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Balázs Kata: Hogyan alakult a pályád 1990-ben?
Várnagy Tibor: Az év a Ligetben Lábass Endre kiállításával indult, 
amit Mándy Iván nyitott meg. A századik kiállításunk ‒ mármint 
a Ligeté ‒ egybe esett a Hejettes Szomlyazók fehérvári kiállításának 
megnyitójával1 azon a tavaszon. Ezen a századik kiállításon Litván 
Gábor rajzait mutattuk be, aki akkor már évek óta saját maga rajzolta a 
plakátjait. Nem sokkal korábban Sugár János elvitte őt a váci grafikai 
műhelybe, hogy készíthessen egy széria litót. Ebből állt össze a kiállí-
tásunk anyaga. Azt találtuk ki Gáborral, hogy azt a zenés megnyitót, 
amit tervezett − ha jól emlékszem − Mozart operarészletekből, a Dózsá-
ban mutatjuk be. Ez egy kocsma-vendéglő volt, egy kis színpadszerű 
résszel, a Liget közelében, ahova nagyon gyakran jártunk megnyitók 
után és kiállításrendezés közben is. 
1990 nyarán készült az első Liget Almanach2 Halas István segítsé-
gével, így amikor az USA-ba indultunk a feleségemmel, már vihet-
tem belőle. Az évet számomra a Fotokoktél című bemutatóm nyitotta.  
Az FFS keretében Farkas Gábor szervezett egy fotókiállítás-soroza-
tot a Bercsényiben, amelyben minden kiállító kapott néhány napot. 
Faresz kezdte, méghozzá úgy, hogy Ravasz Andrással közösen 
hullámkartonnal beburkolta azt a falat, ahol az ablaksor húzódott. 
Nem én voltam a következő kiállító, ezért volt időm kitalálni, hogy 
ha már ilyen jól letakarták az ablakokat, akkor építeni lehetne erre 

1  A Hejettes Szomlyazók szenvedélyes élete. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1990. 
március 31 ‒ április 29.

2  Liget Galéria 1983-1990. Szerk. Várnagy Tibor, tervezte: Halas István, XIV.ker. Művelődési 
ház, Budapest, 1990

a sötétkamra-helyzetre, s elkezdhetek 
akciózni fotóvegyszerekkel3: 10×15 cm-es 
méretű fotópapírokra fixírrel egy feliratot 
nyomtattam. A térbe zöld borospalacko-
kat lógattam be ‒ persze címke nélkül ‒, 
amelyeket feltöltöttem vízzel, és azokba 
kerültek az előzetesen preparált fotópapí-
rok. A terembe lépve zöld fény fogadta a 
látogatókat, akik az üvegekben egy fehér 
papírt láttak lebegni. Az üvegek alján 
pedig azt a feliratot, hogy FORMALIN, 
amit ‒ mivel körkörösen volt felírva ‒, 
úgy is lehetett olvasni, hogy INFORMAL.  
Az akció során hívót fecskendeztem a 
palackokba, minek hatására a fotópapírok 
elfeketedtek, s így olvashatóvá vált rajtuk 
a felirat: A BENYOMÁSOM. Összeol-
vasva a palack feliratával: A BENYO-
MÁSOM INFORMÁL. Tautologikus cse-
lekvéssor volt, ami a hagyományos ‒ ha 
úgy tetszik ‒ látványelvű fotográfiát vette 
célba, s azt próbálta meg bemutatni, hogy 
a fotó eszközeivel másképp is létre lehet 
hozni képeket, kiállítást. 
BK: Hogy emlékszel erre az évre a Hejettes 
Szomlyazók működésének a szempont- 
jából?

3 http://www.dailymotion.com/video/xjg4dc_
fotokoktel_creation (utolsó hozzáférés: 2019. június 
30.)
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VT: A Szomlyazókkal 1990 a Virrasztás 
című fesztivállal indult Dunaújvárosban,4 
aztán a már említett székesfehérvári kiál-
lításunkat rendeztük (amit szerintem 
rosszul oldottunk meg) és utána indul-
tunk Hannoverbe (ahol a mi installációnk 
nekem szintén nem tetszett),5 miközben 
megálltunk Berlinben. Akkor készítet-
tük az akciófestményünket az East-Side 
Galéria számára.6 Az a projekt azon ala-
pult, hogy a Fal a nyugati felén a teljes 
hosszában tele volt graffitizve, miközben 
Keleten ezt a hatóságok nem engedték, s 
így az ebből következően teljesen csupasz 
maradt. A szervezők fiatal, kelet-európai 
művészeket kértek fel arra, hogy ‒ rea-
gálva a Fal leomlására ‒ fessék tele a 
keleti oldalt. Minden résztvevő egy más-
fél szelvény méretű, körülbelül 6 méter 
hosszú, 3 méter magas falrészt kapott. Mi 
azt találtuk ki, hogy átdobunk fölötte egy 
vödör festéket, amiből néhány csepp nyil-
ván jut majd a falra is, és részünkről ennyi. 
Igen ám, csak tíz kiló festéket 3 méternél 
magasabbra földobni, az végül csak ötöd-
szörre sikerült. S, hogy megkülönböztet-
hetőek legyenek a próbálkozásaink, több 
színt kellett használnunk. Ha elsőre sike-
rül, akkor az fekete lett volna. Ha harma-
dikra, akkor fekete és vörösesbarna (ami a 
nyomdai retusfesték színe volt akkoriban), 
de végül a második vödör fehér ment át. 
Hazafelé Hannoverből Bécsben megáll-
tunk, ahol a Künstlerhaus SCHNELLE 
BILDER című kiállításának megnyitóján7 
ismét megcsináltam a Fotokoktél című 
akciót, csak ott már angol felirattal. 
BK: 1990-ben hosszabb időt töltöttél Ameri-
kában. Min dolgoztál?
VT: Bloomingtonba (Indiana) men-
tünk, ott készítettük elő John P. Jacob-
bal a szamizdat kiállítás (Hidden Story)  

4  Virrasztás – performansz találkozó, Bartók Béla 
Művelődési Központ, Dunaújváros, 1990. április 10., 
ld. http://www.c3.hu/~ligal/hszvirr.html (utolsó 
hozzáférés: 2019. június 30.)

5  Inspiration : Sommer Atelier, Messe Gelende, 
Hannover, 1990

6  Stellvertretende Durstende: Farbe Übertrag. East Side 
Gallery GDR, Berlin, 1990, ld. http://www.c3.
hu/~ligal/hszBerlin.html (utolsó hozzáférés: 2019. 
június 30.)

7  SCHNELLE BILDER / AKTUELLE FOTOKUNST IM 
GESPRACH. Künstler aus Polen, Ungarn, CSFR, 
Österreich, Künstlerhaus, Bécs, 1990, résztvevő 
művészek: Zbigniew Thomaszczuk, Leszek Golec, 
Slawomir Barcik, Wojciech Prazmowski, Andrzej 
Lahowicz, Natalia LL, Stefan Wojnecki, Tibor 
Várnagy, János Vető, Tibor Zátonyi, Imre Drégely, 
Ágnes Eperjesi, Gábor Farkas, Zdenek Lhoták, Pavel 
Blanka, Tamara Horáková & Ewald Maurer, Herwig 
Kempinger, Michaela Moscouw, Gue Schmidt, Peter 
Dressler, Jana Wisniewski

katalógusát,8 majd John onnan utazott Richmondba a Hajas-
retrospektívet9 megrendezni, mi pedig Andival, a feleségemmel New 
Yorkba, hogy megcsináljuk a Hidden Story installációját.10 Ott az volt 
a probléma, hogy a kiadványokat nem szerettem volna szekrényekbe 
meg vitrinekbe, illetve a falra rakni, hanem − legalább egy részü-
ket − szabadpolcra, hogy a nézők belelapozhassanak. Maga az anyag 
elég bőséges, persze nem a teljesség igényével készült válogatás volt a 
hazai politikai- és kulturális szamizdatokból, miközben nemcsak füze-
tek, könyvek, de kazetták, jelvények, trikók, karszalagok, matricák is 
bemutatásra kerültek, mutatván, hogy a második nyilvánosság milyen 
sokrétű és kiterjedt volt. Ráadásul, ha nem is ugyanolyan mennyiség-
ben, mint a hazai anyagokat, de cseh, lengyel, román, és keletnémet 
kiadványokat is tudtunk mutatni. A katalógus maga is egy szamiz-
dat jellegű könyv-munka volt. A megnyitó remekül sikerült, jó volt a 
közönség, és elég sokan is eljöttek: Rimma és Valeriy Gerlovin, az orosz 
művészházaspár, akiknek John az azt megelőző évben mutatott be.  
De eljött Alison Knowles, Carlo Pittore, szóval nagyon szépen sike-
rült az egész. Martha Wilson11 performanszművész, a kiállítóhely,  
a Franklin Furnace Archív12 alapító igazgatója New Yorkban, azt tervezte, 
hogy utaztatni fogja az anyagot, de végül nem kapott hozzá támogatást.

