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A teljes kontextus fontos - interjú Elsy Lahner-el a bécsi 

Albertina múzeum kurátorával 

A bécsi Albertina hosszú évek óta mutat be olyan kiállításokat, amelyekért egyébként Párizsig 
vagy Londonig kellene utaznunk. Bacon, Warhol, Richter, Kiefer, Baselitz a kortársaktól, Seurat, 
Signac, Van Gogh az impresszionistáktól, és Raphael, Brueghel, Michelangelo a klasszikusoktól 
jól mutatja, mennyire megkerülhetetlen a régi hercegi palotában működő intézmény. Az éppen 
aktuális Keith Haring-kiállítás kapcsán Elsy Lahnerrel, a kiállítás kurátorával ültem le beszélgetni 
az ellentmondásos, ám mindössze 31 év alatt összegyűlő életműről. 
 

- Nem kétséges, hogy Keith Haring az egyik legismertebb művész a világon. Milliók ismerik a 
stílusát, olyanok is, akik sosem jártak múzeumban, képei (úgy tűnnek) könnyen befogadhatóak, 
és könnyen párbeszédbe lépnek a nézővel. Ugyanakkor New Yorkban, Párizsban stb. már volt 
retrospektív kiállítása. Mi az aktualitása ennek a kiállításnak? 
- Azt hiszem mindig is találhatunk felfedezni valót egy életműben, akár 15, akár 500 évvel 
később. Talán ma már más jelentése van a képeinek, de Keith még csak 30 éve halt meg, ezért 
jól érthető az életműve és az üzenete ma is aktuális. Küzdött a homoszexualitással, a faji 
előítéletekkel. Természetesen ma már máshogyan foglalkozunk ezekkel a témákkal, de maguk 
a problémák nem szűntek meg. Keith nagyon egyedi utat talált arra, hogy kifejezze az érzéseit 
erről. A témák, amiket a nézőkkel akart megosztani, ma ugyanúgy aktuálisak, azt hiszem. 
- Épp most néztem végig a kiállítást, és a szövegeket egy kicsit politikainak találtam, nem is 
mindig művészetről szólnak, hanem azokról a dolgokról, amiket az előbb említett. Ezek a témák 
aktuálisnak számítanak most Bécsben, vagy csak azért említette őket, mert ez is Keith Haring 
életének része volt? 
- Mindkettő miatt. Ezek a témák még mindig aktívak, itt Bécsben is, de természetesen azért 
beszélünk róluk a kiállításon, mert ezek Keith Haring és a művei témái is. Megpróbáljuk 
megmutatni a kontextust is, ami minden nálunk kiállító művésznél fontos. Az, hogy mikor élt a 
művész, hol, mik az életrajzi adatai, milyen témák foglalkoztatták, milyen volt a kapcsolata más 
emberekkel: ha ezeknek az adatoknak hatásuk van az életműre, akkor nekünk meg kell 
mutatnunk őket a nézőknek. A teljes kontextus fontos. Keith-et mi mint egy mestert mutatjuk 
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meg, aki nagyon fontos művésze és alkotója a kornak. A kiállítás nézői láthatják, ahogy dolgozott, 
ahogy rajzolt, minden vázlat nélkül. Egyszerűen csak odament, elkezdett rajzolni, és mikor 
hátralépett, kész volt. Van egy idézet Claude Picassótól, aki a híres Pablo Picasso fia. Egyszer 
elhívta a házába Keith Haringet, hogy rajzoljon neki, és mikor látta a munkamódszerét, azt 
mondta, hogy az apja dolgozott hasonlóan. 
- Néhány magyar barátom a lelkemre kötötte, hogy kérdezzek a nők helyzetéről Ausztriában. Bár 
az talán önmagáért beszél, hogy Ön a kurátora a kiállításnak. Személy szerint került Ön 
hátrányba azért, mert nő? 
Nem, én szerencsés helyzetben vagyok. A múzeumokban itt több nő dolgozik. A kurátorok 76 %-
a nő. Szóval nem, nem éreztem hátrányát. 

