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A varsói Modern Művészeti Múzeum létrehozása (Muzeum sztuki Nowoczesnej – MsN) 1989 után az 
egyik legnagyobb múzeumi projekt lett volna Lengyelországban. Nem annyira az épület méretei – ebben 
a tekintetben nem maradnak alatta azok a történeti múzeumok, amelyeket szintén ebben az időszakban 
kezdtek el építeni –, hanem inkább kulturális dimenziói miatt. Lengyelországban ez lett volna az első, tel-
jes egészében a kortárs művészetnek szentelt múzeum, amely ráadásul a főváros központjában, Varsó sztá-
linista szimbólumához, a Kultúra és tudomány palotájához (pałac Kultury i Nauki) tartozó nagy értékű 
telken épülhetett volna meg. A múzeumnak a 21. századi Varsó – egy modern, a kultúrának a polgári 
társadalom fejlődésében betöltött szerepét, valamint gazdasági dimenzióját értékelő – város szimbóluma-
ként kellett volna működnie. Az új épületben helyet kapó új intézménynek központi elhelyezkedésével, 
nagyságával és architektonikus kifejezőerejével a kortárs művészet társadalmi presztízsének visszaszerzé-
sét, valamint a művészet és a társadalom közti tartós kapcsolatok kiépítését kellett volna szolgálnia.

A múzeum épületére 2005-ben kiírt építészeti pályázat nagy reményeket keltett a társadalom felé 
történő kulturális nyitás tekintetében: egy ikonikus, fantáziadús épület, egy nagynevű építész, egy va-
lóban demokratikus múzeum megvalósítása szempontjaiból. Az elkövetkező hét évben nagy múzeumi 
vita zajlott körülötte, melyet nagy társadalmi és kulturális, sőt, politikai mozdulások, heves érzelmek, 
küzdelmek és viták, végezetül pedig csalódás követett. Ma a múzeum mint intézmény működik, ahol 
megvalósul a közönséggel való kapcsolatteremtés ambiciózus programja, azonban nem a bilbaói Gug-
genheim Múzeumhoz hasonló, elkápráztató épületben, hanem egy ideiglenesnek szántkorábbi áruház-
épületben, melyet ráadásul a felrobbantás veszélye fenyeget.

Az alábbi írás kísérletet tesz a varsói Modern Művészeti Múzeum viharos történetének összefog-
lalására, illetve a beruházás értékelésére, valamint kommentálja a lengyelországi múzeumok helyzetét, 
illetve a xxi. században kezdődött múzeumi boom történetét.

Az új múzeum intézményi kontextusa
 

Az 1989-es fordulat Közép-Európa min-
den országa számára a kulturális tevékenység 
és a művészi alkotás szabadságát, a kultúrafi-
nanszírozás átlátható szabályozását, a cenzú-
ra végét, a nemzetközi együttműködésekbe 
való akadálytalan bekapcsolódást jelentette. 
Ez az esztendő minden bizonnyal a (nemcsak 
a közép-európai) történelem egyik legszim-
bolikusabb dátuma. Ezt átmeneti időszak 
követte, melyben a teljesen demokratikus 
államok és társadalmak kiépülése zajlott. A 
kultúra mint a polgári társadalmak lényeges 
eleme szintén belekerült a szabad piacgaz-
dasághoz való alkalmazkodás folyamatába. 
Ez azonban nem jelenti, hogy a képzőmű-
vészetet gyűjtő és kiállító intézmények kö-

1. Az “Idők jelei” Kortárs Művészeti Központ 
Toruńban. Tervező: Edward Lach, megnyitva: 2008-
ban. (fotó: Katarzyna Jagodzińska, 2012)
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rében a változás azonnal végbement volna. 
Kivétel Közép-Európában Magyarország 
volt, ahol kortárs művészeti múzeum létre-
hozására irányuló törekvések még az 1989-es 
fordulat előtt megjelentek. Az ezt megelőző 
időszakban Közép-Európa egyes országaiban 
a modern és kortárs művészettel foglalkozó 
intézmények száma statisztikailag nem a leg-
rosszabb, de ezek szinte kivétel nélkül olyan 
intézmények, amelyeket a képzőművészet ál-
talános gyűjtésére és bemutatására hoztak lét-
re, amelyekben a xx. századi művészet csak 
az érdeklődés egyik területe volt. Alig néhány 
speciális intézmény létezett – Lengyelország-
ban a łódzi Művészeti Múzeum (Muzeum 
sztuki) és a varsói Zachęta (1951-1994 között 
a Művészeti Kiállítások Központi irodája), 
amelyek a művészeti kiállítások regionális irodái számára1 biztosították a művészeti programot. A 
kultúrafinanszírozás 90-es évekbeli összeomlása és a múzeumi infrastruktúra pangása után a hely-
zet az új évszázad beköszöntével, illetve Lengyelország uniós csatlakozásának perspektívájával együtt 
megváltozott: új finanszírozási lehetőségek nyíltak meg.

2004-ben a kulturális miniszter az „Idők Jelei” címmel regionális kortárs művészeti kollekci-
ók létrehozásának programját hirdette meg, amely hosszabb távon a kortárs művészetnek szentelt 
múzeumok és központok létrejöttét kívánta ösztönözni. tizenöt városban alakultak gyűjtemények 
létrehozását kezdeményező egyesületek és alapítványok. A működés első évében a minisztérium 
megduplázta a gyűjtemény számára megvásárolandó művekre szánt összeget, és szimbolikus gesz-
tusként minden szervezetnek egy művet ajándékozott. A gyűjtemények egy része bizonyos irányza-
tokra vagy technikákra kezdett specializálódni, más részük pedig külföldi alkotásokkal bővítette 
a kollekcióját. 

