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"...ez nem egy reális életpálya" - interjú Oltai Katával, a FERi galéria 

vezetőjével 

FERi néven feminista projektgalériát indított egy józsefvárosi volt autószerelő műhelyben. 

Ottjártamkor egymásnak adták a kilincset a látogatók, barátok, egy szomszéd, aki lejár 

beszélgetni... Egy lány, akivel csevegtem, Bartis Attila könyvéről mesélt. Sokkal inkább tűnt egy 

közösségi helynek, mint komoly cégnek — és ez nem véletlen.  Katának mindenkihez volt egy jó 

szava, de amikor belekezdtünk a beszélgetésbe, már maximálisan rám koncentrált. 

- Ha bárkit meghívhatnál kiállítani, kiket hívnál? 
- Most is bárkit meghívhatok… De nyilván arra gondolsz, hogy milyen nagy nevet csábítanék ide 
az országba. Ha nem arról beszélünk, hogy szuper blue chip művész, akkor nagyon könnyen megy 
a meghívás. Egyrészt van a múltamból egy másik network, amit jól tudok mozgatni, elég sok 
embert elérek. Nekem inkább az a szempont, hogy túlsúlyban legyenek az olyan projektek és 
kiállítások, amikkel jelentkeznek nálam. Egy projekgaléria akkor igazán jó, ha kicsit katalizálja az 
itthoni közeget abban, hogy be lehet jelentkezni, ennek vannak formái, sőt van ennek egy 
edukatív része is, pl. mit jelent egy projektleírás egy adott térre, amit ez a galéria képvisel. Ilyen 
szempontból nincsen álomművészem, inkább a működési mechanizmusban van egy álmom. 
Olyan szempontból még nem indult be, hogy sokkal gyakrabban és intenzívebben dolgozom 
külföldi művészekkel úgy, hogy ők közelítenek a galéria felé, mint a magyarok. Még nincs meg ez 
az aktivitási faktor, mint nemzetközi téren az informális szellemi közegben. Sokkal általánosabb 
az, hogy ír vagy eljön egy művész, és mondja, hogy nagyon tetszik a tér, szeretnék valamit csinálni. 
És akkor az lesz, hogy oké, persze, csináljuk, és elindul a gondolkodás. Na ezt lenne jó átültetni a 
magyarokba is, amiknek vannak persze buktatói, meg átfutási ideje. Próbálkozunk különböző 
felállásokban másokkal is kooperálni, de aki szerintem még ebben a dimenzióban is jól működne 
és jó lenne kiállítani, az a finn Iiu Susiraja. 

 



Havibaj 2018 február 

2
 

 