Jelenleg Florentina Pakosta kiállításán dolgozom. Ő 85 éves lesz idén októberben, és az ő 
művészete a feminizmusról szól. Mondja el ezt az összes barátjának. Ő mesélte, hogy ő volt az 
egyetlen nő az iskolai osztályában, ezért nagyon kivételesnek érezte magát. Amikor végzett az 
akadémián, szembesült azzal, hogy az emberek nem vásárolják a műveit, mert nő, és a 
művészeti szervezetekbe sem vették fel (pl. a Künstlerhausba). Abban az időben a nőket 
elutasították... Így aztán nem keveset szenvedett. Művészettel akart foglalkozni, ezért 
visszautasította egy gazdag ember házassági ajánlatát, sőt magát a házasságot, mert ha 
megházasodott volna, akkor egy festő kollégájával tette volna. Viszont azt mondta, ha 
megházasodok, a férjem ugyanúgy művész lesz, én viszont kiszolgálhatom őt és a gyerekeket. 
Ezért elhatározta, hogy csak a művészettel foglalkozik, viszont 50 éves koráig semmit sem tudott 
eladni. Gondolhatja, milyen nehéz volt. És ez abszolút téma jelenleg Bécsben. 
- Mikor nyílik ez a kiállítás? 
- Május végén. 
- Visszatérve Keith-re, az egyik legnagyobb probléma a művészeti világgal az, hogy csak a nagyon 
gazdag emberek tudnak gyűjteni, és ha egy kép bekerül egy magángyűjteménybe, az eltűnik a 
köz számára, még akkor is, ha az egy főmű az életmű szempontjából. Ennek ellenére az Ön 
kiállításán rengeteg kép érkezett magángyűjteményből. Hogyan tudta meggyőzni a 
tulajdonosokat, hogy engedjék a képüket kiállítani? 
- Ez minden kiállításon nehéz feladat. Az ötlettel lehet meggyőzni őket. Ebben az esetben együtt 
dolgoztam Dieter Buchharttal, aki egy valódi szakértője Keith-nek, és az összes gyűjtőt ismeri, és 
a gyűjtők is megbíznak benne, csakúgy, mint az Albertinában. Azt gondolom, hogy a Keith 
Haring-gyűjtők különlegesek, nem csak a képet vásárolták meg, hanem a mögötte lévő 
szellemiséget is. Ők nagyon értékelik, amit Keith ilyen rövid idő alatt összehozott. Ismerik a képei 
üzenetét, épp ezért szeretnék, ha sok emberhez eljutna a művészete, és ha erre itt az 
Albertinában van lehetőség, akkor ezt ők támogatják. 
- Az egyik első benyomásom Keith-ről az Annie Leibovitz-fotó volt, ahol Keith nem csak a falat 
festette ki a fotóhoz, hanem saját magát is. Egy másik élményem az volt, amikor a naplóját 
olvastam (Journal, Flammarion, 2012), és úgy láttam, hogy a sikerei után ő már inkább 
üzletember volt, végigutazta a bolygót, hogy mindenhol műveket hozzon létre. Mi az Ön 
meghatározó személyes élménye vele kapcsolatban? 
- Azt gondolom, ő ritka tehetség volt. Már akkor is szorgalmas volt, amikor elkezdte a karrierjét, 
és még ehhez képest is felgyorsult, amikor megtudta a diagnózist a betegségéről (Keith Haring 
AIDS-ben halt meg 31 évesen — a szerk.), vagy akár évekkel előtt, amikor a barátai meghaltak 
AIDS-ben. Általánosságban: ő nagyon erősen el akarta juttatni az üzenetét az emberekhez. Az 
utcán kezdett el rajzolni, amikor East Village-ben alkotott, látta, ahogy dzsentrifikálódott a 
kerület, ahogy a tehetős emberek beáramlottak. Készített is egy stencil művet a felirattal: 
hasonmások, menjetek haza! 
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Később elkezdte rajzolni a metróban a rajzait.  Különleges pillanat volt számára, amikor lement a 
metróba, és meglátta a fekete kartonokat (amikor nem adtak el egy hirdetési helyet a metróban, 
fekete kartonnal takarták el a helyét), ami szinte tálcán kínálta, hogy valaki rajzoljon oda. Ezt a 
felületet találta meg arra, hogy kifejezze magát és eljusson az emberekhez. Ők nem tudták, hogy ő 
rajzolt, ők csak a rajzokat látták, ami nagyon erős nyelven szólt hozzájuk. Nagyjából 5-10 000 
metrórajzot készített, csak metrórajzot. Rengeteg mű. Többségük nem létezik már, letakarták őket 
hirdetési poszterekkel. 
 