8  Hidden Story: Samizdat from Hungary and Elsewhere. Szerk. Tibor Várnagy, John P. Jacob, 
Franklin Furnace Archive, New York, 1991

9  Nightmare Works: Tibor Hajas. Anderson Gallery, School of the Arts Virginia 
Commonwealth University, Richmond, 1990. augusztus 30 ‒ október 14.

10  Hidden Story: Samizdat from Hungary and Elsewhere. Franklin Furnace Archive, New York 
1990. szeptember 27 - november 10.

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Wilson
12 http://franklinfurnace.org/about/

Várnagy Tibor
Mandala (grafit), 50 × 50 cm, 1994 

*  Az interjú előző része: Balázs Kata: Beszélgetés Várnagy Tibor képzőművésszel I.  
1968–1989, Balkon, 2019/3., 4–14.

**  Ld. http://www.ligetgaleria.c3.hu/dupla9095.htm; http://www.ligetgaleria.c3.hu/dupla9601.
htm; http://www.ligetgaleria.c3.hu/dupla0203.htm (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)
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furdalásom, mert úgy éreztem, minden 
olyan művésznő (akár legelső) kiállítását 
bemutattam, akikről tudtam, és akik jók 
voltak. Még az se érdekelt, mikor ezeket a 
szakma nem vette komolyan, mint például 
Ujj Zsuzsi esetében, mert a vélemények egy 
részét konzervatívnak tartottam. Ugyan-
akkor, mikor számolni kezdtem, mégis-
csak az derült ki, hogy az összes kiállítónk-
nak még csak az egynegyede sem nő. Mint 
szempont ez ekkor tudatosodott bennem. 
Gerlóczy Sárit korábban nem ismertem, 
mert egy nálunk idősebb nemzedék tagja, 
illetve azért, mert más intézményektől se 
kapott különösebb figyelmet, de a találko-
zás vele hatalmas felfedezés volt szakmai-
lag és emberileg egyaránt. 
Kerekes Gábor 1992-ben mutatta be a 
Ligetben mindazt, amin az 1985/86-os  
leállása után dolgozni kezdett. Azért 
vagyok büszke erre, mert Gábor addig 
nagyon kevés egyéni kiállítást rendezett, 
és nagyon megtisztelő volt számomra, 
hogy hozzánk 1985-ben is, meg 1992-ben 
is ilyen, a pályája szempontjából fontos 
anyagokat hozott. 
Aztán − Háy Ági intenciói szerint − meg-
szerveztük az Első epigonkiállítást, és 
nem sokkal korábban kerülhetett hoz-
zánk Lia néni, akivel a kapcsolatunkat, 
máshol már elmeséltem.15 Deák Erika 
akkor még New Yorkban élt, de ő hozta 
el hozzánk Allen Frame fotóit is ebben 
az évben. Nem térnék ki most az összes 
kiállításra, csak még két bemutatóra, 
ami a Ligetben volt év végén. Az egyik a 
Mű könyvek/Könyv művek, amit Böröcz 
Andrásékkal csináltunk közösen. Nem-
zetközi anyag volt, mert András és párja, 
Robbin Silverberg, New Yorkban erősen 
benne voltak a művészkönyvek gyártásá-
ban, s abban a nemzetközi hálózatban, 
ami ezekkel foglalkozott. Nálunk is ‒ és 
ezt talán nem hangsúlyoztam eléggé − az 
1980-as években szinte minden művész 
csinált egyedi vagy néhány példányos 
házi készítésű könyveket, füzeteket: ez 
része volt a mi korabeli szamizdat kultú-
ránknak. De Eperjesi Ági például más 
egészen más irányból érkezett e témá-
hoz: ő az Iparművészeti Főiskolán tanult 
tipografálni, könyveket tervezni, úgy-
hogy ilyen értelemben hozzám képest 
profi volt. Mikor korábban a magam 

15 https://www.youtube.com/watch?v=WoQ1TEvIsPM 
(utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

művészkönyvein dolgoztam, sejtelmem se volt a tördelés, a tipográ-
fia írott és íratlan szabályairól, csak csináltam, ahogy jónak láttam. 
A kreatív oldalát tekintve ez rendben is volt, de volt mit tanulnom 
Ágitól. Élveztem, mert ami korábban ösztönös döntés volt, az innen-
től tudatossá válhatott. Nem mellesleg ugyanez történt a fotóval is. 
Ági fotó szakot is végzett, én pedig néhány barát és kolléga tanácsait 
követve kezdtem el fotózni. Persze az FFS is sokat fésült rajtam. Tulaj-
donképpen a kezdetektől kétféle úton haladtam: az egyik vonal volt  
a kísérletező, a másik a tárgyszerűbb naplózása a családi életünknek, a  
Ligetnek, a Szomlyazóknak, az utazásainknak. Az évtized végére az 
utóbbiakat is „borítottam” a szolarizálással. 1992-ben az utolsó izgal-
mas kiállítás a Ligetben Farkas Gáboré volt, aki a Liget utcájával 
párhuzamos Abonyi utcában lakott. Azt találta ki, hogy ezen a két 
helyszínen állít ki: a saját műtermében, illetve nálunk. A megnyitót 
úgy oldotta meg, hogy két zenészt hívott a Csokonai Vitéz Műhelyből, 
akik egyszerre játszottak a két helyszínen, a Ligetben, és Gábor műter-
mében. Kábelen össze voltak kötve, úgyhogy a helyszíneken egy-egy 
zenészt láttál, de mindkettőt hallottad. 
1992-ből még Christoph Rauch Dupla című anyagát kell említenem. 
Ez nem egyszerűen csak remek kiállítás volt, de a nyitánya is az 1990-es 

BK: 1991-ben milyen események rendezésében vettél részt?
VT: A rendszerváltásnak ez az éve már kissé lendületét vesztettnek 
bizonyult. Pontosabban egy olyan évnek, mikor még futottak a dolgok, 
s pörögtek tovább, de egyre lanyhább érdeklődés mellett. Annyira a 
politikai kérdésekkel volt mindenki elfoglalva, hogy a kortárs művé-
szetre szinte már senki se figyelt oda. Az 1990 őszén Varsóban bemu-
tatott kortárs osztrák–magyar fotóanyag például 1991 elején érkezett 
vissza Varsóból Szombathelyre, immár kortárs lengyel művészek mun-
káival kiegészítve.13 De ennek sem lett olyan visszhangja, mint amit 
megérdemelt volna. A napilapoknak másra kellett a hely, s ennél fogva 
leálltak a heti kiállításkritikákkal. Már 1988-ban is megtörtént, hogy 
például amikor Hajdu István írt egy recenziót a Magyar Nemzetbe a 
mi Nitsch-kiállításunkról,14 az végül azért nem jelent meg, mert − ha 
jól emlékszem − egy Sztálin-életrajzot (ami a rémtetteit részletezte), 
közöltek folytatásokban. Ez is mutatta, hogy a kortárs képzőművészet 
abban a helyzetben nem volt annyira érdekes, mint a politikai múltunk 