- Hm, nem ismerős a név. 
- A fotóit láthattad, egy időben nagyon sok ment körbe az interneten, eszméletlen önkritikus 
önarcképeket meg videókat készít. Volt az a sorozata, ami sokat forgott, hogy különböző 
önarcképei voltak háztartási tárgyakkal. Pl. egy seprű be volt szoritva a melle alá, 
nejlonzacskóban magassarkú a térdére volt erősítve… 
- Azért is kérdeztem, mert ha én galériát nyitnék, akkor esetleg eszembe jutna megmondani, 
hogy kitől milyen képeket várok. De kurátorként inkább a művészek elképzeléseit kellene 
segíteni. Te hogy látod ezt? 
- Másfajta kurátori attitűdök vannak másfajta koncepciókhoz, amikből én is többfélét 
mozgatok. Van pl. a FERi szereti sorozat, ahol 1-1 munkát vagy sorozatot hívok be a galériába 
azért, mert fontosnak tartom; ezek közelmúltban született, de már a köztudatból kikerült 
művek, és szerintem hiányzik az a része a kanonizálásnak, értelmezésnek, ami kötné a női 
szemponthoz, vagy a feminista szempontokhoz. Ezeknél egészen konkrét munkák fontosak 
nekem, de voltak és lesznek olyan kiállítások, ahol együtt dolgozunk új munkákon, és ott egy 
másfajta flexibilitás van. Vagy ami február közepén lesz, ő egy izlandi művész, nála 
megbeszéltük azt, hogy fontos lenne az az educate vonal is, hogy többet megtudjunk arról, mi 
van izlandi színtéren a nőkkel. Bevonunk egy csomó szöveget, fordítunk, lesz egy olyan 
tematikája is a kiállításnak, ami a testtel foglalkozik. Legyen egy kontextusteremtő dolog is, ami 
megint csak a hazai viszonyok miatt fontos. Nagyon különböző, hogy mi a relációm ahhoz, ami 
a végtermék lesz. 
- Te egy feminista galériát vezetsz, viszont ha feminista művekről van szó, akkor a Guerilla Girls, 
Orlan jut eszembe, nem épp a tanítási célzat vagy az izlandi nők. 
- Mert nincs a feminizmusnak egyetlen definíciója, és ez is egy fontos hozadéka annak, hogy 
van egy már legalább 50 vagy 100 éves története, és pont az, amit a posztmodern és a 68-as 
érdekérvényesítő mozgalmak hoztak, hogy a definíciók, akár a feminizmus is, nem kioltják 
egymást, hanem egymás mellett élnek. Számomra a feminizmus sokkal inkább egy 
ernyőfogalom, ami nem azt jelenti, hogy csak kimondottan elkötelezett feminista indittatású 
műveket akarok kiállítani, vagy az aktivizmushoz kapcsolódó feminizmussal foglalkozni, aminek 
nagyon erős társadalmi linkelése van, hanem egy sor olyan dolgot, ami vagy eszközkészletében 
használja, vagy rá tud mutatni sokkal szűkebben arra, hogy a lokális képzőművészeti közegben 
milyen tipusú szexizmus vagy konzervatív fogalmak vagy gyökök élnek tovább. Nagyon sok 
irányú az a tevékenységi kör vagy izgalmi faktor, ahonnan ezt meg lehet fogni, hogy működhet 
egy feminista projektgaléria. Azért is ennyire tág, hogy minél inkább megtalálják a fogódzót 
akár alkotók, akár kurátorok. Az én feminizmusértelmezésemben benne van nyilván a gender, 
másfajta férfiasság, meleg esztétika, szóval az, hogy egyáltalán nincs meleg képzőművészet 
Magyarországon, vagy ha nagyon akarom, akkor 1-2 alkotót felsorolhatok, aki néha expliciten, 
néha lappangóbban foglalkozik vele.   Nagyon sok téma lenne, amit akár a régióban is 
pöckölgetnek, vagy itthon mondjuk a filmművészetben vagy színházban. Az nonszensz, hogy ez 
a képzőművészeti közegben egyáltalán nem téma. Ezeknek az előmozdítására először meg kell 
ágyazni, hogy lehetőség legyen, hogy egyáltalán elindulhasson. Most, hogy majdnem két éve 
elindult ez a galéria, egyre több férfi művész jelentkezik, hogy szeretne valamit csinálni. Vagy 
kurátorral dolgozni feminista témával, vagy előadni feminista érzékenységű kultúrakritikát, 
vagy explicit kiállítást csinálni. Ez is szuper, mert nem nőknek csináltam teret nőkről, ez nagyon 
fontos volt mindig. 
- A helyszín története is abszolút jellemző: ez egy tíz éve nem használt autószerelő műhely volt, 
és azt olvastam, hogy ezzel is a képzőművészeti közegnek üzentél. 
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- Igen, abszolút. Múzeumi kurátor vagyok, annak is tartom magam, az is szeretnék lenni, de ott 
kellett hagynom a Ludwig Múzeumot — ennek 7 éve már —, mert annyira megváltoztak a 
szereplők, a feltételek, a pénzosztás, a szakmánk becsülete, szóval nagyjából minden. Nem 
akartam volna én galériát csinálni egyébként, meg elég nagy erőfeszítés is egy saját helyet saját 
pénzből csinálni, már csak a nyitvatartás is, egy olyan helynek, ami nem kereskedelmi galéria, 
aminek van egy irodajellege is. Az a fajta képviselet, ami bizonyos művészek képviselete és nem 
csak egy adott kiállítás színrevitele… Nagyon más. Olyan dolgokat tudok vállalni és csinálni saját 
erőből, amik szellemileg kihívást jelentenek, és egyébként szórakoztató és 
kompromisszummentes, ezt élvezem, míg benne vagyok, addig kevésbé látom megterhelőnek 
előteremteni az anyagi részét, meg mindig megszervezni a bébiszittert, bölcsödét, betegség és 
egyéb munkák háromszögeit, de azért nagyon nehéz és egyáltalán nem ideális, és azt se gondolom, 
hogy ezt életvitelszerűen lehet vagy kell csinálni. Ez nagyon fontos. Én ezt egy időre hoztam létre, 
amíg egy gondolkodási formának nekem megfelelő meg jól érzem magam benne, de nem hiszek 
abban, hogy föld alá kell vonulni, ez nem egy reális életpálya nekem, aki 38 éves, és nagyjából most 
van a szakmai meg a fizikai kapacitásainak teljében… Szóval elég keserű innen nézve. Viszont azt 
se gondolom, hogy az én attitűdöm kibírná azt, hogy elmenjek egy intézménybe egy olyan 
embernek dolgozni, akit nem tisztelek. Ha ezek így állnak össze, akkor kell egy reális 
kompromisszumot hozni. 
 

