
"...nagyon jó, mert más nincs."  - Interjú Klaniczay Júliával az 
Artpool-ról 
 

A rendszerváltás előtti világ egyik emblematikus helyszíne volt 1970-73 között Galántai 
György Balatonboglári Kápolnaműterme. 1979-ben interjúalanyunk és Galántai György 
létrehozta az Artpool művészeti archívumot, ahol mára több tízezer tételes gyűjteményt 
őriznek. 10 év ellenzéki és 25 év nonprofit működés után 2015-ben az Artpool 
Művészetkutató Központ önálló osztályként a Szépművészeti Múzeumhoz csatlakozott, 
gyűjteménye ma már állami tulajdon (kisebb részben állami vásárlásnak, nagyobb részben az 
alapítók szándékának köszönhetően). 
 

- Szeretem gyűjteni a művészeti könyveket és katalógusokat, és egész szép gyűjteményem is van belőlük, 

mégsem gondolnám, hogy bármilyen szempontból teljes lenne vagy bármit reprezentálna. Egyrészt 

sokmindenre nincs is pénzem, másrészt akik nem tetszenek, azoknak nem veszem meg a katalógusát, és 

az se zavar, ha időnként kimarad valami.  

- Igen, az elképzelés jó, hogy teljességre törekedjünk, de az Artpoolnak egészen más volt a célja. Nem a 

gyűjtemény volt a cél. Az Artpool azért alakult meg, mert úgy tűnt, hogy lehetséges egy archívum 

létrehozásával olyan központot teremteni, ahol összegyűlik az információ azokban a műfajokban, 

irányzatokban és területekről, ami Galántai Györgyöt akkor érdekelte, mert akkor én még csak 

aszisztensként voltam a projektben. Ezek a műfajok az avantgárd, a kísérleti műfajok, a kortárs 

progresszív művészeti irányzatok a világból.  

 

 



- Akiket gyűjtöttek, az személyes kedvenc is volt, vagy mindegy volt, hogy tetszik-e valaki? 

- Ez egy felvállalt feladat volt, a tetszés nem is jött szóba. Én soha nem kérdeztem magamtól, hogy akiket 

begyűjtünk, az tetszik-e vagy nem tetszik. Egy művészettörténész nem is igen engedhetné meg magának, 

hogy olyat mondjon, hogy tetszik-e neki valaki, az baj, ha már eszerint gondolkodik. Ezt egy magánember 

mondhatja, de nyilvánvalóan egy archívum nem mondhatja ezt, ha az a célja, hogy begyűjtse a kortárs 

szcénából az információkat. Akkor azt is begyűjti, aki neki személy szerint nem tetszik, mert annak a 

személynek is van fontossága, mégha nem is nekem. A külföldi anyagok viszont a kapcsolatokból 

épültek. Alapvetően olyanoktól került hozzánk anyag, akikkel művészeti kapcsolat állt fent. Ez volt a mail 

art, kihasználva a postai hálózatot. Az első küldemény, amit Galántai György szétküldött, az az ő 

poszterkatalógusa volt a Fészek Klub beli kiállitásáról, ahol könyvobjekteket állított ki. Akkor még csak a 

fenti kis terem volt. Ezekből készített egy poszterkatalógust, és elküldtük az összes létező címre, amivel 

akkor rendelkeztünk. Ezek részben a balatonboglári időszakból összegyűlt címek, másrészt akkoriban az 

egyetlen kijutási lehetőséget külföldre a grafikai biennálék jelentették, Krakkóban, Ljubjanában, 

Katowicében. Ott jó vaskos katalógusokat jelentettek meg, és azokban benne voltak a művészek címei. 