 
 
- Ha egyet hazavittem volna közülük, akkor most gazdag lennék... 
- Igen, de nem ez volt Keith szándéka a rajzokkal. Ugyanaz a helyzet, mint ma Bansky műveivel. Ő se 
szeretné, ha valaki hazavinné az alkotásait, mivel okkal tette fel a műveit a falra: az emberek 
szélesebb köre látja ott őket, mint egy galériában, és ezért ott kell maradniuk. Ha leszednéd onnan 
és hazavinnéd, vagy egy galériába vinnéd eladni, az nem lenne túl jó. Keith is abbahagyta a 
metrórajzokat, amikor látta, hogy az emberek hazaviszik a rajzait a metróból, volt hogy reklámtábla-
keretestül. Akkor abbahagyta, és elindította a Pop Shopot helyette. A Pop Shop nemcsak 
ajándékbolt volt, hanem koncept művészet. Amikor üzletemberként gondolsz rá, akkor jusson 
eszedbe, hogy Keith nem pénzt akart csinálni ezekkel a termékekkel (pólókkal, sokszorosított 
grafikával stb.), hanem egy szélesebb réteget szeretett volna elérni. Nem csupán a galéria-
látogatókra gondolt, hanem minden emberre. 

Azt gondolom, ez egyfajta félreértés Keith Haring-al kapcsolatban. Nagyon sok ember gondolja 
azt, hogy ő egy viccesen színezett figurákat festő ember volt. De ez nem így van. Persze ha bögréken 
és pólókon jelennek meg a képeid, az vicces egyfajta értelemben, a táncoló babával vagy kutyával. 
De Keith kontextusa általában cseppet sem vicces. Mély értelmezési lehetősége van. És ez a mély 
jelentés néha irritáló. A kiállításon Keith korai rajzait mutatjuk be először. Általában ez egy rajzolt 
keret, mindössze néhány szimbólummal középen. Később a rajzai egyre inkább komplexebbé váltak. 
Látható a képein, hogy egyre jobban elszakad a felszínességtől. Egyre többrétegűek lettek a képei.  
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Apró figurákat tesz nagy figurákba, sőt később szinte absztrakttá válnak a képei, már nem 
látjuk a figurákat sem, ahogy az ürességtől való félelem elharapózik benne, ami a késői képein 
általánossá válik. Sőt, nem csak a képein: az egész galériát befesti, autót, vásznat, embert, 
mindent beborít a rajzaival. 
- A 2014-es Art Bázel katalógusban láttam egy autót, amit befestett. A Pop Shop-nak szintén 
nagyon érdekes látványa volt a fotók alapján. Itt az Albertinában viszont minden kép megmarad 
a keretében. Nem lett volna érdekes újra létrehozni mondjuk a Pop Shopot? 
- A Pop Shop újra-elkészítése nem lett volna más, mint kereskedelmi mutatvány. Ez megtalálható 
a múzeum boltjában, ahol megvehetők a bögrék, ceruzák vagy játékok. A Pop Shop egy 
elképzelés volt. Nagyon régóta kérdés a művészetben, hogy szabad-e újra előadni egy koncept 
art munkát, ha a kontextus azóta már megváltozott. A Pop Shop felépítése a kiállítótérben 
disszonáns lett volna. Mi mind azon dolgozunk, hogy elérjünk egy olyan hallgatóságot, akiket 
különben nem érnének el a múzeumok és galériák. A Pop íshop talán működne Bécs 10. vagy 16. 
kerületében, ahol az emberek egyébként nem mennek el múzeumba megnézni Keith Haring 
műveit. 
 