 
 
- Ha most jönne egy gazdag nagybácsi, hogy itt van százmillió, de csináld tovább akkor is, ha már 
meguntad, akkor folytatnád? 
- Ó, persze, akkor csinálnék egy sokkal nagyobb helyet. Múzeumkvalitású dolgokat.  
- A várban. 
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- Dehogy, off-helyeken. A számomra szimpatikus művészeti színterek úgy épültek, hogy teljesen 
vad és lehetetlen külvárosi, vagy legalábbis külső-kerületi helyszíneken emberek elszántságból 
elkezdtek valamit csinálni. Nekem a posh-része nem hiányzik meg nem is érdekel, hogy egy 
nagyon menő, jól fűtött, szuperült kialakított térben legyek. 
- Nem is lenne jó, ha mindenki Várfok Galéria akarna lenni... 
- Karcsi bácsi is régóta építgette a Várfok galériát, hatalmas vállalásokkal, de az megint egy 
teljesen más tényező, amire nagy szükség van egy egészséges színtéren belül. Viszont most, hogy 
egy csomó kritikus hang elhallgattatott, önszántából vagy máshogyan, most pl. egy ilyen 
helyszínnek a stílusa, ami sokszor lehet elég csipkelődő, pöckölgető, szatirikus, önironikus, 
nagyon kell, azt gondolom. És ezt egy ilyen volumenü hellyel lehet megcsinálni, mert más 
tényezők, kereskedelmi galériák, múzeumok teljesen más vezetéssel működnek. 
- Most nem akartam a mai művészeti intézmények helyzetébe belemenni... 
- Nem is kell, ezzel elmondtunk mindent. 
- Az viszont tény, hogy egy Orlant, Guerilla Girlst igazából a Ludwigba kéne megszervezni… 
- Nagyon jó múzeumot csinálni. Most dolgoztam a Robert Capa Központtal, azon a kiállításon 
ugyanazt az otthonos, bevállt szemléletű kapcsolataimat mozgatom, és nem szólnak bele, hogy 
hopp, ez már sok. Szóval nagyon jó azért nagy dimenzióban vázolni valamit, és dimenziókkal más 
közönséget érsz el. Nyilván más a térszerkezet, szóval más munkákat is tudsz behívni, más lehet 
a mondanivalód összetettsége, és nagyon jó kiállításokat lehetne csinálni ezeken a helyeken, és 
még vannak is itthon emberek, akik nagyon értelmesek és akarnak csinálni valamit. És most pénz 
is van a rendszerben, annyi, ami eddig soha nem volt… 
- Akkor azt mondhatjuk, hogy ha nem jön a Fabényi Júlia akkor most te is a Ludwigban lennél? 
- Nem, én már egy évvel azelőtt elléptem, hogy a Barnát kirakták (Bencsik Barnabás, jelenleg a 
Glassyard Galéria vezetője - a szerk). Nekem már akkor sok volt, amit a minisztérium elkezdett 
ránk tolni, azok a dolgok viszont ma már pitiánernek tűnnek azokhoz képest, ami most van. A 
Fabényi Júlia már egy következménye volt annak, amit elkezdett a minisztérium kikövetelni. 
- Azért a londoni Photographers Gallery elég menő, nem? 5 emelet, minden emeleten más tárlat… 
- Hát igen, az egy nagyon jó hely. Én szeptemberben voltam utoljára Londonban, akkor 3 
emeleten ugyanaz a fotós volt, és csak óriási printekkel. Egy emeleten 5 print, az elképesztő… 
- Arra akarom kifuttatni ezt, hogy miért nem mentél ki, ha látod a különbséget? 
- Én nem akartam elmenni sokáig, aztán most már nagyon elmennék egy ideje, viszont a férjem 
színész, aki meg nem szeretne elmenni, úgyhogy maradunk. De nem érzem azt, hogy 
messiástudatom van, hogy itt kell valamit csinálni. Egyszerűen úgy éreztem, hogy van egy 
szociokulturális beágyazottságom, amiben otthonosan mozgok és izgat. Ami itt van. És rengeteg 
vakfolt van, ami izgat, és van egy történészi végzettségem, úgy lettem kurátor, tehát azok a 
történeti aspektusok a kortárson belül, amik a 70-es-80-as  évekre nyúlnak vissza, és amire volt 
korábban egy kutatói ösztöndíjam, most is van egy, ezek nagyon izgatnak. Ezek mind lokális 
sztorik, amit azzal a szemléleti módszerrel, ami kevésbé otthonos itthon, tudok megragadni. 
Emiatt mindig izgatott, hogy itthon csináljak valamit. Most már nem izgat, mert azt látom, hogy 
mindenhol könnyen feltalálom magam, és annyira jó lenne úgy dolgozni, hogy sok visszajelzés 
jön, jó is és rossz is. Plusz kint van verseny, ami itthon nincs. Nagyon szeretem a 
versenyhelyzeteket, versenysportoló voltam 9 évig, fontosnak tartom a megmérettetést. Itthon 
végképp nincs ilyen. Gyakorlatilag szakmai teljesitmény, oké, egy közönségsikeren le tudsz 
mérni, de hogy pályázz valamire, és szakmailag lássál magad fölött szakmai tekintélyeket, hogy 
vajon ők mit mondanak róla, ez baromira hiányzik minden egészségesen gondolkodó embernek. 
Na ez nincs itthon. Emiatt lépnék azonnal, de nem fogok. 
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- Visszatérve a galériához, most volt a #metoo botrány. Ilyen dolgokat is beépítesz a programba? 
- Igyekszem az olyanokat, mint a történelmi hónapok, nők elleni erőszak világnapja, meg nők 
napja, satöbbi, meg nagyon trendi dolgokat lehetőség szerint kikerülni. Ha magánemberként 
megszólalok, akkor nyilván nem, de a galéria részéről ezeket nem érzem annyira erősnek, hogy a 
galéria ezeknek felüljön. Egyrészt azért, mert egy galéria szervezése legalább egy évre előre 
történik, még akkor is, ha hagyok lyukakat, így is ötször ekkora teret tudnék parallel megtölteni, 
mert nekem is annyi ötletem van, meg nagyon szép dolgokat lehetne még kis költségvetéssel is 
csinálni. Nagyon nagy a fogékonyság rá. Az összes olyan program, ami beszélgetés, az nagyon 
látogatott. De ezt nem csak a galéria viszonylatában látom, hanem bárhol. Az emberek 
kiváncsiak, és ez jó. 
 