És közülük azok, akiket a Gyuri ismert, vagy akinek a munkája tetszett vagy fontos volt, azokat a címeket 

is kigyűjtöttük. Ez egy elég nagy címlista volt, és erre jöttek válaszok, mert a poszterkatalógusra rá volt 

pecsételve, hogy "please, send me information about your activity". Erre olyan nagy és pozitív volt a 

visszajelzés, hogy Arnulf Rainertől Christóig, bejöttek ezek a gyönyörű katalógusok, és úgy gondoltuk, 

hogy ezt közkincsé kell tenni. Innen jött az archívum ötlete. Hiába vagyunk az isten háta mögött, ha 

innen küldünk egy életjelet, ha az jól van megírva, akkor arra jöhet visszajelzés és létrejöhetnek 

kapcsolatok. Ezzel indult el. Természetesen ezek között nagyon sok olyan művész is volt, aki már akkor a 

világhálózatban benne volt. Ugye a mail arton belül a kiállitásoknak az az alapszabálya, hogy megy egy 

felhívás, arra te küldesz egy munkát, a munka ottmarad annál, aki szervezte a kiállítást, de valamilyen 

dokumentációt vissza kell kapnod. Vagy egy katalógust, vagy egy listát a résztvevőkkel, és benne kell 

lennie mindenki elérhetőségének. Ez a hálózat úgy bővült, hogy állandóan mozgásban volt, újabb 

kiállítások szerveződtek, újabb emberek kapcsolódtak be, ők is megkapták mindenkinek a címét, és ők is 

szervezhettek saját eseményt. Így aztán elég nagy sebességgel bővült a hálózat, és mi is bekerültünk. A 

poszterkatalógusra kaptunk mail art katalógusokat, felhívásokat, és aztán kitaláltuk, hogy legyen egy 

intézmény. Gyuri rögtön tervezett logót, fejléces papírt, pecsétet, ahogy kell egy intézménynek, reklám-

képeslapokat, és beindult ez a dolog.  

Tehát visszatérve a kérdésre, hogy mit gyűjtöttünk, azt ami jött. Nem volt szelekció. Az egy különleges 

időszak volt. Meg is lepődtünk, hogy ennnyire nagy a visszajelzés, utána ezt a következő években is 

tapasztaltuk, hogy azért a nyugat-európai művészek nagyon is tudatában voltak a megosztott 

Európának, és abszolút fogékonyak voltak az információkra a vasfüggönyön túlról. Felfogták, hogy ez 

milyen abszurd világ, és érzékelték az energiát, ami bennünk volt, hogy szeretnénk átlépni ezt a határt. 

Értékelték az információ utáni vágyunkat. Az nyilvánvaló volt, hogy ezek cserekapcsolat útján működnek: 

ha küldtünk valamit, arra kaptunk valamit. De ha még akarunk kapni valamit, akkor megint küldeni kell, 

ezért egy ilyen fajta archívumot csakis egy művész hozhatott létre. Mert én aztán küldözgethettem volna 

napestig, hogy köszi, küldjél megint, de erre mindenki csak legyintett volna. Gyurit viszont felvillanyozta 

ez a vizuális anyag, és ő mindenben részt vett, ami egy kicsit is izgatta. Ezen felül aki nagyobb anyagokat 

küldött, mint mondjuk Arnulf Rainer, annak mi is küldtünk még további anyagokat. Ami még felmerült, 

hogy azt az információs csatornát, ami így létrejött, illene arra is kihasználni, hogy a magyar szcénáról is 

informálni lehetne a külföldet. A Gyuri amúgy is egy archiválós fajta, így felmerült, hogy elkezdjük 

következetesen dokumentálni a hazai szcénát. Ehhez kapcsolódott, hogy elindítottunk egy Poolwindow 

nevű mail art hírlevelet: ez egy egyoldalas lap volt (a honlapon fent van az összes). Az első számokat 



azok az információk töltötték meg, amik bejöttek hozzánk. A Poolwindow-val az volt a célunk, hogy 

bekapcsoljunk másokat is a mail art körbe, mivel láttuk, milyen könnyű ebbe bekapcsolódni. Az egész 

arról szólt, hogy ami információ bejött hozzánk, azt összefoglaltuk egy oldalon, hírekkel, határidőkkel, és 

ezt elküldtük. Eleinte ez egy egyszerűen gépelt valami volt, aztán azt mondtuk, ha már küldünk valamit, 

akkor azt vizuálisan is tervezzük meg, és végül is ez az egy lapocska is egy gusztusos látványos dologgá 

vált. Ahogy az Artpool is elkezdett saját kiállítást szervezni, az arról szóló információk is bekerültek. Két 

évig csináltuk ezt, amíg úgy nem láttuk, hogy azok, akiket ez érdekelt, bekapcsolódtak. Láttuk a 

katalógusokban, amik jöttek, hogy ott szerepelnek a kiállításokon, tehát már ők is megkapták az 

információkat. 