Néhány egyesület rögtön lobbizni kezdett azért, hogy állandó helyet hozhassanak létre a városban a 
gyűjtemények bemutatására, míg mások az esetenként már meglévő múzeum mellett egy új gyűjtemény 
kialakítására törekedtek. Maga a minisztériumi program gyorsan megszűnt (2008-ban), a szervezetek 
többsége azonban máig sikerrel folytatja a gyűjtő és kiállító tevékenységet. (1)

A program eredményeként létrejövő első művészeti központ és egyben az egyetlen végleges, saját 
kiállító hellyel rendelkező gyűjtemény a toruni „Idők Jelei” Kortárs Művészeti Központ (Centrum 
sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”). 2008-ban nyitotta meg kapuit, és ez volt a politikai fordulat 
után az első, a kortárs művészet igényei számára kialakított múzeumi épület. A wrocławi egyesület 
tevékenységének köszönhetően 2010-ben jött létre a Kortárs Múzeum (Muzeum Współczesne), az 
új épületre kiírt építészeti pályázatot 2008-ban bírálták el. Az előzetes elképzelések szerint 2016-ig 
kellett volna felépíteni, amikor is a város Európa Kulturális Fővárosa lesz, ez azonban a város anya-
gi lehetőségeitől elrugaszkodott, a pályázathoz kapcsolódó propagandisztikus ígéret volt. A múzeum 
2011-től ideiglenes épületben, egy második világháborús bunkerben működik. Az alapítvány Krak-
kóban is kezdeményezte egy múzeum létrejöttét. 2010-ben nyitották meg a schindler-gyár gyártó-
csarnokainak történelmi épületeit és a modern építészetet összekapcsoló múzeumot, a MOCAK-ot. 
Az épület felépítése kapcsán a megbízás és a helykiválasztás körül a városvezetés és a vajdasági vezetés 
között zajló politikai csatározás eredményeként az „Idők Jelei” gyűjtemény végezetül mégsem került 
be az újonnan megnyitott épületbe. A városvezetés által finanszírozott múzeum megtagadta a befo-
gadását, a gyűjtemény a Kislengyelországi Vajdaság Önkormányzati Bizottság által létrehívott alapít-
vány kezelésében marad, az év nagy részében pedig raktárakban van. (2)

2. A Krakkói Kortárs Művészeti Múzeum (MOCAK). 
Tervező: Claudio Nardi Architetto, megnyitva 2010-
ben. (fotó: Katarzyna Jagodzińska, 2012)
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Gdańskban két kortárs művészeti 
központ működik – az 1998-ban létreho-
zott Fürdő: Kortárs Művészeti Központ 
(Centrum sztuki Współczesnej Łaźnia), 
valamint a 2004-ben megnyitott szi-
get: Művészeti intézet ( instytut sztuki 
Wyspa). Łódźban 2008-ban nyitották meg 
a Művészeti Múzeum (Muzeum sztuki) 
filiáléjaként működő, a xx. és xxi. szá-
zadi művészetet bemutató új épületet, az 
ms2-t, amely az egykori i. K. poznański 
textil Részvénytársaság (towarzystwo 
Akcyjne Wyrobów Bawełnianych i.K. 
poznańskiego) területén található szövő-
gyár átalakított épületében található. Ezt a 
hatalmas gyárkomplexumot a xxi. század 
első évtizedében plázává, illetve szórakoz-

tató központtá alakították. poznańban 2004-ben a Régi sörfőzde (stary Browar) bevásárlóközpont te-
rületén jött létre a Galeria Art stations2  – a komplexum tulajdonosának, egy műgyűjtő magánvállalko-
zásaként. A radomi Elektromos művek Mazóviai Kortárs Művészeti Központ (Mazowieckie Centrum 
sztuki Współczesnej „Elektrownia”) tervére kiírt építészeti pályázat kapcsán 2006-ban hoztak döntést. 
itt a városi elektromos művek történelmi épületét alakították át a kortárs művészet igényeinek megfele-
lően. Katowicében a sziléziai Múzeum (Muzeum Śląski) számára ‒ amely a xx. századi gyűjteményen 
kívül korábbi időszakból származó, valamit történeti gyűjteménnyel is rendelkezik ‒ egy, a szénbánya 
történelmi épületébe beleillesztett földalatti épületet valósítanak meg. Az építkezés befejezését 2013-ra 
tervezik. Białystok és szczecin városok ugyancsak új intézmények létrehozását, illetve a meglévők kibő-
vítését tervezik. (3)

Egész Lengyelországot magával ragadta a kortárs művészeti intézmények divatja. Minden na-
gyobb város a legújabb művészetnek szentelt múzeum vagy művészeti központ építésébe akart in-
vesztálni. Kortárs intézmény létezése presztízskérdéssé vált, mely a kultúráról, a városfejlődésről és 
a városlakók modern gondolkodásáról tanúskodó szimbólum lett. Ám egyre gyakrabban felmerül a 

kérdés az ilyen típusú intézmé-
nyek és gyűjtemények túlzott 
számával kapcsolatban. Nem 
arról van-e szó, hogy egyik vég-
letből a másikba – a hiányból a 
túlzásba – estünk? Van-e min-
denhol olyan közönség, ame-
lyik élni tud a múzeumok aján-
lataival? illetve, ha hiányoznak 
az ilyen intézmények, hogyan 
lehet kialakítani a társadalom-
ban a modern művészet iránti 
fogékonyságot? A kortárs mű-
vészetre irányuló múzeumi 
boom lényegében a lengyel 
társadalom kulturális nevelésé 
érdekében végzett, az „alapok-
tól” elkezdett munkát jelenti.