„feldolgozása”. 
BK: Galériavezetői szempontból milyen volt a rendszerváltás időszaka? 
VT: Meghatározó volt, hogy sok új galéria nyílt. Galériázni kezdett  
a Francia Intézet, a Goethe, aztán megnyílt a Knoll, a Várfok, s néhány 
más kiállítóterem is, ami azóta bezárt, illetve a Ludwig Múzeum.  
Az 1990-es évek első felében hozták létre az azóta is jellegadó kereske-
delmi galériák jó részét, de rögtön az elejétől csinálni kezdte a Tűzoltó 
utcát az Újlak, a Bartók 32-t pedig St. Auby vette át és kezdte fejlesz-
teni. Mindez számomra azzal a következménnyel járt, hogy a Liget pro-
filját is újra kellett gondolnom. Vissza kellett fognom a fotókiállítások 
számát, mert a gyakoriságuk miatt elkezdtek bennünket fotógaléria-
ként emlegetni. Mondanom se kell, hogy nem voltunk azok, de a kül-
földi cseréink legkényelmesebb eszköze a kortárs irányok bemutatására 
leginkább alkalmas, ugyanakkor könnyen kezelhető és szállítható fotó, 
meg a videó volt. A másik, amin változtatnom kellett, az a nyitvatartási 
idő volt. Ennyi társintézménnyel párhuzamosan dolgozva átálltunk 
előbb a három, majd a 1990-es évek végétől a négy hetes kiállításokra. 
Az A/3-as plakátoknak se volt többé értelmük, így képeslap méretű meg-
hívókat kezdtünk el kiküldeni. 
BK: Az 1990-es évek elején Eperjesi Ágnes képzőművésszel dolgoztál 
együtt. Ennek mi a története?
VT: 1991 elejétől 1995 elejéig dolgoztunk együtt, s ebben az időszak-
ban mindent Eperjesi–Várnagy néven mutattunk be, kivéve azokat a 
műveket, amelyeket Derkovits-ösztöndíjasként állítottam ki 1991 és 
1994 között. Csináltunk együtt művészkönyveket (Egy könyv 1992, Elő-
jelek 1991/1995), fotós munkákat, installációkat, s mindösszesen ‒ ha jól 
számolom ‒ nyolc közös kiállítást (ebből egyet-egyet Varsóban, illetve 
Hamburgban), miközben több mint egy tucat csoportkiállításon is sze-
repeltünk. Most itt a közös műveken azért nem szeretnék végigmenni, 
mert hogy mi melyikünk ötlete volt, azt utólag eléggé másképp látjuk, 
de ezt majd a művészettörténészek szét fogják tudni szálazni. 
BK: Milyen a Ligetben rendezett kiállításokra emlékszel vissza a legszíve-
sebben 1991-ből?
VT: Abban az évben számomra a Maria Lavman–Vető János páros 
bemutatkozása volt az egyik legkedvesebb, és Ujj Zsuzsi Másodikja, 
illetve Bernáth Y Sándor anyaga, mert az a rendszerváltást követő 

13  FOTOANARCHÍV II. Kreatív fotográfia Ausztriából, Lengyelországból és Magyarországról, 
Szombathelyi Képtár, Szombathely, 1991. január 18 ‒ február 10., ld. https://www.youtube.
com/watch?v=AxzP3ByYFA4 (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

14  Das Orgien Misterien Thater– Fotók és videók Hermann Nitsch 1963–1988 közötti akcióiról. Liget 
Galéria, Budapest, 1988. június 3., ld. https://www.youtube.com/watch?v=NJgdzWTio2g 
(utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

legelső cenzúrázási eseményre reflektált. 
Sándor rajzolta ugyanis az Új Hölgyfutár 
borítóját, ahol az új-régi magyar címert 
két meredező farkú ördög tartotta a kezé-
ben. Nem sokkal azt megelőzően zajlott 
a vita, hogy az új Magyar Köztársaság 
címere a Kossuth-féle, vagy a koronás 
címer legyen-e. Számomra evidensnek 
tűnt, hogy az előbbi (ha már köztársaság-
ként, s nem királyságként folytatjuk), de 
az új honatyák a koronás mellett döntöt-
tek. Annak heraldikailag nem része a két 
angyal, s ezeket alakította át Sándor két 
ördögfiókává. Persze ez csak egy karika-
túra volt, bordó alapon fehér vonalakkal, 
de Torgyán meginterpellálta a Parla-
mentben, mondván, ez egy nemzeti jelkép 
meggyalázása. Azt a számát az Új Hölgy-
futárnak be kellett zúzni. Ezt követően 
rendeztük meg Bernáth Y Antihistory/10 
igaz plakát 1979–1986 / avagy úgy látszik a 
>három T<-ből nekem a tűrés marad című 
kiállítását. 
További kedvenc kiállításom volt Háy 
Ágnes Haláltánc című anyaga 1991-ből. 
Kiállításrendezés közben beszélgettünk, 
és Ági szinte elárasztott kiállítási ötle-
tekkel: többek közt a képregény-kiállítás, 
és az epigonkiállítás azok, amik meg is 
valósultak: a képregény-kiállítás szinte 
azonnal. 1991-ben még osztrák kiállítónk 
is volt a Ligetben, de aztán 1992-től szép 
lassan elkezdett kihűlni az a lelkesedés, 
amit a rendszerváltás miatt éreztünk. 
Persze végre szabad volt a sajtó, új lapok 
jöttek létre, nekilódult a könyvkiadás, s 
egymás után adták ki az addig tiltott 
műveket, szerzőket. Mi különösen a kora-
beli Magyar Narancs szerkesztőivel vol-
tunk jóban. A Ceausecu-féle falurombo-
lás elleni tüntetés után, amint hazaértem, 
már hívtam is elő a filmet − méghozzá 
a szokásos szolarizációs eljárással −, és 
amint elkészült a nagyítás, rohantam át 
vele Víg Mónika szerkesztőhöz. A cím-
lapra tették a képet, mert tetszett nekik, 
hogy nem egy szabályos fotó, mint az 
összes többi újságban. A Szomlyazókról, 
meg a Ligetről is rendszeresen hoztak 
anyagokat. 
BK: 1992-ben hogyan folytatódott a Liget tör-
ténete?
VT: Gerlóczy Sárié fontos bemutató 
volt. Részben azért, mivel főleg az ameri-
kai utak hatására tudatosodott bennem, 
hogy mennyi női kiállítónk van a Liget 
programjában. Nem volt lelkiismeret 

Eperjesi Ágnes – Várnagy Tibor
Magvas kiállítás / Der Kern einer Ausstellung, Künstlerhaus, Hamburg, 1992 
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ami a Padlópéldázatok IV. alcímet kapta 
nálam, folytatva az Ágnessel a Polifónia 
keretében közösen készített Krétakört 
(1993).23 Az alapötlet Bencsik Barnabásé 
és Weber Imié volt, mert ők szállíttattak 
a Stúdió Galériába egy jó mázsa homo-
kot, amivel be lehetett teríteni a padlót. 
Dezső mániája akkor már a lóverseny volt, 
s ő azt javasolta, szórjunk szét a homokon 
egy csomó citromot. Az én ötletem az 
volt, hogy Dezső rajzait kis rudacskákra 
ragasztva zászlókként állítsuk ki, amelyek 
a „lóversenypálya fölött lobognak”. Dezső-
vel akkor már nagyon baráti viszonyban 
voltunk. Kért, hogy tervezzek neki borí-
tókat,24 s én csináltam is, nagy élvezettel.  

23  Eperjesi Ágnes ‒ Várnagy Tibor: Padló példázatok 2. 
‒ Tanulmányok a krétakörhöz. Budapesti Tanítóképző 
Főiskola , Budapest, 1993. november 30. → Polifónia. 
A társadalmi kontextus mint médium a kortárs magyar 
képzőművészetben, Budapest, különböző helyszínek 
a városban, 1993. november 1 - 30., ld. http://wwwold.
sztaki.hu/providers/nightwatch/szocpol/
masmunkak/kreta.html, http://catalog.c3.hu/index.
php?page=work&id=990&lag=HU (utolsó 
hozzáférés: 2019. június 30.)

24  Tandori Dezső: Az evidenciatörténetek, 1996;  
A semmi kéz, 1996; Kész és félkész katasztrófák, 1997. 
Mindhárom könyv a Magvető Kiadónál (Budapest) 
jelent meg.