 

- Én Tót Endrénél olvastam a mail 

art-ról az Örülök, ha... könyvében. 

- Ő nem gondolta, hogy másokat is 

tájékoztatni kéne erről a 

lehetőségről. Ez egyébként a 

magyar művészekre eléggé 

jellemző, hogy ha valaki kikapar egy 

gesztenyét, akkor azt csak saját 

magának tartogatja. Egyébként 

amikor látszott, hogy a nyugatiak 

ennyire nyitottak az információkra, 

akkor engem még jobban személy 

szerint felháborított az, hogy azok, 

akik egyébként hozzájutottak 

információkhoz, és rendelkeztek 

mondjuk egy Documenta vagy 

Velencei Biennálé katalógussal, 

mert szerencséjük volt és 

utazhattak, vagy kivételezett 

helyzetben voltak, vagy kettős 

állampolgárok voltak, mint a Mauer 

Dóra, vagy rokonai voltak, és akkor 

meghívólevéllel is utazhatott, vagy 

voltak, akiknek még ilyen 

körülmények között is sikerült 

ösztöndíjat szerezniük külföldre, 

tehát akiknek sikerült egy 

katalógust behozniuk és nem 

kobozták el tőlük a határon, azok ezt nem tették közkinccsé. Vagy megtartották maguknak, vagy 1-2 

embernek mutatták meg, akivel közösen akartak kiállitást szervezni, és akkor ők voltak a menők, mert 

tudták, hogy mik a trendek, és nagyon is ihletődtek azokból. Ez most amúgy elég jól látszik, hogy kik 

azok, akik már a 70-es években is csináltak dolgokat; azért tudtak csinálni, mert tudták, hogy mi történik 

a világban, míg azok, akik nem jutottak hozzá ezekhez az információkhoz, ők nem a divatos műfajokban 

kezdtek el dolgozni, vagy újból fel kellett fedezniük a spanyolviaszt. Ez azért nagyon hátrányos helyzet 



volt. Mi azt gondoltuk, hogy meg kell törni ezt a gyakorlatot, és ne csak azok tudják, mi történik a 

világban, akik valahogy hozzájutottak az információkhoz, hanem mindenki, aki csak akar. 

- Mi a helyzet ma? Elvileg már lehet utazni.. 

- Persze, a rendszerváltás után ez teljesen megváltozott. A feladat-felvállalás, hogy dokumentáljunk 

minden kiállitást, újságot csináljunk, az azzal, hogy megszűntek az akadályok, tulajdonképpen úgy tűnt, 

hogy arra már nincs szükség. De akkorra már olyan nagy volt az archívum, hogy az lett a feladat, hogy 

még nagyobb nyilvánosságot nyerjen. A rendszerváltás után az volt a feladatunk, hogy az archívumot 

minél hamarabb megnyissuk a nyilvánosság előtt, és az, ami a művészeti szcénában szájon át, meg 

cetliken terjedő információ volt, és minden, ami a addig a második nyilvánosságban történt, valamint az 

új művészeti tendenciák a 60-as évektől kezdve, tegyük elérhetővé mindenkinek. Például az első évek itt, 

amikor megnyitottunk a 90-es években, azon kívül, hogy meghirdettük, hogy itt minden látható, amiről 

eddig nem tudtak a 70-es 80-as években, ami a magyar anyagot jelenti, azon kívül arra koncentráltunk, 

hogy az új műfajokat, amik a 60-as évektől elterjedtek Nyugat-Európában, de itt még a nevüket is alig 

bírták kiejteni, mint pl. fluxus, performansz, ezeket megismertessük. Egyéves kutatási projektek voltak. 

Egy teljes évet annak dedikáltunk, hogy pl. a fluxust kutassuk, bár annak kettőt is. 

- Fluxus témában a Ludwignak jelent meg kötete, legalábbis én ott találkoztam vele (Fluxus -interjúk, 

szövegek, események - esetek, 2008). 