4. A Kortárs Múzeum Wrocławban, ideiglenes épületben. Megnyitva 
2011-ben. (fotó: Katarzyna Jagodzińska, 2012)

3. Művészeti Múzeum Łódź ms², megnyitva 2008-ban. 
(fotó: Katarzyna Jagodzińska, 2012)
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Kezdetben azonban felmerült az intézmény létrehozásának szükségessége. Függetlenül attól, hogy új 
épületet kellett létrehozni, vagy a művészet bemutatásához igazított történelmi épület átalakítani, az új 
létesítményeket szinte mindenütt az „ikon” szóval illették, mely a múzeum komoly, nemcsak kulturális, 
de turisztikai, sőt politikai jelentőségét volt hivatott kiemelni. (4)

A Modern Művészeti Múzeum története négy pontban

Először: várakozás az ikonra. A varsói Modern Művészeti Múzeum hívószava ugyancsak az ikon 
lett. A város központjában alakítottak ki számára helyet, a legmagasabb épület – a sztálini Kultúra és 
tudomány palotája (pałac Kultury i Nauki) mellett. Az építészeti pályázatban3 a feltételek között szere-
pelt: Építészeti szempontból az épületnek formailag és jelentésében a Kultúrpalota ellenpontjának, épület-
tömbjének pedig mindenki számára felismerhetőnek, Varsó új szimbólumának kell lennie.4  A szimbólum 
fogalma a „varsói Modern Művészeti Múzeum előzetes koncepciójában” is megjelent: A hieratikus Plac 
Defilad (Felvonulási tér) – amely nemrég még az egypártrendszerű hatalom szimbóluma volt, 1989 után 
pedig spontán módon bazársorrá alakult – a közeljövőben a rendszerváltás szimbólumává válik, olyan 
hellyé, amely egy új, attraktív és barátságos urbanisztikai térben zajló, a legmagasabb színvonalú kultu-
rális események köré integrálja a varsói társadalmat. E változásokat szükséges jeleznie és Varsó új szimbó-
lumává kell válnia a Modern Művészeti Múzeumnak, amely – mivel a Kultúrpalota tőszomszédságában 
helyezkedik el – esztétikai és etikai diskurzusba kezd e hely múltjával.5 

A tervben összpontosult minden évtizedeken keresztül beteljesületlen vágy és remény, bízva abban, 
hogy ez az egyetlen múzeum képes lesz Varsót xxi. századi metropolisszá változtatni. Olyan metro-
polisszá, mely a különleges építészeti megoldásnak köszönhetően turisták zarándoklati célpontja lesz. 
A „lengyel Bilbaót” várták – ez a szó ismétlődött számtalanszor a nyilvános diskurzusban, anélkül, 
hogy végiggondolták volna a Baszk főváros átalakulásának összetett jellegét, melynek csupán egyik ele-
me a Guggenheim Múzeum fantáziadús épülete. Az új objektumnak Varsót a világ modern térképére 
kellett volna felírnia, önmagában is műalkotásként kellett volna működnie. Más típusú épületekkel– 
irodaházakkal vagy a 2012-es Futball Világbajnokság kapcsán épített néhány stadionnal – szemben 
közgyűjteménnyel rendelkező közintézmény lett volna, e jellege egyértelműen rangot adott volna az 
épületnek. sokak számára kijózanító volt a zsűri döntése, amely az első díjat a svájci Christian Kerez 
minimalista, visszafogott tervének ítélte. Egy olyan elgondolást választottak, mely nem akarta vizuá-
lisan szétrobbantani a monumentális Kultúrpalotát, sőt, a pályázati kiírásban meghatározottak ellen-
pontja kívánt lenni. (5,6)

Másodszor: a csalódás. A 
zsűrit megosztó (7:6 arányban 
megválasztott) terv tehát egy 
kifinomult, minimalista (bár a 
kommentárokban az építész sza-
kított ezzel a fogalommal) „L” 
alakú doboz-forma volt, teljesen 
beüvegezett alsó szinttel, amely 
optikailag megemelte a következő, 
már beépített szintet. Az épület 
egyetlen dísze az egymás melletti, 
félhengerekből álló szoborszerű 
tető lett volna – amely azonban 
az utcaszintről nem látszott vol-
na, csak magasabbról, például a 
Kultúrpalota kilátóteraszáról. 
Kerez tervének kiválasztása nagy 

5. A Modern Művészeti Múzeum ideiglenes otthona Varsóban, Az 
Emilia Áruház. (fotó: Katarzyna Jagodzińska, 2012)
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port kavart, ezt hosszú heteken át a sajtó is követte. 
Az első igazgató, tadeusz Zielniewicz, valamint a 
múzeum program tanácsa megpróbálták megaka-
dályozni megvalósítását, és tüntetően beadták a 
lemondásukat. Helyette egy olyan tervezet támo-
gatását szorgalmazták, amely különdíjat kapott 
(nem pedig a két fődíj egyikét, mivel nem teljesí-
tette maradéktalanul a pályázati kiírásban sze-
replő feltételeket): ALA Architects Ltd / Grupa 
5 Architekci / Jarosław Kozakiewicz Finnország-
ból és Lengyelországból. A kulturális közeg, de az 
egész közvélemény is megoszlott – a terv esküdt 
ellenségeire és lelkes támogatóira. A vita napila-
pok hasábjain, internetes fórumokon is élénken 
zajlott, ezeknek lényege az volt, hogy vajon szim-
bolikus épületet kapjon a múzeum, amely Varsó 
védjegyévé válhat, vagy pedig egy olyan építményt, 
amely inkább a múzeumban bemutatandó művé-
szet háttereként működne. Ez a feloldhatatlan di-
lemma évtizedek óta gyakori témája a muzeológiai 
szakirodalomnak. A tiltakozások nem jártak ered-
ménnyel, az épület megvalósítását elfogadta a meg-
bízó, Varsó Önkormányzata. E helyen érdemes 
kiemelni a győztes terv formavilágát, amely alap-
vetően eltért a már említett díjazottakétól. Kerez 
terve követte a pályázat által szabályozott korláto-

zásokat. Az épület megjelenését meghatározza annak a teleknek az alakja, amelyen állnia kellett volna, 
korlátozva volt a magassága, meghatározták a tömegalakítását. Ezek a paraméterek határozták meg azt 
a kifinomult doboz formájú tervet, amelyet az építész egy kívülről nem látható, a kiállítótérből azonban 
bámulatba ejtő, fantasztikus tetővel élénkített. A pályázatba beleírt követelmény, a Kultúrpalota építé-
szeti ellenpontozása sem tette lehetővé, hogy egy valóságtól elrugaszkodott terv valósuljon meg. 