Az első Ligetes kiállítástrilógiája25 után szinte évről-évre mutattuk be 
az újabb és újabb anyagait. Intenzíven leveleztünk, beszélgettünk tele-
fonon, írtam a képzőművészeti életművéről a Balkonba.26 Nagyon nem 
tetszett nekem, hogy a képzőművészeti életművéről a mi szakmánk 
mennyire nem szeretne tudomást venni, miközben arra ugyancsak 
büszkének kellene lennünk. Ez 2004-ig tartott, mikor Bencsik Barna 
a hollandoknál rendezte a magyar évadot. Akkor a Galerie van Gelder 
keresett meg, s az általam javasolt művészek közül KissPál Szabolcs, 
Tandori, és St.Auby alkotásaiból mutattak be egy kiállítást Amszter-
damban.27 Dezső és köztem a kapcsolat persze ezt követően se szakadt 
meg. 2007-ben közös installációt csináltunk a 2B Bartók bogarai című 
kiállítása számára,28 majd szólókiállítást is rendeztünk ugyancsak a 
2B-ben, 2009-ben.29

BK: A rajz ismét fontos szerepet kezdett betölteni a saját munkáidban is az 
1990-es évek közepén, miért?
VT: 1995/96-ban, az azt megelőző években készített mandalák után, 
visszatértem a tearajz-sorozathoz. A mandalák esetében arról volt 
szó, hogy kisebb-nagyobb fatáblákat preparáltam, amelyek közepéről 

25  Ld. http://www.ligetgaleria.c3.hu/dupla9601.htm (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)
26  Várnagy Tibor: A keresztrejtvény színelmélete, és tovább. Tandori kiállítás-trilógiái a 

Ligetben, Balkon, 1998/12., 9-13. 
27  Freedom Borders: Szabolcs KissPál, Dezső Tandori, IPUT (International Union of 

Telecommunications - superintendent: Tamas St.Auby), Galerie van Gelder, Amsterdam, 2004. 
október 9 ‒ november 7., ld. http://www.galerievangelder.com/showarchive/
archivefreedomborders.html (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

28  Bartók bogarai, 2B Galéria, Budapest, 2007. március 6 - április 14., ld. http://www.2b-org.hu/
archiv35.html; 

29  A PART ALATT. Hajagos Andrea, Tandori Dezső és Várnagy Tibor kiállítása, 2B Galéria, 
Budapest, 2007. március 25 - április 18., ld. http://www.2b-org.hu/2b.html

éveken át végig tartó kiállításcseréknek Monika Wucherrel és Chris-
toph Rauchhal. Monika művészettörténet szakos hallgatóként ösztön-
díjjal Budapesten tanult. 1989/90-ben találkoztunk, mert járt a Liget 
megnyitóira. 1990 második felében vagy 1991-ben Christoph-fal jött 
Budapestre, és mint kurátor rendezte meg a kiállítását a Bercsényiben. 
Ennek során lettek egy pár. Megkértem őket, hogy a Ligetben is csinál-
janak valamit. Így indult, hogy Hamburgból, ahol éltek, elkezdtek fiatal 
művészeket hozni Budapestre, illetve magyar művészeknek kiállításokat 
csinálni Hamburgban. Bencsik Barnabás, aki akkortájt vette át a Stú-
dió Galéria vezetését, azonnal beszállt. A Stúdió Galériának az 1980-as 
években talán még vezetője se volt, nemhogy kurátora. Miután egyesü-
letté váltak, ezt is újragondolták, s akkor került a Stúdió Galéria élére 
Barna. Azon nyomban kitalálta a Gallery by Nightot, és még sok mindent, 
amitől az FKSE galériája pillanatokon belül nagyon izgalmassá vált. 
BK: Milyen emlékezetes saját kiállításod/tok nyílt ebben az évben?
VT: A tavasz derekán mutattuk be a Magvas kiállításunkat Eperjesi 
Ágnessel a Stúdió Galériában.16 Maga az ötletadó Magvas kép még az 
előző év kora nyarán keletkezett. Cseresznye- és meggymagokat ültet-
tem be egy rajztáblába úgy, hogy picit belefúrtam a lemezbe, a magvak 
pedig félig kiálltak belőle. Ebből jött az ötlet, hogy csináljuk meg ezt 
egy kiállítóterem falán is. Időközben Monikáék is jártak nálunk, akik-
nek ez és az Epigon tetszett meg annyira, hogy meghívják őket Ham-
burgba. 1992 nyarán utaztunk Ágival Németországba. Monikáékkal 
Kasselben találkoztunk, ahol együtt néztük meg a documentát, ami-
ről a Nappali Ház számára készítettünk Ágival egy képes tudósítást.17 
Onnan mentünk Bonnba, ahol Ági a Frauen Museum meghívására 
töltött el néhány hetet, s onnan utaztunk tovább Hamburgba, hogy 
a Kunstlerhausban megcsináljuk a Magvas kiállítást.18 A budapesti 
közönség nem igazán „merte” vagy akarta megérinteni a falba ültetett 
magokat, a hamburgiak annál inkább. A Stúdió tere volt a szebb, ahol 
középről nyílt az ajtó, s ennél fogva volt két utcai kirakat, meg két fal 
állt a rendelkezésünkre. Tisztán szembe lehetett állítani a sok kis apró 
magot az egy nagy maggal, a tojással. A kirakat egyik ablakában lógott 
a rajztábla, a másik oldalon meg egy kétoldalas tojás fotogram. 
BK: A külföldi szereplések hogyan alakultak ebben az évben?
VT: 1992 tavaszán mentünk Ágival a Mała Galériába, miután az előző 
évben összefutottunk Marekkal Wrocławban a Második Kelet-Nyu-
gati Fotókonferencián. A varsói megnyitón találkoztunk személyesen 
Janusz Bakowskival, aki aztán a műtermébe is meghívott. Janusz 
részt vett az USA-ban bemutatott kelet-európai kiállításunkon azokkal 
a korábbi (1974-es) képeivel, amelyek a megszólalásig emlékeztettek 
Türk Péter az 1970-es években készített vizuális általánosításaira. 
Janusz idősebb volt Péternél, s néhány évvel később meg is halt, de mi 
még közvetíthettük számukra egymás munkáit.
BK: Szakmai szempontból mi jellemezte 1995-öt?
VT: Megcsináltam a Liget 1990–1995 című kiadványt,19 illetve Tandori 
Dezsővel A vízre írt név című kötetet.20 Fontos, hogy a Pro Helvetia 
támogatásával beindult a LIGA,21 ami Bencsik Barna ötletére a korabeli 
nonprofit hazai kiállítótermeket egyesítette és támogatta. Benne volt 
a Stúdió, a Bartók 32, a Liget, az akkor induló dunaújvárosi ICA, meg 

16  Magvas kiállítás. Stúdió Galéria, Budapest, 1992. június 19 ‒ július 5.
17  Nappali Ház 1992/3., ld. http://apps.arcanum.hu/app/nappalihaz/view/Nappalihaz_1992_03

/?pg=0&layout=s (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)
18  Magvas kiállítás. Künstlerhaus, Hamburg, 1992. szeptember 9 ‒ október 11.
19  Liget Galéria 1990-1995. Liget Galéria, Cserepesház, Budapest, 1996
20  Tandori Dezső: A vízre írt név. Szerk. Várnagy Tibor, Liget Galéria, 1996.
21  LIGA - Független Képzőművészeti Műhelyek Ligája, ld. https://artportal.hu/lexikon-

szocikk/liga-fuggetlen-kepzomuveszeti-muhelyek-ligaja/ (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

Vörösváry Ákosék ugyancsak akkor induló 
diszeli Látványtára. Részben a Keserü 
Katalin által rendezett 80-as évek kiállítás22 
kapcsán, részben annak köszönhetően, 
hogy elkezdett beindulni nálunk a műke-
reskedelem, rá kellett ébrednem, hogy a 
mi kiállítótermeinkben, amelyeknek egyre 
tetemesebb része kereskedelmi galéria volt, 
mennyire háttérbe szorul a rajz műfaja. 
Nem feltétlenül a grafika, hanem a rajz, 
ami a legelevenebb, legközvetlenebb művé-
szeti műfaj. Ráadásul az is feltűnő volt, 
hogy mennyire kimaradt ebből Tandori.  
A költő, aki rajzol, kicsit olyan, mintha kül-
földi lenne: elkalandozik valami számára 
idegen területre, de az nekünk, művészeti 
szakembereknek nem számít. Márpedig 
T.D. frottázsai az 1980-as években számos 
kiállításon ott voltak, ahogy az is szenzáci-
ónak számított, hogy Maurer Dóra remek 
T.D. borítói után T.D. saját frottázsai kezd-
tek megjelenni a kötetei borítóin. Ebből lett 
a Ligetben a legelső, háromrészes Tandori-
kiállítás 1995-ben. De egyéb olyan bemu-
tatók is, amelyek a rajzokra, frottázsokra 
koncentráltak (Swierkiewicz Róbert, 
feLugossy Laca, Medve András, Kozma 
György, Weber Imre stb.). 
BK: Hogy találkoztál Tandori Dezsővel?
VT: Az első nálunk bemutatott önálló 
kiállítása, vagyis A vízre írt név kapcsán, 
s legelőször a galériában. Levélben kértem 
fel, telefonon beszéltük meg az egészet, de 
aztán személyesen hozta a rajzokat, gya-
korlatilag 6-7 mappában. És akkor elkezd-
tünk róluk beszélgetni. Mint most utólag 
tudatosodott bennem a korabeli fotóimat 
nézegetve, mindig a földön ülve és cigaret-
tázva. Miközben el is kalandoztunk a raj-
zoktól, majd újra visszatértünk hozzájuk. 
Arról kérdezgettem, melyik mikor készült, 
de az például nagyon érdekes, sőt meglepő 
volt számomra, hogy miután mindent 
átbeszéltünk, teljesen szabad kezet adott 
abban, hogy magát a kiállítást miként ren-
dezzem meg. Így kezdődött, majd a legelső 
kiállítás-trilógia után, ami megpróbálta 
fölvázolni az ő ‒ akkor még csak ‒ két 
évtizedes képzőművészeti tevékenységét, 
megcsináltuk az erről szóló kis könyvet.
BK: Milyen emlékezetes közös munkáitok 
készültek?
VT: 1996-ban együtt állítottunk ki a 
Gallery by Night-on Örök talaj címen, 

22  80-as évek ‒ Képzőművészet. Ernst Múzeum, 
Budapest, 1994. szeptember 22 ‒ november 4.