- A szöveggyűjteményre gondolsz? Azt mi csináltuk. Akkor volt a Fluxus East kiállitás, és azért a Ludwig is 

beleadott valami pénzt. De az a szöveggyűjtemény a 90-es években már megvolt, és itt olvasható is volt, 

és egy-két szöveget kis füzetben már akkor is közöltünk, de nem volt pénzünk a kiadásra. Amikor lett a 

Ludwigban a fluxus kiállitás, akkor azt mondtuk, vagy most megjelenik, vagy soha nem tudjuk kiadni. 

- De még mindig nagyon sok ilyen meg nem jelent könyv van. Erdélyről, Szentjóby-ról... 

- 1994 volt az Erdély Miklós éve nálunk. Az az anyag, amit akkor rendszereztünk, az Artpool lapjain elég 

jól elérhető, és a hatalmas Erdély anyag itt össze van gyűjtve. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy 

Erdély életműve kutatható legyen, nem rajtunk múlt, hogy ebből nem lett katalógus. Egy archívum azt 

vállalhatja fel, hogy összegyűjti és kutathatóvá teszi az anyagokat, amennyire lehet. De nem vállalhatja 

fel a kurátori munkát. Persze ha van éppen olyan munkatárs, aki ezt is tudja, akkor csinálhatja, de ehhez 

több ember kell. Egy ekkora archívumot egyáltalán működtetni és folyamatosan elrendezni és 

hozzáférhetővé tenni az anyagokat, ez nagy munka. Itt ugye akkor hozzáférhető egy anyag, ha 

megtalálható. S hogy található meg? Ha el van rendezve. A rendezéshez meg egyfajta adatbázis kell vagy 

cédulakatalógus. A 80-as években még nem voltak számitógépes adatbázisok, de nekünk olyan 

rendezési elveink voltak, hogy az anyagokat könnyen meg lehetett találni. Általában egy életmű, ha 

gyűjteménybe kerül, évekig nem hozzáférhető, amíg nincs feldolgozva. Nálunk egy olyan módszer volt, 

hogyha bekerült valami, az már másnap kutatható volt. Aztán ahogy fizikailag nőtt az archívum, egyre 

nehezebbé vált fizikailag elrendezni az anyagokat, egy idő után mégiscsak ki kellett találni egy 

nyilvántartást arra, ami nem fér el, nem látható, ezért az adatbázis megkerülhetetlen, és mi már nagyon 

korán elkezdtünk adatbázist építeni, jóval hamarabb, mint bármelyik múzeum az országban. 

- Nagyságrendileg mennyi pénz kellene egy életműsorozatot beindítani az itt szereplő művészekről? 

- Meg nem tudnám mondani. Abból lehet kiindulni, hogy egy életműkatalógus nyomdaköltsége 2-3 

millió Ft. De akkor még nincs ott a kutató, azt a kötetet össze kell állítani, kérdés hogy ez mennyi idő. 

Művésztől is függ. Mondjuk Erdély Miklós életművén Szőke Annamária már több évtizede dolgozik.. 

- Azért kérdeztem, mert hoztam egy kis füzetet Van Gogh-ról. Az arles-i Van Gogh alapítvány kiállításán 

találtam. Összegyűjtötték benne, hogy hol találhatók a festményei és hol voltak élete fontosabb 

helyszínei, hol élt, hol gyógykezelték, mindezt röviden, tömören, érdekesen. 

- Hány évvel Van Gogh halála után? 



- Úgy 100. 

- Szerintem van remény (nevet). 

- Azért mutatom, mert szerintem lehetne ilyet Erdélyről és a többiekről is csinálni. Hol voltak a 

performanszai, rajta lehetne Hajas hűvösvölgyi lakása satöbbi... 

- Semmi akadálya. Minden kutató, érdeklődő találhat magának egy témát, amin elkezdhet dolgozni. Egy 

archívum ezügyben annyit segíthet, hogy ami információt össze tud gyűjteni, azt hozzáférhetővé teszi, 

annak alapján el lehet indulni.  

- Akkor ez csak pénzkérdés. De persze nem az Artpool feladata. 