Harmadszor: átdolgozások. Az, hogy az építész megnyerte a pályázatot, egyúttal azt is jelentette, 
hogy elkezdődött a pályázati terv átalakításának fárasztó folyamata. 2008-ban aláírták a város és az 
építész közötti szerződést. A megbízók kérésére az épület térbeli diszpozícióját háromszor is jelentősen 
megváltoztatták. Az építésznek először korlátoznia kellett az épület földszintjére tervezett üzleti zónát 
a galéria terének javára, ez ugyanis elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy uniós támogatásért folyamodhas-
sanak. Kerez lemondott az egyik szintről, amely ugyancsak alapvető változtatást jelentett az elsődleges 
tervhez képest. A leglátványosabb alakítás a tető szoborszerű tagolásában történt – a struktúráját alko-
tó, korábban a hosszabbik homlokzattal párhuzamos hengerek a második tervben már arra merőlegesen 
helyezkednek el. A felső szint fala néhány, a homlokzaton látható pilléren támaszkodik, míg az előző 
változatban úgy tűnt, mintha a falat az alsó üvegtáblák tartanák.

A kétszintes épület tervét hamar elvetették a hivatalnokok, mint a pályázatban javasolt terv túl 
messzire menő átalakítását. A terven való munkát 2008 második felében leállították, tekintettel a Vá-
rosházán felmerülő új elképzelésre, mely szerint még egy intézményt be kellene fogadnia a múzeum épü-
letnek, nevezetesen egy színházat (a teatr Rozmaitości ekkor veszítette el a székhelyét, és szükségessé 
vált, hogy gyorsan új épületet találjanak a számára). Így is történt, a Városházán fél évig tartó elemzés 
után utasították az építészt, hogy a már megtervezett épületben helyezzen el még egy új, teljesen más 
jellegű és helyigényű intézményt. A színházterem, a kiszolgáló egységekkel együtt a 35.000 m2 alapterü-
letű épület körülbelül harminc százalékát foglalta volna el.

6. A Modern Művészeti Múzeum ideiglenes ottho-
na Varsóban, Az Emilia Áruház, 2012, Kilátás a 
múzeumtérből a Kultúra és a Tudomány Palotájá-
ra. (fotó: Katarzyna Jagodzińska, 2012)
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Negyedszer: patthelyzet és visszatérés a kiindulóponthoz. 2010-ben Kerez egy teljesen új, a pályázat-
nak megfelelő múzeumi-színházi tervet javasolt, amely úgy tűnt, mindenki igényét kielégíti – az épület 
egyik része kétszintes , a többi pedig háromszintes kellet, hogy legyen. Ekkor azonban az építész olyan 
problémákkal találkozott, amelyekkel képtelen volt megbirkózni. Kiderült ugyanis, hogy a város nem az 
egész beépítendő telek tulajdonosa. Kerez kijelentette, hogy a tulajdont bizonyító dokumentumok nél-
kül nem tudja rendelkezésre bocsátani az egész tervdokumentációt, a város azonban azon az állásponton 
volt, hogy a kész tervek leadásáig arra nincs szüksége az építésznek. Ezt a másfél évig tartó patthelyzetet 
már nem lehetett áttörni. 2012 áprilisában a város felmondta az építésszel kötött szerződést, többmilliós 
kártérítést követelve.6  Az építész azt állítja, hogy még 2010-ben beadta a teljes – az építési engedélyhez 
szükséges – dokumentációt, a város pedig megtévesztette.7 Bejelentette, hogy bíróságra viszi az ügyet. A 
varsói és az országos sajtó újból forrongni kezdett.

A bírósági ügy valószínűleg hosszú éveken keresztül fog zajlani. Kerez nem építi meg a múzeumot, a 
komoly pénzeket felemésztő terv pedig az adattárba kerül. Hosszasan lehetne latolgatni az okokat, bár 
a dolog meglehetősen egyértelműnek tűnik. Ha a tervnek hiányosságai voltak, az építész pedig ezeket 
jelentette, természetesnek tűnne, hogy a befektető, akinek érdeke lenne a megvalósítás, közvetítést és tá-
mogatást biztosítva beavatkozzon. A következtetés túlságosan nyilvánvalónak tűnik: a városnak egysze-
rűen nem fontos ez a projekt. Mihał Borowski, Varsó volt főépítésze azt nyilatkozta a „Życie Warszawy” 
hasábjain: A hivatalnokok lehetnek gyengék, az építész lehet hanyag. A vállalkozás sikeréről akkor is csak a 
politikai akarat dönt. Ne áltassuk magunkat, ha Varsó főpolgármestere meg akar valamit csinálni, akkor 
megcsinálja, ha pedig nem akar 
– akkor az épp úgy végződik, 
mint ahogy az Kerez tervével 
történt.8 A városvezetés a „ki-
várás” stratégiáját választotta. 
Kerez megvádolása taktikai 
manőver volt annak érdeké-
ben, hogy ki lehessen vonulni 
a nem kívánt beruházásból. 
Amint azt piotr piotrowski 
mondja: A Tanácsadó Testület 
tagjaként és a kulturális élet 
résztvevőjeként – magam is e 
terv ellen voltam. De a terv 
körül társadalmi, és – úgy tűnt 
– politikai konszenzus alakult 
ki. A városvezetés úgy döntött, 
megvalósítja a tervet. Azt, hogy 
kivonultak belőle – kínosnak 
nevezném. […] Sokan közü-
lünk, így én is, tiltakoztunk e döntés ellen. Mint ahogy – sajnálatos módon – várni lehetett, az ezúttal 
egyhangú társadalmi tiltakozás nem hozott semmilyen eredményt. […] Varsónak nincs szerencséje a helyi 
vezetéssel, amely következetesen semmibe veszi a kultúrát és nem lát benne semmiféle értéket.9 (7)

