a munkánk minősége. Ez egy olyan galéria, 
amelyiknek nincs kirakata, viszont elég a kapun becsengetni, és mi mindenkit 
szívesen fogadunk. 
� Cserba Júlia: Valóban olyan érzés, mintha vendégségbe érkezne az ember, 
már csak azért is, mivel mindig a Kraemer-család egyik, de leginkább több tagja 
fogadja a látogatókat. Nekem az is nagyon szokatlan és meglepő volt, hogy bár-
mikor telefonáltam, sohasem titkárnő, asszisztens vagy gyakornok, hanem mindig 
valamelyik családtag vette fel a telefont. 
� LK: A művészi értékek mellett az emberi értékek továbbadása is hagyomány 
nálunk. Ennek része az is, hogy miközben a világ számos országába jutnak el 
általunk a 18. század francia iparművészeti remekművei, a családi hagyomány 
folytatásaként tevékenységünk fontos részét képezi a karitatív szervezetek 
támogatása is. Azokra is gondolnunk kell, akik nehéz helyzetben élnek, akik 
nem részesülnek olyan kiváltságos életkörülményekben, mint mi. 
� CsJ: Ha már a családot említette, mielőtt rátérnénk a páros kiállításra, kérem, 
meséljen kicsit bővebben a családról és a galéria történetéről. 
� LK: Lányom és testvérem, Olivier két fia személyében ma már a családunk ötö-
dik generációja vesz részt a galéria munkájában. Alapítója az 1856-ban született 

1 http://www.kraemer.fr/
2 http://www.kamelmennour.com/
3 KRAEMER GALERRY et KAMEL MENNOUR. Kraemer Gallery, Párizs, 2015. október 19–30.

Lucien Kraemer volt, aki fiatalemberként érke-
zett Elzászból Párizsba. 1875-ben egy szerény 
kis üzlethelyiségben nyitotta meg antikvitás 
üzletét, amit azután húsz év alatt komoly céggé 
fejlesztett. Már ő is egészen különleges dara-
bok értékesítésével foglalkozott. 1928-ban fiá-
val, Raymond-nal, az én nagyapámmal együtt 
sikerült megvásárolniuk azt az épületet, ahol 
most beszélgetünk. A II. világháború alatt a 
család hamis papírokkal bujkált, de szeren-
cséjükre voltak olyan bátor emberek, akik segí-
tették őket. Mindent elveszítettek, de életben 
maradtak. Nagyapám már idős volt ugyan, de 
apám fiatal, és semmit sem felejtve, de mindig 
előre tekintve kettejüknek sikerült a semmiből 
újra a nemzetközi élvonalba emelniük a galériát. 
Ehhez húsz évre volt szükségük, éppen annyira, 
mint az alapítónak, de a két húsz év között óri-
ási különbség volt. 
Míg az egyik húsz év során egy ambiciózus 
fiatalember létrehozott valamit, addig a másik 
húsz év újrakezdés volt a pusztulásból. Nagy 
csodálója és tisztelője vagyok az elődeinknek. 
Sikerült megőriznünk a galéria színvonalát és 
hírnevét, modernizálni és bővíteni az épüle-
tet, de mindez eltörpül amellett, amire ők vol-
tak képesek. Mindamellett, hogy ma már mi is 
modern galéria vagyunk, internettel dolgozunk, 
korszerű elektronikus és biztonsági berendezé-
sekkel rendelkezünk, ugyanazokkal a kritériu-
mokkal és ugyanabban a szellemben működünk, 
mint a 19. századi elődünk. 
� CsJ: Melyek ezek a kritériumok?
� LK: Eredetiség, hitelesség, szépség, ritkaság.  
Ez utóbbi kettő gyakran együtt jár.Természe-
tesen fontos a minőség is, és még valami, amit 
nehéz szavakba foglalni. Nem tudom, önöknél 
ismerik-e azt a fogalmat, hogy „charme”. Van 
rá esetleg szavuk? 
� CsJ: Igen, úgy mondják magyarul, hogy „sárm”. 
Ahogyan a legtöbb francia galéria, úgy a Gallery 
Kraemer is egy viszonylag szűk, pontosan beha-
tárolt területtel foglalkozik. Egészen pontosan 
mivel? 
� LK: Kezdettől fogva ugyanannak a kornak 
az alkotásaival foglalkozunk, a 19. század ritka 
berendezési tárgyaival. A hangsúly a ritkán 
van, mert a francia polgári lakások ugyan a  