Várnagy Tibor
 Let it be, 1995 (lappang) 
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BK: Ebben az időszakban találkoztál az akti-
vista, részvételiségen alapuló művészeti gya-
korlatokkal…
VT: Számomra tapasztalati meg inspirá-
ciós szinten a zürichi Rote Fabrikban34 
(amit nők vezettek, erős feminista felütés-
sel) kezdődött a public arttal és a művészeti 
aktivizmussal történő ismerkedés. Nem 
klasszikus értelemben vett kiállításokat, 
hanem beszélgetéseket, konferenciákat 
szerveztek, és az azokhoz kapcsolódó rész-
ben ambient, részben információs tereket 
alakítottak ki. Zürichbe egyébként Bencsik 
Barnával mentünk körülnézni 1995-ben, s 
természetesen a Pro Helvetia támogatásá-
val. Maga a projekt a Független Képzőmű-
vészeti Műhelyek Ligájának keretében jött 
létre, s nem csak mi utazhattunk el Svájcba 
szakmai kapcsolatokat létrehozni, hanem 
a LIGA többi intézményének képviselői is. 
1997 elején a Kombiramába35 hívtak vissza 
bennünket egy nemzetközi konferenciára,36 
amin Tímár Katival és Páldi Líviával 
vettünk részt. Ez az előadás-, illetve beszél-
getés-sorozat a független, non-profit kiál-
lítóterek gyakorlatát, és lehetőségeit vizs-
gálta. Amibe mi akkor innen Budapestről 
úgy csöppentünk bele, hogy nálunk akkor 
még nem nagyon volt fogékonyság a public 
art-ra, és egyáltalán arra a fajta politikai 
művészetre, amiről ott szó volt. Úgyhogy 
a szintén zürichi Shedhalle 1998 végén 
rendezett Money Nations37 című projektjé-
hez még alig-alig lehetett hazai partnere-
ket találni, s még nehezebb volt a helyzet 
a művészeket illetően. Ebből a vákuum-
ból jött létre az Erhardt Miklóssal és 
Dominic Hisloppal, illetve az Andreas 
Fogarasival történő megismerkedésem, s 
mondhatom, barátságom. Andreas akkor 
még főiskolás volt Bécsben, s a Money 
Nation-projekt kapcsán keresett meg, Miki 
és Dominic pedig a Saját szemmel című pro-
jektjük38 előkészítése kapcsán. 
A Barnával történt hosszú autózás vezetett 
ugyanakkor a Gallery by Slide ötletéhez, 
amibe meg Tatai Zsóka szállt be. Ez azon a 
felismerésen alapult, hogy a mi művészeink 

34 https://rotefabrik.ch/de/#/
35 http://www.kombirama.ch/
36 Public Utility szimpózium, Kombirama, Zürich, 1997. 

február
37 http://moneynations.net/shedhalle/index.htm (utolsó 

hozzáférés: 2019. június 30.)
38  Erhardt-Hislop: Saját szemmel, 1998. Kiállítások: 

Budapest Galéria Kiállítóházában (1998. március 19 
‒ április 19.), valamint az FSZKI Dózsa György úti 
hajléktalanmenhelyén, szintén Budapesten, ld. http://
www.c3.hu/collection/homeless/ (utolsó hozzáférés: 
2019. június 30.)

‒ legalábbis úgy tapasztaltuk akkoriban ‒ nem tudnak úgy beszélni a 
műveikről, s nem tudnak úgy portfóliókat összeállítani, mint a külföldi 
kollégáink. Ennek a problémának a megoldására találtuk ki, hogy ren-
dezzünk olyan diavetítéseket, ahol egy-egy este 5-6 fiatal művész vetíti 
a saját műveit, s közben természetesen beszélniük is kell róluk. 1996 és 
1997 között több ilyen estet is rendeztünk a Ligetben, a Bartók 32-ben, 
és a Stúdió Galériában. 
Ugyancsak fontos projekt volt, még 1995-ben, a LÉTMINIMUM TÁR
SASÁG létrehozása. Ezt St. Auby Tamás kezdeményezte, és többek 
mellett én is tagja voltam. A közös beszélgetéseinkből született meg a 
Létminimum Társaság Programvázlata című szöveg, amit egyfajta kiált-
ványként is lehetett értelmezni.39 Ezt mutattuk be a Ligetben 1995 év 
végén, illetve azzal párhuzamosan a Vigadóban rendezett éves Stúdió 
kiállításon,40 aminek Weber Imre és én voltunk a kurátorai. Meggyőz-
tük a Stúdió vezetőségét arról, hogy abban az évben a tagok művei a 
nevük kezdőbetűinek abc szerinti sorrendje szerint kerüljenek a falra. 
Ami egy szalon jellegű kiállítás esetében úgyis mindegy. Így is történt, 
és nem is lett rossz, miközben mi ‒ akik benne voltunk a Társaságban 

‒ a magunk nevei alatt a Vázlat szövegét állítottuk ki, egyforma A/4-es 
printek formájában. Így a látogatók a kiállítást nézve többször talál-
koztak ugyanazzal a szöveggel a különböző termekben. A bemutató 
remekül sikerült, de ez a része visszhangtalan maradt. 
BK: Mit emelnél ki az 1996–98-as időszakból?
VT: 1996-ból Bálint István kiállítását, Németh Hajnal legelső-
jét, aztán a Horn Gyula-emlékkiállítást (ez már 1997-ben történt), Ősz 
Gábor installációját. 1998-ból Weber Imre frottázsait, Nemes Csaba 
és Veres Zsolt névcseréjének lezárását (Szerződésszegés címmel), egy 
remek anyagot Zürichből, majd Vető Esszé a fotóról című anyagát, hogy 
most csak azokat említsem, amik hirtelen eszembe jutnak. 
1997-ben pályázta meg Tatai Zsóka a második ciklusát a Bartók 32-ben, 
amit a benyújtott pályázatok szakmai elbírálói egyöntetűen a legide-
álisabb folytatásnak ítéltek, és amellyel szemben az önkormányzati 
képviselő-testület új pályázatot írt ki, melynek következtében Zsóka 
ciklusát meghosszabbították ugyan egy évre, de aztán menesztették a 
Bartók 32 galériavezetői posztjáról ‒, így a rákövetkező évtől már nem 
ő vezette a galériát. Az 1990-es években előbb St. Auby, majd Tatai által 
vezetett non-profit, független galéria volt a legkiemelkedőbb a maga 
műfajában: részben azért, mert az egyik legfrekventáltabb helyen 
működött, s az egyik legkorszerűbben felszerelt hely volt, s nem utolsó 
sorban azért is, mert a legsikeresebben pályázó kisgalériák egyikévé 
vált, s éveken át az is maradt. A Bartók 32 tervezett kiállításai közül a 
Ligetben mutattuk be Csörgő Attila és Szabó Ágnes anyagait. Ezek-
ben az években zárt be a pesti Pro Helvetia, került Bencsik a Trafóba, 
s szűnt meg a LIGA is. 1997 decemberét Hamburgban töltöttem, ahol 
a Westwerkben tartottam egy diavetítéses bemutatót a kortárs pesti 
szcénáról (amit Glózer Laci bácsi is eljött meghallgatni, és amit ter-
mészetesen ezúttal is a Monika Wucher és Christoph Rauch által lét-
rehozott PBK ‒ Projektförderung Bildende Kunst ‒ szervezett). 1997-
ben rendeztem Varsóban a Tak, tak! kiállítást,41 ami tulajdonképpen az 
első un. esszékiállítás volt az én gyakorlatomban (esszékiállítás alatt 
értve, amikor reprókkal, dokumentációs anyagokkal, illetve a hozzá-
juk kapcsolódó szövegekkel dolgozunk). A Magyar Tavasz című Var-
sóban és más lengyel városokban bemutatott rendezvény-sorozat volt 