A társadalmi  kapcsolatteremtésről

Az új varsói múzeum építése körül zajló események azt eredményezték, hogy a lengyel múzeumi hálózat 
infrastrukturális hiányosságai valódi, széles körben megvitatott társadalmi problémává váltak. Az épü-
let körül folyó viták azonban nem vetnek árnyékot arra a kérdésre, hogy a kortárs művészeti múzeum-
nak milyen jelentősége van a polgári társadalom kulturális nevelése és fejlődése terén. A lengyelországi 

7. A Modern Művészeti Múzeum Épületterve Varsóban. Christian 
Kerez díjnyertes terve, 2007.
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köz vélemény-k utató 
intézetek által végzett 
felmérések és a statisz-
tikai Hivatal vizsgá-
latai a lengyelek meg-
döbbentően alacsony 
részvételét mutatják a 
kultúrában. A felnőttek 
művészeti érzékenysége, 
illetve a kultúrában való 
részvételük közvetlen 
korrelációt mutat a kép-
zésük kezdeteitől szer-
zett kulturális nevelés 
szintjével és mértéké-
vel. Lengyelországban 
csupán a 21. század első 
évtizedének végén vet-
ték észre állami szinten 
a kulturális nevelésben 
rejlő lehetőséget, és 

kezdtek el rendszerszerű megoldásokat alkalmazni. Az intézkedések hatására a jövőben növekednie kell 
a kultúra szerepének a lengyel iskolákban, valamint a kultúra aktív létrehozásán, a részvételen és impro-
vizáción alapuló foglalkozások számának is gyarapodniuk kell, a kultúra területén kívülről szerezhető 
tudás elsajátításával együtt. Az iskolák kulturális és művészeti nevelése közvetlen korrelációt mutat a 
múzeumokban folytatott oktatási tevékenységekkel, melyek különféle nevelési programokat ajánlanak 
az iskoláknak. túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az iskolai csoportok alkotják fő célpontjukat, számos 
esetben a kiállítási tevékenységnek is ők a célcsoportjai (mint ahogy ez kiderül a látogatottsági mutatók-
ból). A különféle gyűjtőkörű lengyelországi múzeumok igyekeznek pótolni az iskolai rendszer hiányos-
ságait, illetve újraépíteni a múzeumot és befogadót összekötő szálakat. Különféle kiállítási és program-
stratégiák, valamint irányítási modellek és építészeti megoldások szolgálják ezt. (8)

A közönséghez való újfajta hozzáállás a demokratikus múzeum koncepcióján alapszik. Ezt a célt tűzték 
ki a kortárs művészettel foglalkozó újonnan létrehozott múzeumok, mindenekelőtt a varsói Modern Mű-
vészeti Múzeum számára is. Az elképzelés szerint az újonnan létrehozott intézménynek a múzeum szentély 
jellegétől való elszakadást kell képviselnie, mind működésének filozófiájával, mind pedig építészeti kiala-
kításában. A múzeumnak meg kellett volna szüntetni az akadályt a közönség és a múzeumi épület között 
– kedvet kellett volna teremteni a nézőnek a belépésre, megismerésre és a visszatérésre. segítenie kellett a 
kapcsolatteremtésben. Architektonikai értelemben ez a demokratikusság a járókelők felé való „kilépést” 
jelenti, ezt szolgálják a múzeum előtti tér kisebb építészeti elemei és kiállítási tárgyai (szobrok, installáci-
ók), melyek által a bejárat egy sajátos ütköző terület lesz. Épp egy ilyen múzeumot kerestek Varsó számára, 
mégha ezt nem is pontosították egyértelműen a pályázati szabályzat feltételei. Az építészeti pályázat ered-
ményhirdetése után a csalódott politikusok, hivatalnokok, a közvélemény kritikáinak özönében felhang-
zott a program-tanács egyik tagja, Dorota Monkiewicz hangja. Azt állította, hogy „véleményünk szerint 
ez a terv nem valósítható meg. Az épület arrogáns, távol tartja a nézőket, nem felel meg a »vonzó Kortárs 
Művészeti Múzeum« jelszónak”,10 valamint „/Christian/ Kerez terve egy elitista múzeumi koncepció, amely-
nek radikálisan anonim formája egy speciális, szűk látogató csoporthoz szól. Ugyanakkor Lengyelországban és 
Varsóban nyitott, a kortárs művészettel valók kapcsolatteremtésre ösztönző múzeumra van szükség.” 11 

A program tekintetében megvalósult a demokratikus múzeum koncepciója a Modern Művészeti 
Múzeum ideiglenes épületében. Az intézmény 2008 óta szerény, ideiglenes helyszíneken működik: elő-