C S E R B A  J Ú L I A

„…semmit sem 
felejtve,  de mindig 
előre tekintve…”
Beszélgetés Laurent Kraemer  
párizsi galériással
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Claude Lévêque 
The passenger, 2009, fehér neon, 200×145 cm © ADAGP Claude Lévêque Courtesy the artist and Kamel Mennour, Paris � Cizellált aranyozott bronzzal díszített, intarziás 
komód márványlappal | Charles Cressent munkája XV. Lajos korából, 90 × 129 × 63 cm | Alphonse de Rothschild korábbi gyűjteményéből © Kraemer, Paris
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18. században is igényes berendezéssel rendel-
keztek, de az akkori bútoroknak és tárgyaknak 
csak egészen elenyésző százaléka tartozott az 
úgynevezett „art majeur”-höz. Csak a királyi 
udvar és a nemesség engedhette meg magá-
nak, hogy ilyen darabokat rendeljen vagy vásá-
roljon. Az „art majeur” hosszú ideig kizárólag a 
festményben és szoborban tárgyiasult, a bútor, 
a berendezési tárgy bárhol a világon csak hasz-
nálati eszköz volt. Amikor XIV. Lajos megépí-
tette a versailles-i kastélyt, azt akarta, hogy a 
berendezés méltó legyen az épülethez, ezért 
ezek elkészítésével a legjobb mestereket bízta 
meg. Közülük is a legkiemelkedőbb André-
Charles Boulle volt. Tulajdonképpen ez hozta a 
forradalmat ezen a területen, mert ekkortól lett 
a használati tárgyból műtárgy, ekkortól kezdve 
születtek olyan remekművek, amiket ma a leg-
nagyobb múzeumokban csodálhatunk meg.  
A kortárs művészet mindig a saját korát vizs-
gálja és tükrözi, így a 18. századi is, kivéte-
les bútoraival, gazdagon díszített tárgyaival,  
a versailles-i ragyogással, a legmagasabb 
szintű kézműves tudással és minőséggel.
Akik azt mondják rólunk, hogy ultraspecializált 
galéria vagyunk, tévednek, valójában nagyon 
széles skálán mozog a kínálatunk, hiszen a 
csillártól a porcelánvázáig, a bútoroktól a fali-
kárpitokig nagyon sokféle tárggyal foglalko-
zunk. Mindennel, ami egy lakás berendezéséhez 
tartozik. 
� CsJ: Hogyan született meg a közös kiállítás 
ötlete? 
� LK: Egy rendhagyó eseménnyel szerettük 
volna megünnepelni a galéria fennállásának 140. 
évfordulóját, és arra gondoltunk, hogy valami-
lyen formában a szívünkhöz nagyon közelálló 
versailles-i kastéllyal kapcsolatos kiállítást kel-
lene rendeznünk. A Versailles-ban éppen akkor 
zajló Anish Kapoor-kiállítás adta az ötle-
tet, hogy megkeressük az őt képviselő galéria 
tulajdonosát, Kamel Mennourt. A kapcsolatot 
a fiatalok, a lányom és az unokaöcséim hozták 
létre, mivel ők jobban benne vannak a kortárs 
művészeti világban. A találkozás létrejött, és 
mindössze tíz perc alatt a megegyezés is meg-
született. Kamel Mennour Anish Kapoor mellettt 
még három olyan művészt, Claude Lévêque-t, 
Daniel Burent és Lee Ufant ajánlotta a kiállí-
tásra, akik már szerepeltek Versailles-ban vagy 
a Louvre-ban. 
Mennour galériájának jól jött, hogy Kraemeréknél 
állíthat ki, nekünk pedig azt az előnyt hozta, 
hogy fiatal gyűjtőkkel szélesedik a vevőkörünk. 
Az eddigi egyéni partnereink nagy részének 
abban a különleges szerencsében volt része, 
hogy szülei, nagyszülei révén műtárgyakkal, 
értékes bútorokkal körülvett környezetben 
nevelkedett, így ezen a téren több-kevesebb 
ismerettel rendelkezik. Újabban viszont, és ezt 
a mostani kiállítás csak még növelte, olyan 