39 http://www.ligetgaleria.c3.hu/200.htm (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.).
40  Stúdió ‘95, Vigadó Galéria, Budapest, 1995. december 21 ‒ 1996. január 7.
41  Tak, Tak ! Mała Galéria, Varsó, 1998. április 7 ‒ 30., ld. http://fototapeta.art.pl/fti-tibmgp.

html (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

rajzeszközöket, ceruzákat, színes ceruzákat lógattam le különböző hosz-
szúságú spárgákra kötve, illetve az üres és fehérre festett, vagy fehér 
lapokkal burkolt táblák alá smirgli darabokat ragasztottam, hogy ne 
a teljes felületükre lehessen rajzolni. A mandala szakrális tárgy, de 
ahogy én ezt felkínáltam, hogy a táblákra a nézők rajzolhassanak, 
bizonyos értelemben WC-falfirka lett belőle. Egyszerre szent és pro-
fán, mert a spárgák hosszúsága, meg a smirglik elhelyezése azért elég 
jól szabályozta, hogy hova lehet firkálni. A tearajzok pedig úgy kezd-
tek átalakulni, hogy már nem is mindig ragaszkodtam a tushoz, az 
ecsethez, mert filctollal is meg tudtam csinálni majdnem ugyanazt, 
amit 1987/88-ban még csak ecsettel. Úgyhogy mikor Tatai Zsóka fel-
kért, hogy mutassak be egy kiállítást30 az általa vezetett Bartók 32-ben, 
számomra evidensnek tűnt, hogy a tearajzokból fogok kiállítani 40-50 
darabot, illetve ‒ mivel időnként összekeverték a neveinket ‒ Várnai 
Gyulát vonom be ebbe az folyamatba. Mondtam Gyulának, hogy én 
A/4-es rajzokat szeretnék bemutatni, mire kiderült, hogy neki ezeknél 
még kisebb vázlatai vannak. Aztán jött az ötlet, hogy ő ezeket felnagyít-
tatja, falnyi méretekben. Ebből született a Lassan változik című kiállí-
tásunk: Gyula műveit csak messziről lehetett látni (az azokról készített 
raszterezett fénymásolatokat föltapétáztuk a falra), az enyémeket pedig 
szinte csak kartávolságnyi közelségből, ahonnan az ő rajzainak a felna-
gyításai már nem voltak összeolvashatók.

30  Lassan változik. Várnai Gyula és Várnagy Tibor kiállítása, Bartók 32 Galéria, Budapest, 1997. 
február 7–23.

BK: A fotó háttérbe szorult ekkoriban?
VT: Ekkoriban színes negatívra fényké-
peztem, amiket a Fotex-szel hívattam elő, 
nagyítattam le. Ezek Liget-dokumentá-
ciók, társas- és útiképek, portrék, amiket a 
házilag készített panorámaképek irányába 
kezdtem elvinni. 
BK: Kurátorként milyen egyéb projektekben 
dolgoztál ebben az időszakban?
VT: Izgalmasnak és tanulságosnak bizo-
nyultak a Chimaera című kiállítással31 
kapcsolatos kurátori élményeim. Ott 
T.O. Immisch ‒ a Staatlichte Galerie 
Moritzburg kurátora ‒ Johnt (John P. 
Jacob) kérte fel vezető kurátornak, lénye-
gében az M.I.T.-n rendezett kiállítás32 
tizedik évfordulója alkalmából. Az volt 
az elképzelés, hogy egy évtized múltával 
mutassuk be ismét, hogy hol tart most, 
immár nem Kelet-, hanem Közép-Európa 
kortárs fotóművészete. Elvégre már az 
Out of Eastern Europe: Private Photography 
című kiállítás is egy kelet-közép-európai 
anyag volt, tekintve, hogy 1986/87-ben a 
korabeli Szovjetunióból, Romániából stb. 
nem érkezett hozzá anyag. John elképze-
lése az volt, hogy minden érintett ország-
ból fölkér egy-egy társkurátort, akikkel 
összeül, hogy együtt találjuk ki a részletet. 
Halléban találkoztunk bő egy évvel a kiál-
lítás előtt, s valamennyien vittünk 10-10 
művésztől 6-8 művet, vagy 2-3 sorozatot 
diákon. Ezeket vetítettük le egymásnak, 
s a látottakat megvitatva választottuk ki, 
hogy végül mit válogassunk be a kiállítás 
anyagába. A mi anyagunkban szép szám-
mal szerepeltek nőművészek ‒ miközben 
az osztrákokat leszámítva a többiekében 
még nem igazán ‒, de a nagy, központi 
kiállítással párhuzamosan kisebb bemu-
tatókat is rendezhettünk a város kisebb 
kiállítótermeiben.33 

31  CHIMAERA: Aktuelle Photokunst aus Mitteleuropa / 
Contenporary Photo Art from Central Europe. 
Staatliche Galerie Moritzburg Halle, 
Landeskunstmuseum Sachsen-Anhalt, 1997. június 
29 ‒ augusztus 17., Résztvevő művészek: Sabine 
Bitter, Anna Beata Bohdziewicz, Veronika Bromová, 
Krzysztof Jerzy Cichosz, M.C. Csáky, Ágnes Eperjesi, 
Stano Filko, Seiichi Furuya, Barbara Klemm, Elke 
Krystufek, Matthias Leupold, Clemens Mitscher, 
Irena Nawrot, Tomás Ruller, Rudo Sikora, Jindrich 
Streit; kurátorok: Antonin Dufek, Monika Faber, 
T.O. Immisch, John P. Jacob, Lech Lechowicz, 
Václav Macek, Tibor Várnagy

32  Out of Eastern Europe: Private Photography. MIT List 
Visual Arts Center, Hayden Gallery, Cambridge, MA, 
1987. január 17 ‒ április 12. 

33  Galerie Schmeerstrasse: Zsolt Veress (Csaba Nemes), 
Konrad Kuzyszyn, Dezső Szabó; Galerie Sünf Sinne: 
Sinje Dillenkofer, Clemens Mitscher; Galerie 
Marktschlössen Halle: Václav Jirásek, Grzegorz 
Przyborek, L’ubo Stacho; Galerie Charlottenburg: 
Florian Merkel, Kamil Varga 

Várnagy Tibor
Minden zászló szögletes, 2000, festett, faragott rajztábla, 50 × 35 cm 
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hivatott viszonozni a lengyelek egy évvel korábban nálunk rendezett 
művészeti fesztiválját, a Polonia Expresszt. Akkor én tulajdonképpen 
Jerger Krisztinától tudtam meg, hogy a Mała Galéria azt szeretné, 
ha a magyar fesztivál keretében a Liget náluk mutatna be egy kiállítást. 
Tekintve, hogy 1987-től kezdve ‒ ha jól számolom ‒ kilenc cserekiállí-
tást mutattunk be egymásnál, ez egy megalapozott javaslat volt. Megke-
restem St. Aubyt, hogy egy olyan dokumentációs kiállítást mutassunk 
be, ahol fölvázoljuk, milyen kapcsolatok/cserék jöttek létre a lengyel 
és a hazai underground művészet között az 1960-as évektől kezdve.  
De mivel ezt ilyen rövid felkészülési idő alatt nem sikerült összeraknunk, 
változtatnom kellett. Végül csak a saját kiállításcseréinkre utalhattam, 
illetve azt próbálhattam meg összeszedni, hogy milyen olyan kiállítási 
anyagok születtek az elmúlt években Budapesten, amelyek a lengyel 
közönség szempontjából is közös társadalmi tapasztalatok lehetnek  
(a társadalmi többség elszegényedésétől a köztéri politikai emlékmű-
szobrászat újjáéledésén keresztül a NATO-ba történő közelgő belépé-
sünkig). Izgalmas vállalkozásnak tűnt ez egy olyan kontextusban, ahol 
a volt KGST országok közötti korábbi államközi kulturális csere látszott 
feléledni, s ahova ‒ e problémákra nem, vagy csak diszkréten, s átté-
teleken keresztül reflektáló, alapvetően neutrális kulturális seregszem-
lébe ‒ ez a projekt behozta az ellenzéki szelet azzal, hogy tudatosította, 
és kritizálta az egészet. Meg persze azzal is, hogy a mi megnyitónkra 
eljött a Łódź Kaliska, és a korábbi lengyel underground más prominens 
személyiségei is. Részben ennek is köszönhető, hogy a Łódź Kaliska 
1999-ben ismét Budapestre, pontosabban a Ligetbe és a Toldi Moziba 
látogatott. Majd 2004-ben ismét, s 2010-ben Székesfehérvárra a Szent 
István Király Múzeumba,42 2016-ban pedig az Új Budapest Galériába.43 
BK: Vannak emlékezetes, meg nem valósult tervek a Liget történetéből vagy 
a saját munkáid közül az 1990-es évekből?
VT: A meg nem valósult dolgok közül említhetem az Ottlik-emlékkiál-
lítást. 1990 őszén halt meg Ottlik, és azonnal az jutott eszembe, hogy 
rendezzünk kiállítást az emlékére. Hívtam Esterházy Pétert, hogy oda-
adná-e azt a lapot, amire az Iskola a határont másolta, s tán ő mondta, 
vagy más, hogy Keserű Ilona varrta Ottlik télikabátját. Na, gondol-
tam, ez a két mű talán elég is lenne. Tovább telefonálgatva kiderült, 
hogy e kabátot, a többi ruhaneműjével együtt az örökösei már odaad-
ták a SZETÁ-nak.44 Telefon a SZETÁ-hoz, visszakereshető-e még ez a 
néhány nappal korábban átadott kabát. De már nem volt. 
A másik ‒ 1993-ból ‒, hogy készítsünk Lőrinczy György emlékére egy 
New York fotóalbumot az időközben ott megfordult kollégák művei-
ből válogatva (Czeizel Balázs, Eperjesi Ágnes, Halas István, Szilágyi 
Lenke, Vető János és én). Lőrinczy New York, New York című fotóal-
buma 1972-ben jelent meg itthon, és a legelső hazai kiadású kortárs 
művészeti, szerzői fotókönyv volt.45 Összeállítottunk egy szinopszist, 
de nem fogadták el. Nem mellesleg akkoriban írtam egy szösszenetet 
Lőrinczyről a Balkonban,46 Vető New York-képeit pedig a Liget mutatta 
be még 1987-ben, ahogy Halas Subway-anyagát is 1984-ben. 
Szintén az 1993-as amerikai úthoz kötődik a Robert Frankkal való 
megismerkedés. Ott mutatott be minket neki Buchmüller Éva. Mivel 