8. A Modern Művészeti Múzeum Épületterve Varsóban. Christian Kerez díj-
nyertes terve, 2007.
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ször egy bútorraktárban, majd 2012-től egy csupa üveg kiállítótérben, egy valamikori bútorszalonban 
(amelynek része a raktár). Annak ellenére, hogy a kortárs művészet társadalmi népszerűsége csekély, és 
az általa felvetett kérdések általában értetlenséggel találkoznak, társadalmi részvételi programjának kö-
szönhetően a múzeumnak sikerült széles befogadói csoportokat maga mellé állítania. A siker mögött bi-
zonyosan az áll, hogy mind a kiállítások, mind pedig a találkozók, előadások és szemináriumok kortárs, 
társadalmilag elkötelezett, a varsói és lengyel hétköznapokra reflektáló dilemmákat vetettek fel. Jó példa 
erre a 2012-ben megrendezett „Új Nemzeti művészet. Nemzeti-patrióta realizmus Lengyelországban a 
XXI. században”, amely a nemzeti töltetű művészet problematikáját mutatta be, a mindennapi életnek 
a nemzeti vagy egyházi ünnepekhez, a lengyel történelem fordulópontjaihoz, a nemzeti-patrióta alapon 
zajló sarkalatos vitához kapcsolódó, helyenként a giccsel érintkező, vagy épp a giccs kvintesszenciáját 
adó esztétikum sajátos formáin keresztül. A hivatalos művészeti vonulat és „a második nyilvánosság” 
kapcsolódott itt egybe. A kiállításon többek között bemutatták egy focimeccs, egy vallási ünnep (Úr-
napja) ábrázolását, de a smoleński katasztrófa áldozatainak emlékműtervét is. 2012 szilveszter estéjén 
a múzeum „Testek bankettje” címmel karitatív bált szervezett, amelynek koncepciója Louise Bourgeois 
francia művésznő performanszához kapcsolódott. A táncmulatság hátterében megjelenő táncosok a leg-
fontosabb xx. és xxi. századi performanszok és művészeti mozgalmak jelmezeibe öltöztek. A múze-
um különféle közösségekhez igyekszik címezni tevékenységét, például a városi sporttevékenységhez fű-
ződő projekthez, a 2013 januárjában elkezdett „Park a Pavilonban” megmozduláshoz (amelyet a Városi 
sport park – fiatal építészek, tervezők, sportolók, szociológusok, új technológiák szakértői és városi ak-
tivisták csapata dolgozott ki). A múzeum jelenlegi épületében lévő ideiglenes kiállítótérben kialakítot-
ták a találkozás, pihenés, mozgás terét, amely az utcai kultúrát utánozza. A Varsói Modern Művészeti 
Múzeum projektje az 
évente megrendezésre 
kerülő „Varsó építés 
alatt” fesztivál, amely 
örökre beírta magát 
a főváros arculatába 
és maga köré gyűjtöt-
te a városlakókat. A 
projekt közvetlenül 
kapcsolódik Varsó és 
a varsói élet problema-
tikájához, habár ezek 
többsége egyetemes, 
számos lengyel és ke-
let-európai városban is 
ismert releváns kérdés. 
A fesztivált 2009-től 
kezdve négy alkalom-
mal rendezték meg, 
mindegyiket más-más kérdésnek szenteltek: az építészeti örökségnek, Varsó fejlődésével kapcsolatos ví-
zióknak, a térbeli tervezésnek, a közterületek használatának és a külső reklámnak. (9)

Ez a varsói múzeumból vett néhány példa megmutatja a művészeti múzeum, konkrétan pedig a 
kortárs művészeti múzeum új helyét. Vagyis egy olyan múzeumról van szó, amilyen még nem volt Len-
gyelországban, ahol nem csak bemutatják a modern és kortárs alkotók műveit, a jelenkori művészeti 
irányzatokat, de mindezt összekapcsolják a mindennapi élettel, a mai politikai, gazdasági és társadal-
mi, világnézeti problémákkal (nemcsak a művészeti, de más diszciplínák alapján is). Amint azt Hans 
Belting fogalmazta meg, a kortárs művészeti múzeumok nem azt szolgálják, hogy bemutassák a művé-
szet történetét, hanem azt, hogy a művészet tükrében mutassák meg a világot.12 A múzeum a társadalmi 

9. A Modern Művészeti Múzeum Épületterve Varsóban. Christian Kerez által 
áttervezett változat, 2010.
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közérzet barométere lesz, egy olyan agora, ahol viták zajlanak, ahol kérdéseket tesznek fel, illetve egysze-
rűen egy olyan hely, ahol eltöltjük a szabadidőnket. Maga a kiállítási tér is nemegyszer egy ilyen agora 
alakját ölti – ehhez járulnak hozzá a formatervezett ülőalkalmatosságok, az aktivitásra ösztönző eszkö-
zök. Egy olyan művészi hátteret hoznak létre, amely csak abban a pillanatban nyer értelmet, amikor épp 
létrejön a múzeumban rendezett találkozó. A múzeum tehát lényeges társadalmi szerepet kezd betölteni 
egy kávéház vagy egy városi tér meghosszabbításaként. A varsói múzeum esetében, különösen a „sport” 
kiállítás kapcsán, mindezeket az elemeket egységbe foglalták.

Hogyan tovább?
 

Hogyan tovább? A kérdés magától adódik. Annak ellenére, hogy a városvezetés bejelentette egy új 
pályázat kiírását, a szerződés felbontása óta csend van a múzeum körül. Az a benyomásunk, hogy Varsó 
vezetése a status quo fenntartására törekszik, vagyis arra, hogy ne épüljön meg egy új épület, és marad-
jon fenn az ideiglenes székhely, amely majd idővel átalakul állandó, végleges helyszínné. természetesen 
törekedni kellett arra, hogy meglássuk e helyzet jó oldalát. A múzeum nem székhely, hanem program 
és kollekció. A nehézségekkel küzdő múzeum kreatívabb, mint az, amelyiknek nem kell létéért küzde-
nie. Azt is mondhatnánk: először jöjjön létre a gyűjtemény, és csak azután az épület. Az adott művek-
hez tervezett épület sokkal jobban szolgálhatja azok igényeit. Ám a vita lényege nem ez. Egy nagy, új 
épület nélküli múzeumnak valahogy boldogulnia kell. És figyelembe véve az eddigi tevékenységét, ez 
az intézmény biztosan tovább fog működni. A továbbiakban is egyre szélesebb körből vonz majd láto-
gatókat, akiknek a múzeum nem csak a kortárs művészet bemutató helye lesz, de egyfajta community 
centre, olyan hely, ahol fontos vitákban, a kulturális élet különféle jelenségeiben lehet részt venni, vagyis 
a szabadidő eltöltésének is a helye lesz. A múzeum a kelet-európai művészet történetén alapuló ambi-
ciózus programot valósít meg. Nagynevű külföldi kortárs művészeti intézményekkel működik együtt. 
Felismerhető válik és nemzetközi szinte is értékelik. A szerény ideiglenes épület korlátai az intézmény 
előnyévé váltak. Ám távolabbra tekintve a gyarapodó gyűjtemény, az egyre gazdagodó programkínálat 
és egy nyolcszázezres közönséghez szóló múzeum (ezek a megcélzott prognózisok) számára egy megfele-
lő „léptékű” épületet kell létrehozni. 