Anish Kapoor
Cím nélkül (Void), 1989, üvegszál és pigment, 98 × 98 × 98 cm © ADAGP Anish Kapoor, Courtesy the artist and Kamel 

Mennour, Paris � Boulle-doboz (díszített faragott fa és aranyozott bronz) André-Charles Boulle munkája 1700 
körül, XIV. Lajos korából, 28 × 37 × 26,5 cm | Kiállítva: „André-Charles Boulle, 1642–1732, Un nouveau style pour 

l’Europe” Museum fur Angewandte Kunst, n°4 p. 194-195, Francfort, 2009–2010 © Kraemer, Paris.

Daniel Buren 
Quand la peinture fait le mur – n°67, 1991/2015, fehér festék tört fehér textilre, 97,8 × 97,8 cm © DB – ADAGP Paris 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris � Cizellált bronzzal és aranyozással díszített íróasztal | Jean-Henri 

Riesener munkája XVI. Lajos korából, 75,5 × 82,5 × 51 cm | eredete: Ducs de L. XVIII. század óta © Kraemer, Paris
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harminc-negyven év körüli tehetős, főleg a pénzügy és high-tech területén dol-
gozó, zömében amerikai érdeklődő érkezik hozzánk, akik eddig csak kortárs 
műveket ismertek és vásároltak. Amit nálunk látnak, az egészen új számukra, 
múzeumokban sem látták még, mert nem járnak olyan jellegű múzeumokba, ahol 
ezekkel találkozhattak volna. Érdekes megfigyelni, milyen gyermeki rácsodálko-
zással fedezik fel nálunk XIV., XV. és XVI. Lajos korának bútorait. Nem mondják, 
hogy sohasem láttak még ilyent, de mi észrevesszük, és nagyon kellemes érzés 
látni, hogyan ismerkednek velük. 
Ez a kiállítás éppen arra ad alkalmat, hogy rájöjjenek, nem kell félniük az eklek-
tikától, otthonukban jó társaságban lenne kortárs alkotásaikkal egy több száz 
éves mestermű is, legyen az egy kínai porcelán váza, egy intarziás íróasztal 
vagy egy faragott ülőbútor. Az új klienseket elsősorban a tárgyak esztétikai 
értéke, nem pedig a régisége hódítja meg. A társadalmi helyzet kifejezésére 
sokan elsősorban nagy nevektől, kortárs és modern művészektől vásárolnak, 
mert ez a siker jele. Például Warholt, vagy ha nagyon sok pénzük van, Rothkót. 
De ezen a kiállításon felfedezték, hogy egy egészen minimalista otthonban is 
jól mutat egy XVI. Lajos korabeli faragott, aranyozott fotelpár, egy bronz falikar 
vagy egy mahagóni asztal. Főleg, amióta a szőnyegpadló helyett visszatért a 
parketta divatja. Ahhoz hasonlítanám, mint amikor valaki a rockzene és dzsessz 
után megismerkedik a komolyzenével. A kiállítás rendezésében Jean-Jacques 