- Az Artpool-nál a legnagyobb probléma az volt, hogy hogyan tudjuk nonprofit módon működtetni az 

intézményt. Elég hamar kiderült, hogy Magyarországon nem lesz nonprofit intézményi finanszírozás. A 

90-es évek elején az NKA megalakulásával még úgy tűnt, hogy ez kialakulhat, de a 90-es évek végére ez 

eldőlt, hogy ilyen nem lesz. Sőt, a meglévő, önkormányzatokkal és minisztériumokkal való 

együttműködések sem működnek, ez is kiderült 2005-re. Nekünk egyértelműen 2005 volt az, amikor 

kiderült, hogy ez így nem fog tudni fennmaradni. Attól kezdve azon kellett dolgozni nagyon keményen, 

hogy azon túl, hogy megpróbáljuk életben tartani az intézményt, ki kell találni, hogy fog ez hosszú távon 

működni. Egyébként nagyon sokáig azt hittük, hogy ezt az archívumot mi csak átmenetileg fogjuk 

csinálni. Amikor megnyitottuk, akkor csak azért, hogy nyilvános, hozzáférhető legyen, és azt gondoltuk, 

hogy mint minden normális országban, itt is lesz majd egy olyan kortárs múzeum, aminek lesz kortárs 

archívuma, és az majd átveszi az egészet, és mi majd csinálunk valami mást, a Gyuri a művészetét, én 

szerkesztőként dolgoztam és szeretem azt a munkát. De amikor létrejött "A" kortárs múzeum, a Ludwig, 

annak nem hogy archívuma nem volt de könyvtára sem a megalakulásakor. És nem azért nem volt, mert 

nem jutott volna eszükbe, mert én mondtam a minisztériumban, hogy akkor most lehetne arról beszélni, 

hogy az Artpool a Ludwig múzeumba olvad. De mondták, hogy nem, a Néray Katalin nem akar nem hogy 

archívumot, de könyvtárat sem, és hallani sem akar az Artpool-ról. Aztán persze rájöttek, hogy könyvtár 

kell és most már szerintem valami archívumot is csinálnak, de kiderült, hogy azt a feladatot, hogy 

dokumentálni, hogy mi történik a művészeti életben, nem vállalják. Mi is egyébként azt hittük, hogy 

miután megszűnt az, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni a művészeti eseményeket, hogy nekünk már 

nem kell minden eseményre eljárni, mert éppen elég dolgunk volt azzal, hogy működtettük az Artpool-t 

meg eseményeket szerveztünk. Rengeteg saját eseményünk volt, mert erre tudtunk pénzt szerezni. 

Egyszercsak jöttek 97-98 táján az egyetemisták, hogy jönnének kutatni a 90-es évek elejét, és kiderült, 

hogy nálunk arról már nincs teljes gyűjtemény. Akkor jöttünk rá, hogy ezt senki sem csinálta, az 

intézmények még magukat sem igen dokumentálták akkoriban. Akkor döntöttünk úgy, hogy folytatjuk a 

dokumentálási munkát. Az is egy eléggé fáradságos és időigényes dolog és csak az tudja csinálni, akinek 

ehhez affinitása van. Nálunk nagyon sok művészettörténész és egyetemista dolgozott, de nagyon 

kevésnek volt olyan belső szükséglete, hogy ugyan elment minden kiállitást megnézni, de hogy egy 

fényképezőgéppel nekiálljon fotózni azzal a szemmel, hogy ezt az anyagot majd más is tudja használni, 

ilyen nagyon kevés volt. Erre születni kell, hogy ez neki fontos legyen, hogy dokumentálja az 

eseményeket, és úgy menjen el rájuk, hogy ne csak azért, hogy találkozzon és borozgasson ott valakivel a 

megnyitón, hanem azért menjen el, hogy arról egy híradást tudjon összerakni utána. A 

megnyitóbeszédet elkérje, ha lát valaki kezében egy leporellót, azt is begyűjtse, és utána letegye itt az 

archívumban a paksamétát. Nagyon kevés ilyen ember van. Mi ugyan kértük a művészeket, meg 

leveleket is írtunk, hogy ők maguk dokumentálják magukat, de azt aztán nem. Ugyanis a művészek fel se 

fogják az archívum jelentőségét, hanem ők a művészeti írókat meg kritikusokat próbálják 

megkörnyékezni és lekenyerezni és kocsmázni velük és a kezükbe nyomkodni a katalógusokat. Csakhogy 



utána nem írnak róluk, de az archívumban, ahol jönnének kutatni őket, nincs anyag. Egy kezemen meg 

tudom számolni, hány művész ad vagy küld anyagot csak azért, mert tudja, hogy fontos. 