A probléma lényege a Varsó vízió. Helyesebben annak hiánya. Nem is olyan régen még a város a 
2016-os Európai Kulturális Főváros címért indult. Nem nyert, de eljutott a második fordulóba. A je-

lentkezési lapon ezt írták: 
2016-ban két, globális jelen-
tőségű kulturális központot 
fogunk megnyitni, és szim-
bolikusan visszaszerezzük a 
Kultúrpalotát – a város leg-
ikonikusabb épületét. Örülhe-
tünk Varsó új arculatának, és 
a – kulturális programok há-
lózata és találkozóhelye által 
megteremtett – tér új minő-
ségének. A látványos Modern 
Művészeti Központ megnyi-
tására az épületet elfoglaló két 
intézmény is hív: A Modern 
Művészeti Múzeum és a varsói 
Teatr Rozmaitości. A kortárs 
művészet – Európa e térfelén 
– legnagyobb kiállítóterének 

10. Pályázatterv a varsói Modern Művészeti Múzeum számára: 
ALA Architects Ltd / Grupa 5 Architekci / Jarosław Kozakiewicz z 
Finlandii i Polski.
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megnyitása Varsó jelentőségét emeli ki, amely egy olyan tér, ahol a világ kulturális áramlatai kereszteződ-
nek.13 A lengyel kulturális élet tekintélyeinek kommentárjai nem hagynak kétséget afelől, hogy a mú-
zeumot már rég felépítették volna, ha a politikai döntéshozók is ezt akarták volna. Jarosław suchan, a 
łódzi Muzeum sztuki (Művészeti Múzeum) igazgatója azt állította: Ha összehasonlítjuk azt az – egészen 
a törvénymódosításokig elmenő – elszántságot, amellyel a hatóságok legyőzték a bürokratikus akadályo-
kat, csupán azért, hogy elkészüljenek az autósztrádák és stadionok az Euro 2012 megnyitójára, a Varsói 
Modern Művészeti Múzeum építkezését kísérő tehetetlenséggel és tanácstalansággal egybevetve a kontraszt 
mellbevágó és lesújtó. Megmutatja, milyen helyet foglal el a kultúra az állami politikában. Számos, szépen 
hangzó deklaráció, valamint az olyan típusú látványos programok, mint például Lengyelország EU-s el-
nöksége nyitókoncertjének bőkezű finanszírozása ellenére a „komoly” politika horizontján a kultúra nem 
létezik.14  (10)

A bútorszalonban lévő ideiglenes székhely veszélyben van. A városvezetéssel kötött szerződés értel-
mében a varsói Modern Művészeti Múzeum négy évre kapta meg használatra, magát az épületet azon-
ban eladták, és az új tulajdonos bejelentette, hogy fel fogja robbantani, a helyén pedig irodaházat fog 
építeni.15 Nem tudni tehát, mennyi ideig működik még a múzeum az „Emiliá”-ban, és hogy mi lesz 
további sorsa. A varsói intézmény számára a new-yorki New Museum lesz-e a viszonyítási pont, amely 
éveken keresztül állandó székház nélkül, mintegy vándor múzeumként működött? Az óceán túlpartján 
ez azonban tudatos kurátori gyakorlat volt, nem pedig kényszerű szükségszerűség. Végül azonban ez a 
múzeum is lehorgonyzott, 2007-ben megnyitva kapuit a látogatók előtt a világhírű sANAA építészeti 
stúdió ikonikus épületében.16 

A Modern Művészeti Múzeum az első, a kortárs művészet számára emelt épület lett volna Lengyel-
országban 1989 óta. (Nem így történt, megelőzte a toruń -i művészeti központ.) Ez lett volna az első 
ilyen típusú múzeum. Mint intézmény valóban legkorábban jött létre, de az első múzeumi épület vi-
déken, Krakkóban épült fel. A Varsói Modern Művészeti Múzeum azonban egy nagyon fontos vitát 
generált az ilyen típusú – a modernséget minden dimenziójában tárgyaló központként funkcionáló 
– intézmények létrejöttének szükségességéről. Habár Varsóban még sokáig nem lesz „saját”, a legújabb 
művészet bemutatásának szentelt múzeumi épület, elindult egy nagyon fontos – a modern művészet 
körül, illetve azon keresztül társadalmi kapcsolatokat építő – folyamat. Az oktatás prioritásairól, va-
lamint a kulturális nevelésnek a társadalmi fejlődésben játszott szerepéről való gondolkodás változásá-
nak folyamata, mégha ezek lassúak is, éppúgy, mint a művészeti gyűjtemény felépítése, amit az Modern 
Művészeti Múzeum szisztematikusan gyarapít. talán ahelyett, hogy a varsói múzeum a lengyel modern 
múzeumok divatjának hírnöke lehetett volna, végül annak megkoronázása lesz. Lehet, hogy annak az 
épületnek, amelyre egész Lengyelország vár, nemcsak a már korábban más lengyel városokban megvaló-
sult épületek tanulságaiból fakadó következtetésekre kell majd épülnie, hanem az ideiglenes székhelyen 
kidolgozott működési modell eredőjévé is kell válnia. talán így kell ennek történnie.
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Jegyzetek 