42  Łódź Kaliska: Vesszenek a férfiak! Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2010. 
szeptember 11 ‒ november 7.

43  PRÓFÉTAPARÁDÉ. A Łódź Kaliska csoport művészeti projektje, Új Budapest Galéria, 
Budapest, 2016. október 5 - 2017. január 8., ld. http://budapestgaleria.hu/uj/2016-kiallitasok/
profetaparade/

44  Szegényeket Támogató Alap.
45  Lőrinczy György: New York, New York, Magyar Helikon, Budapest, 1972; ld. https://

maimanohaz.blog.hu/2016/04/07/lorinczy_gyorgy_new_york_new_york (utolsó hozzáférés: 
2019. június 30.)

46  Várnagy Tibor: Néhány sor Lőrinczy újrafelfedezése elé, Balkon, 1994/10., 34-35.

akkor adták ki Frank Moving out című 
kötetét, ami az azonos című életmű kiál-
lításának a katalógusa volt,47 hazatérve 
írtam egy terjedelmesebb cikket a Balkon-
nak Robert életművéről.48 Robertet azon-
nal meghívtam a Ligetbe, és a közös isme-
rőseink (Buchmüller Éva mellett Bálint 
István, és Gundula Schulze) kellően 
hitelesíthettek is a szemében, mert igent 
mondott. Ez a kiállítás végül azért nem 
valósult meg, mert Robert fia, aki nagyon 
hosszú idő óta mentális betegségekkel 
küzdött, néhány héten belül meghalt, és 
ez Robertet nagyon letaglózta. 
Meg nem valósult projektté vált a pesti 
Pro Helvetia támogatásával és a dunaúj-
városi ICA-val közösen tervezett a Squat 
Theatre (Kassák-, illetve Lakás-színház) 
kiállítás és fesztivál is. Nem csak bemu-
tatni szerettük volna az ő pályájukat, 
hanem az volt az elképzelésünk, hogy a 
Squat fennmaradt díszletei, kellékei, és 
dokumentációs anyagai itthon találják 
meg a végleges helyüket. Ennek alapja 
a Buchmüller Éva által rendezett nagy 
kiállítás49 (Artists Space, 1996), illetve az 
általa és Koós Anna által szerkesztett 
könyv volt.50 Abba tört bele a bicskánk, 
hogy a fennmaradt díszleteket csak hajón 
lehetett volna szállítani, ami meglehető-
sen sok pénzbe került volna. Ezért az lát-
szott kivitelezhető megoldásnak, hogy a 
kiállítást és a hozzá kapcsolódó fesztivált 
Zürichbe és Drezdába is elvisszük, mert 
így elő tudunk teremteni annyi pénzt, ami 
nem csupán a rendezvények lebonyolítá-
sára, de e költségesebb szállítás finanszí-
rozására is elegendő. Rögtön hozzátéve ‒ 
amit itthon kevesebben tudnak ‒ hogy a 
Kassák/Squat már itthon is, de aztán New 
Yorkban is úgy működött, hogy nemcsak 
színházi előadásokat csináltak, hanem 
koncerteket (Balanescu, Sun Ra, John 
Lurie), kiállításokat (Basquiat), vetítése-
ket (Robert Frank) is rendeztek. Itthon a 
badacsonytomjai táborozásuk volt olyan, 
ahova társművészeket is hívtak (még a 

47  Robert Frank: Moving out. National Gallery of Art, 
Washington, DC, 1994; ld. https://www.nga.gov/
exhibitions/1994/robert_frank.html (utolsó 
hozzáférés: 2019. június 30.)

48  Várnagy Tibor: Robert Frank, Moving out. Balkon, 
1994/12., 10-14.

49  Mr. Dead & Mrs. Free: A History of Squat Theatre (1969 
‒ 1991), Artists Space, New York, 1996. március 30 ‒ 
július 13., ld. http://artistsspace.org/exhibitions/
mr-dead-mrs-free (utolsó hozzáférés: 2019. június 
30.)

50 Buchmüller Éva, Koós Anna: Squat Theatre. Artists 
Space, New York, 1996

boglárlellei Kápolnatárlatok előtt). Drez-
dában, s Zürichben is volt már helyszín, 
és szervezőpartner, mikor Buchmüller 
Éva lefújta az egészet, mondván, hogy az 
anyag utaztatásától szó se volt. Igen, hát 
valóban nem, viszont azt meg ő nem volt 
hajlandó meghallgatni, hogy költségve-
tési szempontból nincs más lehetőségünk. 
Magának a projektnek annyi eredménye 
azért mégis lett, hogy miközben először 
beszélgettünk Évával és Koós Annával 
New Yorkban, Páldi Lívia csinált egy 
interjút Shirin Neshattal, ami a Balkon-
ban,51 én pedig Koós Annával, ami a Nap-
pali házban jelent meg.52 
BK: Milyen alapvető kiállítások, projektek 
kapcsolódnak az ezredfordulóhoz?
VT: 2000 novemberében a Stúdió felkért, 
hogy tervezzem meg az éves Stúdió-kiál-
lítás (Mimi nem felejt) meghívóját.53 Ebből 
született az ötlet, hogy azt fizetett hir-
detés formájában a Fedél Nélkül című 
hajléktalan újságban tegyük közzé, és 
annak példányait postáztuk meghívóként.  
Ez előtt, 1999-ben, számomra súlyos 
élmény volt Jugoszlávia bombázása, és a 
délszláv háború alapos megismerése, amit 
a Balkon felkérésének köszönhetek, mert 
engem bíztak meg, hogy tudósítsak a 
Közép-Európai Avantgárd Filmfesztiválról.54 
A legfontosabb, erre a témára reflektáló 
munkám A tiszta háború című faliújság-
projekt volt június 14-től augusztus 20-ig 
a Ligetben. Ezt azok a közéleti viták ins-
pirálták, amelyek azzal foglalkoztak, hogy 
helyes-e a NATO-nak Jugoszláviát bom-
báznia, hozzátéve, hogy Magyarország is 
ekkor vált a NATO tagjává. A NATO-nép-
szavazás kampánya során ismertem meg 
az Alba Kör füzeteit, amelyek új dimenziót 
nyitottak a kérdésről a média által sugallt 
képpel szemben, miszerint a belépést 
csak szélsőséges nézeteket valló pártok 
és emberek ellenzik. Maga A tiszta háború 
cím egyébként Paul Viriliótól származik. 
Nekem az volt az elképzelésem, hogy föl-
állítok a Ligetben egy nagy táblát, amire 

51  Allah asszonyai. Shirin Neshattal beszélget Páldi 
Lívia, Balkon, 1997/4-5., 15-19.

52  „Megpróbáltuk kitalálni, mit jelenthet az, amit 
mondott…” Várnagy Tibor beszélgetése Koós 
Annával, Nappali ház, 1997/1., 16-22., ld. http://www.
ligetgaleria.c3.hu/CafeKoosA.htm (utolsó 
hozzáférés: 2019. június 30.)

