
Szilágyi Sándor: Kérdések Bán András programjavaslataival kapcsolatban

I. A dolgozat általános megállapításairól

1. „Az Ernst Múzeum (…) a nagyközönség felé rosszul bevezetett hely.  (…) 

Kiállítóhelyként csak a szűkebb képzőművész szakma körében jegyzett, részükről is 

alacsony látogatottsággal.”

Ezt mire, milyen tényekre alapozod?

Szerintem ugyanis:

– nem ez a helyzet

– még ha így volna is (de nem így van!), ezen szerintem nem úgy kell változtatni, 

hogy leépítjük a törzsközönséget, hanem úgy, hogy 

– megtartjuk + új közönség(ek)et vonzunk ide. 

2. „A Közép-Európa iránti érdeklődés erős volt a peresztrojkát közvetlenül megelőző 

és követő években, de ma minimális. Ez a hajó elment.”

Ezt mire, milyen tényekre alapozod?

Szerintem ugyanis:

– nem ez a helyzet; a ’90 körüli „hajó” valóban elment

– viszont ma új „hajó” van az orrunk előtt: a nemzetközi érdeklődés az utóbbi néhány 

évben éppenséggel a kelet-közép-európai térség művészete (és fotóművészete) felé 

(is) fordult, meglehetős határozottsággal

– okos dolog szánt szándékkal lemaradni erről a hajóról? Nem épp az ellenkezőjét 

kellene tenni?

– Vállalod azért a felelősséget, hogy olyan helyzetbe próbálod tolni a CK-t, hogy 

szándékosan meg se próbáljon fölszállni erre a hajóra? Hogy meg se próbálja 

fölsegíteni a kortárs magyar fotóművészet kiválóságait e hajóra? 

3. „A kutatások fókuszába a művészet helyett a mindennapi képiséget kellene 

helyezni.”



Kérdés:

– A „helyett” nem elírás? Nem „mellett” akart volna lenni? Mert ha igen, akkor 

egyetértek vele.

Ha viszont a válasz nem:

– okos dolog pontról pontra megvalósítani mindazt a rém- és torzképet, melyet az 

Ernst Múzeum „profilváltása” kiváltott a képző- és fotóművészeti körökben és a 

hozzájuk kötődő művészettörténészek és művészeti írók körében?

Szerintem: nem okos dolog, hanem kifejezetten ostoba és felelőtlen dolog. (Már 

elnézést!) Mert ahelyett, hogy leszerelné, állandósítja azt a kritikai attitűdöt, a negatív

megítélést, melyet a CK létrejötte kiváltott. Kinek jó ez?! 

Szóval: meg kellene gondolnunk, hogy a CK szakmai programjának vezérelvévé 

emeljük-e Bán András művészet- és művészettörténész-ellenes attitűdjét. (Mellyel 

egyébként nem vitatkozom: szíve joga hozzá.) Nekem az a meggyőződésem, hogy ez 

sokat ártana a CK szakmai megítélésének, és ezért a leghatározottabban ellenzem. 

4. A fentiekhez kapcsolódik a dolgozat nyitómondata: „nem a kiállítási programot kell

végiggondolni”.

Ezt egész egyszerűen nem értem. Egy kiállítóhely esetében már miért ne kellene a 

kiállítási programot végiggondolni? 

Tovább megyek: szerintem épp ez a legfontosabb feladatunk! A közönség és a 

szaksajtó ugyanis a kiállítási programokon fogja mérni a CK teljesítményét. A 

többibe ugyanis nem lát bele. Ergo: először és mindenekelőtt ezt kell először alaposan

átgondolnunk és megterveznünk. 

Éspedig minimum az előttünk álló két – ideális esetben inkább három – évre. 

Ellenkező esetben, ha csak az idei tervet dolgozzuk ki, állandósul a kapkodás, a 

rögtönzés, a folyamatos tűzoltás – ami senkinek nem jó, és egy ekkora szervezet 

szerintem nem is engedheti meg magának. Arról nem is beszélve, hogy a nagy 



nemzetközi kiállítások ideszervezését nem is lehet az utolsó pillanatra halasztani, mert

lecsúszunk róluk. 

Ha pedig van egy alaposan átgondolt kiállítási tervünk, határidőkkel, felelősökkel stb.,

ehhez tudjuk hozzáilleszteni a CK többi szakmai programját. Másképp fogalmazva: az

egyéb szakmai programokat a konkrét kiállítások köré tudjuk szervezni, és így a 

szakmai programok (pl. konferenciák, előadások) sem fognak a levegőben lógni. A 

szekeret fognánk a lovak elé, ha nem ezt tennénk!

5. Felfogtam és elfogadom, hogy a CK nem a kortárs fotóművészet intézménye kíván 

lenni, hanem – miként a többi fotográfiai intézmény – próbálja lefedni a fotográfia 

összes területét. Azt még nem látom tisztán, hogyan rajzolódik ki ennek alapján a CK 

sajátos arculata. Szerintem sehogy – de ne legyen igazam!

Azt viszont elfogadhatatlannak tartanám, ha a kortárs magyar fotóművészet ebből 

kimaradna. Szerintem ezt semmi nem indokolja, és öngyilkos lépésnek is tartanám. 

Másrészt van egy terület, ahol a CK „beelőzhetné” a többi fotográfiai intézményt, s 

markáns arculatépítő programmal rukkolhatna elő: ez pedig a nemzetközi kapcsolatok

ápolása. A nyugat-európai és amerikai kapcsolatok mellett, amelyeket természetesen 

érdemes építgetni/ápolgatni, szerintem nagyságrendekkel fontosabb lenne a CK 

kapcsolatait kiépíteni a volt szovjet blokk (utód)országaival, pontosabban ezek 

művészeivel és művészettörténészeivel, kurátoraival stb. 

Ez utóbbinak három konkrét formája van: 

– egyrészt ide kellene hozni a térség reprezentatív kiállításait, melyek köré 

nemzetközi konferenciákat kellene szervezni

– a CK rezidens programjában prioritást kellene adni a térség 

művészeinek/szakíróinak 

– a CK-nak jelen kellene lennie a térség hasonló programjaiban

Szerencsénkre Uhl Gabinak egyrészt meglehetős rálátása van erre a területre, és 

kiterjedt személyes kapcsolatokkal is rendelkezik, úgyhogy ezt a feladatot nyugodtan 

rábízhatjuk.