1 1975-től, amióta az új adminisztratív felosztás van érvényben, a filiálékkal együtt negyvenkilenc volt – 
annyi, ahány vajdaság.
2 2009-ig Galeria stary Browar néven.
3 Kétszer írták ki: 2005-ben, ezt később érvénytelenítették a túl szigorú formai követelmények miatt, 
amelyek kizárták a világ élvonalába tartozó építészeti stúdiókat – nem jelentkezett például Zaha Hadid, 
Richard Meier, David Chipperfield és Colin Fournier, 2006-ban újra kiírták a pályázatot, és a követke-
ző évben döntést hoztak.
4 Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie [pályázati szabályzat a varsói Modern Művészeti Múzeum építészeti koncepciójának ki-
dolgozására] urząd Miasta stołecznego Warszawy, Biuro Naczelnego Architekta Miasta, [Varsó Fővá-
ros Főpolgármesteri Hivatal, Főépítészi iroda], Varsó, 2005,7. 
5 A dokumentum más helyein is szó van a múzeum építészetének kivételes szerepéről: „A nemzetközi pá-
lyázat eredményeként létrejövő különleges épület alakítani fogja Varsónak mint a kultúra városának új arcu-
latát, és az 1989 után végbemenő változások szimbólumává válik. Varsónak, mint mérete alapján a hatodik 
legnagyobb EU tagállamnak, új arculatra van szüksége, olyanra, amely megmutatja alkotó aktivitásunkat. 
[…] Más fővárosokhoz hasonlóan Varsónak szüksége van egy vizuálisan is felhívó modern kulturális központ-
ra, amely a turista zarándoklatok jelentős célpontja lehet. Lévén nem csak a szakértők területe, a Múzeum-
nak széles tömegeket kell vonzania sajátos építészetével, programjával, a hely vitalitásával.” (A varsói Modern 
Művészeti Múzeum előzetes koncepciója, varsói Modern Művészeti Múzeum, 2005. 08.28., 3,7. o.)
6 Jacek Wojciechowicz, Varsó főpolgármester-helyettese: „Hétszer meghosszabbítottuk az építészeti terv 
beadási határidejét, és sajnos, ennek ellenére nem kaptunk egy befejezett építészeti tervet. […] 2012. április 
25-én kaptunk egy levelet a tervezőtől, Christian Kereztől, amelyben visszalép minden, e további huszon-
egy hónap alatt született megállapodástól. Miután megkaptuk e levelet, amely tagadta megállapodásain-
kat, és semmi reményt nem hagyott az iránt, hogy az építész folytatni fogja a munkáját, úgy döntöttünk, 
keresetet nyújtunk be a varsói kerületi bírósághoz a dokumentáció alapján késedelmi bírság címén – amely 
kamatokkal együtt 1,6 millió złoty. Egyúttal a szerződéstől elállási nyilatkozatot tettünk - az építész hibá-
jából fakadóan -, és az építészt 5,4 millió złotys kártérítésre köteleztük. Varsó Főváros, Modern Művészeti 
Múzeum építése a plac Defilad –on. 10.05.2012, http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/muzeum-
sztuki-nowoczesnej-powstanie-na-pl-defilad ( belépés: 2012.07.10).
7 Christian Kerez: „Minden bírságot a késés miatt szabtak ki rám, de nem tudom, milyen késésről van szó. 
Hiszen a munka egész harmonogramját eltolták két évvel – mivel az a döntés született, hogy előbb befejezik 
a metró építését, és csak azután fognak hozzá a múzeum építéséhez. Ez a tény okozta a csúszást.” Lengyel 
Hírügynökség, Tudósok levele a varsói Modern Művészeti Múzeummal kapcsolatban, wiadomości.wp.pl 
2012.05.22.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,List-naukowcow-ws-Muzeum-sztuki-Nowoczesnej-w-
Warszawie,wid,14506770,wiadomosc.html (Letöltés ideje: 2012. július 10.).
8 KRAJ, i: Újra a Modern Művészeti Múzeumról [Muzeum sztuki od nowa] in: Życie Warszawy 
2012.05.10.
http://www.zw.com.pl/artykul/655922.html (Letöltés ideje: 2012.július 10.)
9 Hozzászólás a cikkhez: JAGODZiŃsKA, Katarzyna: Współczesne wciąż tymczasowe / Contemporary 
still temporary. in: Herito,2012/3/8, 151.
10 JARECKA, Dorota: Jeśli nie Kerez, to kto? [Ha nem Kerez, hát ki?], in: Gazeta Wyborcza, 
2007.02.26. 14.
11 http://www.museumcompetition.pl/forum.php?did=1&id=1020 (Letöltés ideje: 2007.március 8).
12 BELtiNG, Hans: Contemporary Art as Global Art: A Critical Estimate. in: The Global Art World. 
Audiences, Markets, and Museums. szerk. BELtiNG, Hans–BuDDENsiEG, Andrea, Hatje Cantz, 
Ostfildern, 2009. 48.
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13 Warszawa – miasto kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 [Varsó – a 2016-os Euró-
pai Kulturális Főváros címre pályázó város], jelentkezési lap, Varsó, 62.
14 Kommentár a cikkhez: JAGODZiŃsKA, 2012, 156-157. 
15 2012-ben egy magánbefektető megvette az épületet az Államkincstártól. Azért, hogy ne robbant-
hassák fel az épületet, feltették a műemlékek listájára. A feldühödött beruházó az új épületben meg-
rendezett első kiállítás megnyitása előtti napon felmondta a múzeum bérleti szerződését, majd a bí-
róságra idézte az igazgatót. igaz, a beruházó felajánlotta egy újonnan épített toronyház földszintjét a 
múzeum számára, ám megalapozott kételyek élnek a szándék őszinteségével kapcsolatban. Ahogy 
Joanna Mytkowska, a Múzeum igazgatója írta nyilatkozatában: „azon a napon, amelyen a kft. a közvé-
lemény elé terjeszti a tervezett beruházás vizuális megjelenését [a bemutatott vizuális megjelenésben az 
alsó szinten a múzeum logója volt látható ‒ a szerző], írásban fogja követelni, hogy a Múzeum hagyja el a 
pavilont. Az ilyen működés megalapozott gyanút ébreszt arra, hogy a kft-nek nem célja a Múzeummal való 
jó és konstruktív együttműködés. Egy 160 méter magas toronyházat akarnak építeni az Emilia Plater-nél.” 
,Chca_zbudowac_160_metrowa_wieze_przy_Emilii_plater.html (Letöltés ideje: 2013 március 23.).
16 2010-ben megkapta a pritzker Díjat, amit az építészeti Nobel-díjként emlegetnek.