 

- Ez azért furcsa, mert a 

dokumentálást én is évek óta viszem 

a blogomon, és ha rá akarok keresni, 

hogy hol voltam mondjuk 

Szentjóbynak kiállításán, akkor ott 

van a blogon. Mondhatjuk azt, hogy 

ha nem lenne Artpool, akkor egy 

csomó emberről nem tudnánk 

egyáltalán? 

- Ebben biztos vagyok és egy csomó 

emberről még most sem tudunk, 

pedig már kutatható. Szerintem ez 

most már olyan hatalmas és kiterjedt 

archívum, hogy ez már nem 

kérdéses. Meg kell mondjam, nagyon 

sokáig kérdés volt. Ez most már egy 

állami intézmény, ez már megmarad. 

Ha lebombázzák az országot, akkor 

fog megszűnni. De nagyon sokáig 

valóban fenyegetett az a veszély, 

hogy mondjuk összeállítanak egy 

magyarországi művészekről szóló 

könyvet, idejönnek, kigyűjtik az 

összes információt, kimásolják az 

összes anyagot, mert mi azért ebben 

eléggé liberálisok voltunk, és akkor 

nem lesz szükség az archívumra, mert 

utána nem jön senki kutatni, mert azt 

az egy kiadványt nézi és arra 

hivatkoznak. Egyébként ez a másik, 

amiért nagyon haragszom a kutatási módszertanra, ami valamiért terjed az egyetemi oktatásban, hogy 

nem az eredeti dokumentumokat próbálják felkutatni, hanem megelégednek publikációkra való 

hivatkozással. Ami másodkézből való információ. Holott könnyen lehet, hogy az eredeti információ 

nemcsak azt tartalmazta, ami megjelent, hanem sokkal többet, vagy mást. 

- A Szépművészetit muszáj megkérdeznem. Bejelentették, hogy jövőre az Artpool a Szabolcs utcába 

költözik a Szépművészeti szervezetébe. Örüljünk ennek vagy ne? 

- Ez nagyon jó, mert más nincs. 2005 óta folyamatosan ezen dolgoztunk, már 2005-ben tárgyaltunk a 

Szépművészeti Múzeummal, és több variáció felmerült menet közben, de ez egy hosszú folyamat volt. A 

múzeumnak is meg kellett érteni, hogy miért jó az neki, hogyha az Artpool-t befogadja, nekünk is végig 

kellett zongorázni, hogy az összes lehetőség közül ez a legjobb, mert ez az egy biztosítja azt, hogy nem 

darabolódik fel az archívum, mert egyébként a világban az ilyen archívumok sorsa az, hogy hagyatékként 

egészben valahova bekerül bár ez inkább a kisebb, specializáltabb archívumokkal fordul elő, vagy pedig 



egy darabja idekerül, más darabja oda. A lényeg, hogy megszűnik önálló egység lenni, hivatkoznak rá, 

hogy az XY gyűjteménye volt, de az már csak egy sor lesz valahol. Mi mindenképpen szerettük volna 

egyben tartani. Azok a lehetőségek, hogy a könyvtár elkerül ide, a mail art gyűjtemény oda, az avantgárd 

amoda, nem merültek fel, úgy gondoltuk, hogy egyben kell maradnia, mert csak ebben a kontextusban 