 
 
- Szerinted milyen egy cool galéria? Azt látom, hogy a FERi-ben filmvetítéstől kezdve 
háttérbeszélgetésig minden van, mintha csak a nappalid lenne. 
- Igen, nagyon szeretném szorgalmazni, hogy mások is hozzanak programokat vagy akár 
programsorozatokat. Ez még nem következett be, de nem jelenti azt, hogy nem is fog. Úgyhogy 
egyelőre az van, amit én tudok, leginkább fizikai kapacitásból megszervezni, azok működnek, de 
engem is izgatnak új formák. Egy új dolog a FERi hallgat, egy egyáltalán nem ismert ember 
történetét lehet meghallgatni egy órában, aki valamilyen formában kapcsolódik ehhez a fajta 
érzékenyítéshez. Nem is tudod, hogy ki az, meg csak a keresztnevén van kommunikálva, nyilván 
van egy rövid leírás, egy impresszió, de pl. a legutóbbi is tele volt. Szuper, hogy egy ilyen oldschool 
dolog tulajdonképpen, hiszen leül egy ember és mesél az életéről. Az intézmények általában 
inkább nevekre akarnak fókuszálni, hogy bevonzzanak minél több embert. Itt az, hogy 10-12 
ember tud leülni, bő játékra ad alkalmat, hogy ennek ellenében menjünk. Itt van Ida vagy Tünde, 
most ő fog mesélni egy órában.  