 
 
 
- Ha jól értem a kiállítás bevezető szövegét, akkor az Ábécé cím azt jelenti, hogy ezeknek a 
rajzoknak saját, mindenki számára dekódolható, értelmezhető jelentése van. 
- Nem csak egy jelentése lehet, de léteznek értelmezések Keith-től, tehát tudjuk, hogy mire 
gondolt egy-egy kép kapcsán. Vegyük a sugárzó baba-képet. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy 
radioaktív baba, hanem az energia, amivel rendelkezik, egyáltalán nem káros rá. Ellenkezőleg, 
tele van élettel, őszinte és ártatlan. 
- A kutya kapcsán például tudjuk, hogy Keith hogyan értelmezte a művet. Ugyanakkor a 

művészeti kritikusok szeretik azt mondani, hogy minden kép különböző jelentéssel bírhat a 

különböző nézőkre, tehát pont hogy nincs univerzális jelentés, főleg az absztrakt műfajban. A 

kettő közül melyik a korrekt értelmezés? 
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 Mindkettő. A legtöbb képelemre Keith-nek megvolt a saját értelmezése. Azt mondta, hogy 
amikor van egy rajzon egy bot, az azt jelenti, hogy amikor odaadom azt valaki másnak, aki majd 
szintén továbbadja, akkor ez az energia végül nekem is jelent majd valamit. Ez egy metafora. De 
természetesen a kutya esetében más a jelentés. Az nagyon különböző módokon értelmezhető. 
A házi kutya barátságos, de szintén lehet veszélyes szörnyeteg is. Mint mondjuk egy rendőrségi 
kutya, aki megtámad valakit. A kutya ugyanaz marad, de a kontextus változik. Ez nagyon érdekes. 
A kiállításon tárlatvezetést tartok Andreas Brunnerrel, aki a vezetője a Homoszexuális és 
leszbikus kultúra és történelem központnak. Beszélgettünk valamelyik képről, és azt mondta, ez 
a szimbólum számomra homoszexuális szimbólum. Van egy kép a kiállításon, amin egy figura van 
középen, és mind a négy végtagját külön irányba próbálják szétszakítani más figurák. Andreas 
számára ez egy homoszexuális figura. Számomra ez egyszerűen egy ember. Haring számára 
nagyon fontos volt megmutatni, hogy az egyén nem veszhet el a tömegben. Tehát ez egy 
egyéniség a képen, aki küzd a saját egyéniségéért. Bár számomra a dolgozó anya-szimbólum is 
értelmezhető (nevet)... 
- A kiállításról nekem nagyon hiányoznak a videók, pl. amikor letartóztatják a metróban. 
- Igen, az nagyszerű videó. A youtube-on meg lehet nézni. Azt is lehet látni, hogyan rajzolt.  
Nagyon gyors volt. Az összes ötlete már ott volt a fejében, amikor rajzolni kezdett. De nem 
hiszem, hogy a videókat a kiállítótérben kellene megmutatni. Inkább a művekre koncentrálunk. 
- Számomra az év kiállítása tavaly Wolfgang Tillmansé volt a Tate Modernben, Londonban, mert 
ötvözte a hagyományos festészeti technikákat a facebookról származó képekkel. Mi volt az Ön 
kedvenc kiállitása? 
- A Cy Twombly kiállítás a Pompidou Központban Jonas Storsve kurátori teljesítményével. 
Egyszerűen lenyűgöző volt. 
- Néhányan azt mondják, a festészetnek vége van. 
- Tényleg? 
- Talán nem ért egyet vele. Viszont rengeteg más műfaj van, fotó, videó, performanszok... 
- Igen, de néhány éve rendeztünk egy kiállítást Eric Fischlnek, egy amerikai művésznek, akinek 
szintén azt mondták, hogy a festészet halott, a figuratív festészet még jobban halott, ezért 
elkezdett absztraktot festeni, de nem tetszett neki, ezért visszatért embereket festeni. És most 
is ezt csinálja. Szerintem nagyon sok művész így van ezzel. 
- A katalógus előszavában említette Banskyt és Perjovschit, akik egyfajta követői Haringnek. 
Hogy őszinte legyek, nekem Perjovschi az egyik abszolút kedvencem. Nem terveznek egy kiállítást 
az ő műveinek? 
- 2015-ben része volt a Rajz-most kiállításnak (Drawing-now). Az egy hatalmas kortárs rajzkiállítás 
volt… Természetesen szívesen összehoznánk egyéni kiállítást sok művésznek, akik akkor részt 
vettek a Rajz-moston, de mi nem kizárólag kortárs múzeum vagyunk. Éppen ettől lesz a mi 
kiállítási programunk érdekes. Akik Raffaello művészetéért jönnek be az épületbe, azok 
felfedezhetik Martha Jungwirth-et és fordítva. 

Kuli 
 
 
 
 