értelmezhető az egész. Amikor nagyon pesszimisták voltunk, mi is gondolkodtunk azon, hogy mit hova 

lehetne eladni, hogy egyrészt mi se haljunk éhen, de végig abban reménykedtünk, hogy ez meg fog 

oldódni. De meg kell mondjam, iszonyatosan nehéz volt az utolsó percig kibírni, mert már az utolsó utáni 

perc volt mire megoldódott. Végül nem csak az archívum anyaga maradt egyben, megmaradt a csapat, 

sőt még felvehetünk további művészettörténészeket, amit már a 90-es évek eleje óta nem tudtunk, 

ezért dolgoztunk egyetemistákkal. Mindig állandó küzdelem volt, hogy tudjunk dolgozni, és hiába voltak 

nagyon értelmesek a művészettörténész hallgatók, ők mégiscsak a pályájuk elején vannak. Valahol 

mindig előlről kezdtük velük, és ők rengeteget profitáltak az Artpool-ból és hasznos volt amit csináltak, 

de előrelépni nem tudtunk. Nagy kutatásokat nem tudtunk összehozni, amire te is kérdeztél. Most azzal, 

hogy van egy fix csapatunk, erre is van lehetőség.  

- Akkor jövőre már láthatunk ebből valamit? 

- Mire ebből látványos dolgok lesznek, az szerintem 10 év. Az, ami egyik napról a másikra megy, az a 

katalógus előszók, egy-egy kiállítás összehozható fél év alatt, de abban rövid idejű kutatás van. Egy kis 

témához elég lehet, egy életműhöz nem.  

- Nyilván nagyon sok kedvenc könyve lehet valakinek, de mondjuk művészeti témában mi a kedvence? 

- Nem fogok egyet kiemelni. A saját könyveimet szeretem, mert azokon dolgoztam. Kiemelhetem az 

Artpool könyvet (ARTPOOL - The Experimental Art Archive of East-Central Europe, 2013), vagy a Tamkó 

Sirató Károlyét (A Dimenzionista Manifesztum története, 2010), amit szintén nagyon szeretek, szerintem 

zseniális darab. Erre személyesen is büszke vagyok, mert én csináltam a háttérkutatásokat. Ez egy olyan 

anyag, ami szabályosan el lett titkolva, ezért iszonyatosan jó, hogy megjelent. Egyelőre nem indult el 

diadalútjára itt, de Amerikában most készül egy kiállítás, a MIT adja ki a katalógusát, és annak a 

függelékében angolra fordítva már benne lesz ez a kötet. Az igazán pozitív reakciók a külföldi 

könyvtárakból jöttek, ahol ennek a korszaknak a kutatása zajlik. Nagyon megható köszönőleveleket 

kaptunk, mert elég belenézni, hogy ez egy elég komoly eredmény. Az jó érzés, amikor az embernek 

sikerül egy ilyet összehoznia. És persze nagyon nagy munka volt a boglári dokumentumkötet, a 

Törvénytelen avantgárd is. Nagyon remélem, hogy egyszer ebből lesz angol nyelvű változat is. Ugyanúgy 

remélem, hogy egyszer majd az Artpool történetéről is lesz – a 2013-ban megjelent angol mellett – egy 

magyar nyelvű kötet. 2009-ben volt az Artpool alapításának a 30. évfordulója, arra mi szerveztünk egy 

kiállítást a P60-ban. Akkor az egyértelmű volt, hogy mindenképpen össze kell állítani egy kötetet, mert 

nem tudtuk, hogy meddig tudjuk működtetni az egészet, és akkor kiderült, hogy az Artpoolban egy 

csomó mindent ragyogóan lehet kutatni, csak pont az Artpool történetét nem, mert a saját 

dokumentumaink messze nem voltak úgy elrendezve meg összegyűjtve. Egyébként az Artpoolról mint 

jelenségről, intézménykísérletről nem jelentek meg még magyar kutatók, akik ezt kutatnák, de nyugati 

kutatók bőséggel voltak itt. Az Artpool Európa ilyen jellegű 7-8, az 1980-as években létező archívuma 

közül az egyik. Erről már több kötet megjelent, amikben mi nagyon jelentősen ott vagyunk. 

- Erről mindenki tud csak mi magyarok nem... 

- Most már talán igen, ha valaki ebben a témában bármit beüt a Google-ba, az minket hoz ki. Pedig a 

website-unk egyelőre még nem is olyan jó, ha több erőforrásunk lenne... 

 

Kuli 

 