Havibaj 2018 február 

6
 

 

- Ebbe a csapdába én is belesétálok, mert én is néha a saját rossz beidegződéseimet kérem 
számon a galériákon, ami a nagy neveket illeti. 
- Igen, meg most már ez is sokat változott, a social média felületekkel is teljesen máshogy 
közvetítődnek üzenetek, máshogy lehet becsábítani embereket. Nálam az is fontos, hogy soha 
nincs megnyitó, hanem mindig arra kapacitálok mindenkit, hogy jöjjenek el egy idősávban, 
kérdezzenek, próbáljanak emberek interakcióba kerülni, és ne a vertikális dolog legyen, hogy ő 
elmondja, egy másik meg meghallgatja. Nem azt mondom, hogy itt van az igazság, egy ilyen 
típusú térre kitaláltam bizonyos elveket, egy másik térben valószínűleg nagyon hasonlóan, de 
kicsit máshogy csinálnám, mert ott meg más működne. 
- Az is nagyon tetszik, hogy itt jönnek-mennek az emberek (interjú közben benyitnak, köszönnek, 
van, aki kávét hoz). Tulajdonképpen bármit mondhatsz itt a feminizmusról, az igaz lesz, nem? 
- Igen, de szerintem meg az is egy nagyon fontos dolog, és ezt mondjuk a lokális szcéna nagyon 
ritkán kéri számon, hogy azért korrelálni kéne azzal, ahonnan állsz és beszélsz, azzal amit 
mondasz. Ez nagyon fontos értelmiségi alapattitűd kéne hogy legyen, és most elég sokszor 
problémás az, hogy ki milyen intézményben dolgozik, hogy milyen hátterű galériában csinál 
valamit, milyen pénzből, és közben mit mond vele. Ezek szerintem nincsenek tisztába rakva, a 
világban sem teljesen, de nálunk aztán végképp nem, pedig ez a része nagyon fontos lenne egy 
kurátori munkának is. A kultúrakritikai szempontrendszernek, aminek része a feminista revízió is, 
arról beszélünk, hogy nincs olyan, hogy a művész élete meg az életműve, az két külön dimenzió. 
Elkezdték összerakni, hogy Egon Schiele milyen ember volt? Amögött a munka mögött, amit 
látunk, milyen ember van? Ezt együtt kell nézni. A kurátorok szempontjából lenne ez nagyon 
fontos. Ki vagy, mit mondasz, és amit mondasz, az mennyire áll meg? 
- Igen, de vannak olyan művészek, akik rossz emberek, de zseniális műveket alkotnak. 
- Zseniális, ezt valaki mondja róla, azért ezt árnyalja, ha valaki bűnrossz ember, mert azért 
valakinek csak a vállára tapos, szimbolikusan vagy konkrétan. Szerintem ezt fontos tisztába rakni, 
ez lenne a feladata a műkritikának, ami megint nincs. 
- Most eszembe jutott a Guerilla Girls, akik már a 70-es években tisztán kimondták, hogy ha nő 
vagy, akkor nem kell aggódnod a karrier miatt, mert nem lesz… 
- És ez ma is így van. 
- Azért hozom fel őket példának, mert ők egyértelmű üzeneteket fogalmaztak meg, ugyanakkor 
azt látom, hogy a kortársban sokszor csak az esztétikai teremtés fontos, amúgy mellébeszélés 
zajlik. 
- Figyelj, azért van az a művészeti hagyomány, ami a művészeten belül a művészet eszközeivel 
akar valamit mondani, és ennek van egy zárt önreflexiója. Ez számomra is sokkal kevésbé 
izgalmas, mint az olyan művészet, ami egy tágabb társadalmi dimenziót akar megfogni, és adott 
esetben olyan eszközöket is használ hozzá, hogy azt többen értsék. De mind a kettő valid és 
létezik, és sokan sokféleképpen törnek pálcát… Mindkettő van, csak más az iránya a kilőtt nyílnak. 
- Kedvenc kiállításod tavalyról? 
- Bécsben a Mumokban volt a Jakob Lena Knebl kiállítás, ahol felkérték, hogy a Mumok 
gyűjteményét rendezze újra a saját munkáival, és egy végtelenül okos és játékos tér lett. 
Szórakoztató és csodálatos volt az a kiállítás, és mint kurátori koncepció is szuper, hogy egy női 
művésznek átengeded a top kánon felületet, egy múzeumi gyűjteményt, és a saját munkáiddal 
módosítva a munkákat… Nagyon sok dologről volt szó, az érinthetetlenségéről a műtárgynak, a 
zsenifogalomról, ami egy autoriter dolog... Szuper intelligens kiállítás volt, jó lenne, ha lenne ilyen 
nálunk is, de nem hiszem, hogy egy nőt, aki friss és pimasz, beengednének egy múzeumi 
gyűjteménybe...  
 