Aillagon, volt kulturális miniszter, a versailles-i 
kastély korábbi elnöke is segítségünkre volt 
tanácsaival. Ő volt az, aki először fogadott be 
kortárs műveket, többek között Jeff Koons-t a 
versailles-i kastélyba. Sokakat meghökkentett 
vele, sok kritikát kapott miatta, de az eredmé-
nye mégiscsak az volt, hogy olyan közönséget 
is odavonzott, akik azelőtt sohasem érdeklődtek 
a versailles-i kastély iránt. Éppúgy történt, mint 
itt a rue Monceau-ban. 
� CsJ: Köztudott, hogy a világon szinte egyedül-
álló gyűjteménnyel rendelkeznek. Ha nem üzleti 
titok, elmondaná, hogyan jutnak hozzá ezekhez 
a különleges ritkaságokhoz, mint amilyeneket 
most alkalmam volt itt látni, hogy csak II. Katalin  
orosz cárnő szekreterjét vagy Jean-Henri Riesner 
pompás munkáját, a versailles-i kastélyból  
származó intarziás játékasztalt említsem? 
� LK: Nem mi kutatjuk fel a tárgyakat, hanem 
azok találnak meg minket. Nagyon sok megke-
resést kapunk, mi pedig tüzetesen megvizsgál-
juk a felkínált tárgyat. Semmilyen engedményt 
nem teszünk. Egy rosszul restaurált dara-
bot még akkor sem fogadunk el, ha az a kirá-
lyi udvarból származik. A tulajdonosok zöme 
nem tud különbséget tenni egy valóban jó 
minőségű nagypolgári berendezési tárgy és 
egy „chef d’œuvre” (főmű) között. Nagy részü-
ket vissza kell utasítanunk, de mindig akad egy-
egy valóban különleges ritkaság. Alig néhány 
olyan galéria van Franciaországban, amelyik 
hasonló területen működik, mint mi, így aztán 
sokan fordulnak hozzánk. Érdekességként hadd 
jegyezzem meg, hogy az egyik legjelentősebb 
konkurensünk, a Faubourg Saint-Honoré utcá-
ban működő Galerie François Léage tulajdono-
sai szintén a Kraemer-család rokonai. 
� CsJ: Alkalmam volt megtapasztalni, hogy a 
család bármelyik tagja milyen hozzáértéssel 
és lelkesedéssel tud beszélni egy-egy darabról. 
Önök, akiket mondhatni szenvedélyes szeretet 
köt a művészethez, nem sajnálják, hogy csak 
viszonylag kevesekkel oszthatják meg e remek-
művek élvezetét? Hiszen csak egy nagyon szűk 
réteg engedheti meg magának, hogy önöknél 

Anish Kapoor
Cím nélkül, 2014, gránit, 100 × 80 × 73 cm © ADAGP Anish Kapoor | Courtesy the artist and 
Kamel mennour, Paris � Faragott, aranyozott tükrös falburkolat XV. Lajos korából, 330×178 cm  
Eredet: Hôtel Lambert – 2, rue Saint-Louis-en-l’Ile, 75004 Paris. Collection Karl Lagerfeld.
© Kraemer, Paris.
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vásároljon, de a galériájukba is csak kevesen jutnak el, ahol legalább láthatnák 
ezeket a valóban különleges ritkaságokat. 
� LK: Akiknek nem adatik meg, hogy ilyen darabokhoz jussanak, azok számára 
Franciaország nagyon gazdag lehetőségeket kínál, hogy gyönyörködhessen 
bennük. Például a Loire-menti kastélyok, Versailles, a Musée d’art décoratif 
vagy éppen a Musée Camondo nagyon sok darabja a mi galériánkból származik.  
A Camondo-család egyébként nemcsak komoly vevője volt a Kraemer Gallerynek, 
de szoros barátság is fűzte egymáshoz a két családot. 
Mint ismeretes, Moïse de Camondo a francia államra hagyta magánpalotáját 
és gyűjteményét, és mivel a II. világháború következtében a családból senki 
sem maradt életben, ennek a barátságnak az emlékére mi finanszíroztuk a 
múzeum renoválását és kiállításaikhoz is rendszeres támogatást nyújtunk. 

De sok műtárgy került tőlünk többek között  
a Louvre-ba, a New-York-i Metropolitain 
Museum of Art-ba, és a Los Angeles-i J. Paul 
Getty Museum gyűjteményébe is. 
Zárójelben hadd mondjam el, hogy a Getty 
múzeum munkatársa szólt, hogy az archívum-
ban talált egy olyan levelet, amiben Getty úr 
azt írja, hogy találkozott a fiatal Kraemerrel.  
Az említett fiatalember a nagyapám volt. 
Nagyon örülünk, hogy a világ számos országába 
eljutnak műtárgyaink, mert úgy tekintjük azo-
kat, mint a francia kultúra és ízlés nagykövetei. 

Részlet a Gallery Kraemer egyik helyiségéből. © Kraemer, Paris.