53  Mimi nem felejt. Trafó Galéria, Budapest, 2000 
december 6 ‒ 2001. január 5., ld. http://studio.c3.hu/
studio_magyar/projektek/2000/mimi.html

54  Várnagy Tibor: Hogynézünkmiki ‒ álommásolatok, 
Közép-európai filmavantgárd, BBS/Toldi Mozi, 1999. 
április 8 ‒ április 18., Balkon, 1999/5., 32-35.

bárki bármilyen, a NATO-bombázással kapcsolatos hírt, cikket, véle-
ményt kiragaszthat. Hogy elterjesszem a hírét, csináltam egy olyasféle 
kiadványt, mint amilyen az Epigon volt (Tiszta háború ‒ NATO fanzine), 
aminek két száma jelent meg. Bőven volt mit ragasztanom, mert mint 
kiderült, léteztek olyan civil szervezetek ‒ pacifisták, feministák, kör-
nyezetvédők, keresztény bázisközösségek ‒, amelyek ellenezték a bom-
bázást. Viszont arra alig-alig akadt vállalkozó, aki saját maga mert, 
vagy akart volna ragasztani. Végül is jó előtanulmány volt mindez a 
két évvel későbbi Manamana- projekthez. 
BK: Mi a Manamana? 
Az előtörténete az, hogy 2000 táján festeni kezdtem, életemben először. 
Ugyanis Andi ‒ aki rajztanár ‒ ahelyett, hogy kidobta volna a gyerekek 
által televésett, használhatatlanná tett rajztáblákat, hazahozta őket. 
Gondoltam, kipróbálom, mit lehet ezekből kihozni? Bár egyébként 
most, így utólag arra jöttem tá, hogy a pályám minden korszakában 
szívesen dolgoztam rajztáblákra. Török Tamás pedig közben megke-
resett, hogy mutassak be egy anyagot a Budapest Galériában. Lehetett 
volna egy retrospektív kiállítást rendezni, de az akkor nem érdekelt. 
Festészeti szempontból leginkább az vonzott, ahogy Ádám Zoltán 
kezdett el festeni az Újlak feloszlását követő időszakban, úgyhogy 
evidensnek tűnt számomra, hogy ezt a kiállítást együtt abszolváljuk. 

Várnagy Tibor
Fej, 2006 (A4, tus)
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Igazság szerint ez a megkeresés számomra hamarabb jött, mint ideális 
lett volna, mert akkorra még nem minden vonatkozásban találtam rá 
arra, amit kerestem: festés és faragás együtt. Másfél évvel később már 
jobb képeim készültek, viszont ezt a festegetős kalandot akkor abba 
is hagytam. Ugyanakkor volt pénz katalógusra, amiről nekem azon-
nal az jutott eszembe, hogy inkább egy napilap formátumú kiadványt 
csináljunk, amibe további kollégákat vonhatunk be. Tandori Dezső, 
Erhardt Miklós, Tatai Zsóka meg én írtuk, beletettük a képeinkről 
készített reprókat, más kiállítások, események hirdetéseit (Kis Varsó, 
Beuys Szimpózium). A kiadvány Manapság címen jelent meg, aminek 
két évvel későbbi mutációja az Erhardt Mikivel a Műcsarnokban ren-
dezett Szerviz című kiállítás55 alkalmából kiadott Manamana. 
BK: Beuys tevékenységének fontos hazai értője, interpretátora vagy. 
Hogyan kapcsolódtál a Beuys Szimpózium56 megrendezéséhez?
VT: Beuys-szal mindig azt követően kezdtem el komolyabban foglal-
kozni, mikor külföldön járva láttam tőle valamit, vagy tudtam venni 
egy-egy komolyabb albumot. A Beuys Szimpóziumot a Műcsarnok-
ban még Beke László készítette elő, s csinálta végig, miközben már 
Fabényi Júlia volt az igazgató. A faültetés ötlete tőlem származott, és 
Beke Laci pártolta is, de nekem kellett megszerveznem. Laci előtte 
megkért, rendezzük meg a Ligetben Peter Schata esszékiállítását 
a Mézpumpáról, így kerültem az esemény közelébe. A faültetést a 

55  Szerviz. Műcsarnok, Budapest, 2001. szeptember 6 - október 7., kurátor: Angel Judit, ld. 
http://www.c3.hu/~ligal/szervizSTATEMENT.html (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

56  Joseph Beuys Szimpózium, Budapest, Műcsarnok, 2000. október 25-29., ld. http://www.
mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=561c3524dbe59&tax, http://www.c3.
hu/~ligal/BeuysSZIMP.htm (utolsó hozzáférés: 2019. június 30.)

Rügyecskék környezetvédő csoporttal 
szerveztük. Ők szerezték a tölgyfacse-
metét, én intéztem az engedélyeket, az 
egyeztetést a Főkerttel, a Fővárosi Önkor-
mányzattal. A Szimpózium előadásai-
nak többsége kiváló volt, úgyhogy ismét 
beleáshattam magam a Beuys-életműbe, 
annál is inkább, mert a Kijárat kiadó 
engem kért meg, hogy írjak egy bevezetőt 
Lucrezia Durini Beuys-kötetéhez, amit 
Erhardt Miklós fordított.57 Ez tartalma-
zott egy életrajzi kronológiát, és olyan 
Beuys-szövegeket, amelyek többnyire 
Olaszországban rögzített pódiumbeszél-
getések, interjúk anyaga volt, illetve a Fel-
hívás alternatívára című 1979-es Beuys-
manifesztumot.
BK: A 2001-ben rendezett Szerviz lényege az 
volt, hogy művészek szolgáltatásokat ajánlot-
tak fel. Te mit mutattál be?
VT: Akkoriban olvastam Ok akur a 
Kazuro Teakönyvét,58 ami azonnal lenyű-

57  Lucrezia De Domizio Durini: A filckalap / Joseph 
Beuys / Egy elmesélt élet. Ford. Erhardt Miklós, Kijárat 
Kiadó, Budapest 2001 

58  Okakura Kazuro Teakönyv. Ford. Magyar László 
András, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1998 

gözött. Evidens volt számomra, hogy az 
én művészeti szolgáltatásom egy beszél-
getős terem lesz. Akkor már évek óta 
emlegettük Erhardt Mikivel, hogy a hazai 
kortárs művészet milyen neutrális, nem 
foglalkozik társadalmi, politikai kérdé-
sekkel. Nyilvánvaló volt, hogy Mikivel 
csináljuk meg a Szervízre tervezett mun-
kát. Közben eszembe jutott Andreas Foga-
rasi műve, ami egy ágy, olyan bordázattal, 
ami miatt nem lehet rá lefeküdni (ahogy 
akkoriban az utcabútorokat kezdték el 
úgy átalakítani, hogy a hajléktalanok ne 
aludhassanak rajtuk) és az, hogy ezt az 
egészet ugyancsak egy újsággal kellene 
előkészítenünk, ami egyértelművé teheti a 
látogatók számára, hogy miről lehet majd 
a Műcsarnokban velünk beszélgetni. Miki 
akkor már a neten javában az Indymedia59 
és hasonló független globalizációkritikus 
oldalak szövegeit olvasta angolul, olaszul. 
A megnyitót szeptember elejére tervezték, 
mi pedig az első számot még a nyár folya-
mán kihoztuk, hogy felkészítsük a poten-
ciális közönséget, s elkezdhessük terjesz-
teni a civil szervezetek, illetve a kollégáink 

59 https://www.indymedia.org/or/index.shtml

között. Én közben ösztöndíjjal Bécsben töltöttem egy hónapot, ahol 
felfedeztem a helyi Tilos rádiót, a Radio Orange-t60 és a kapcsolódó 
globalizáció-kritikus tüntetéseket. Mire hazaértem, Miki ismét lefordí-
tott egy csomó szöveget, így a Szerviz megnyitójára hoztuk ki a máso-
dik számot. A kiállításra felépítettük a faliújságunkat, berendeztük a 

60 https://o94.at/
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