Zárszó

Intézménytörténetet írni, vagy helyzetfelmérést, kulturális stratégiát:
alkalom félretenni a felőrlő, de megoldandó napi ügyeket, bosszúságokat, és némi távolságtartással megvizsgálni a mindig gyorsan változó helyzetet, a körülményeket, a korábban megfogalmazott célokat
– letakarítani az útról az elszáradt faleveleket.
A Miskolci Galéria történetének első negyedszázados szakasza
azon társadalmi-kulturális környezetben zajlott, amelyben a hatalom erőszakosan egységes szerkezetben akarta működtetni a társadalom minden alrendszerét, így a művészeteket is. A budapesti
nagy – és neve, hagyományai által erősen determinált, akadémista
– Műcsarnok mintájára képzelték el a helyi kiállítási csarnokokat is.
Igaz, ellenőrizve megtűrtek alternatív kezdeményezéseket: idővel
számos kisebb vidéki galéria (amelyet ugyanúgy költségvetési pénzből tartottak fenn) azon másik értékrendnek is teret adott, amely a
műcsarnokokban alig bukkanhatott föl. Ez a szilárdan egymásnak
támaszkodó – visszanézve inkább morális, mint stiláris alapú – kettős értékrendpiramis a Miskolci Galérián is nyomot hagyott, még ha
ebben a városban inkább más helyek váltak nyitottá más értékekre
(az építészek Kollektív Háza, példának okáért).
Ahogyan a politikában sem álltak rendelkezésre intézményi elképzelések a rendszerváltás idején, a képzőművészeti szcénát éppúgy készületlenül érte ez az új és körvonalazatlan hatalmi rendszer. Másfél
évtizednek kellet eltelnie ahhoz, hogy az alkotómunka legalább egyes
területei (így a film, az előadóművészet) eljusson saját szakmai, céhes érdekeinek megfogalmazásához, a működés alapvető kereteinek
törvényesítéséhez.
Ebben a kizárólagosan Budapest-központú és Budapest-vonatkozású országban nehéz tudomásul venni, hogy a szellem Európában
a városokban formálódott, a városok határozzák meg – Benevolo
szavaival – az európai civilizáció jellegét. Miskolc – minden mesterségesen túlnövelt volta, hatalmi manipulációnak kitettsége ellenére
– önálló entitásként létezett, önálló ethosszal bírt a Kádár-korban
is, és ugyanígy az ezt követő két évtized elhagyatottságában. Így
alakulhatott, hogy Miskolcon és ezzel párhuzamosan, nem egymás

mintáit követve, nem összehangolva, hanem a műveltség lehetséges
autonóm értelmes útjain gondolkodva jöhettek létre „vidéken”, azaz
a városokban új intézményi formák. Fesztiválok, művésztelepek,
civil kezdeményezések mellett mindenképpen fontos elemei ennek
a kulturális helykeresésnek azok a városi kiállítóhelyek, melyek bár
változatos intézményi-fenntartói körülmények közt, de hasonló irányokban indultak: a helyi-egyéni kezdeményezéseket kihasználva
aktív szerepet vállalni a kortárs művészetben, határozottan egyes
törekvések, műfajok mellé állni, új bemutatási és kommunikációs
formákkal erős, új közönségérdeklődést találni.
Ezen intézményi elképzeléseket erősítette maga a kortárs művészet,
azaz a képzőművészet 1990 utáni változásainak azon jelenségcsoportja, amely újra nyitottá vált a közönség, a médialitással átszőtt
populáris kultúra iránt. A kortárs művészek jellemzően már nem az
utópia élharcosainak tekintették magukat, hanem megfigyelőknek,
értelmezőknek.
S ezen intézményi elképzeléseket erősítette az aktuális európai múzeumi gyakorlat, amely a kiállítóhelyet nem az elmélyülés, hanem a
cselekvés keretének tekintette: az eltérő életkorok, műveltségi szintek, érdeklődések számára különféle utakat kínálni egyazon téregyüttesen, a kiállításon belül.
Mindezen művészeti-intézményi változások újra a műveltség és emlékezés aktív szervezőivé tették a városi múzeumot szerte Európában.
Ez az új gyakorlat persze megkívánta az önálló szellemi programot,
kutatást, a művészekkel való együttmunkálkodást, az élő nemzetközi kapcsolathálót, a tervezhetőséget, a fenntartókkal való belátható
megállapodást és kapcsolatrendszert, a pályázati aktivitást, a kommunikáció új formáit a múzeumi térben, a múzeumpedagógiában, a
nyomtatványokban és katalógusokban, az élő webes felületen. S ami
még fontos: megkívánta az erőteljes médiajelenlétet, marketingstratégiát.
Ha a mai pályázati gyakorlatnak megfelelően végiggondoljuk a
Miskolci Galéria erősségeit és gyengéit, azt kell mindenek előtt észrevennünk, hogy ez az intézmény történetének második szakaszá-
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ban érzékenyen követte mindezen változásokat: egyre nyitottabbá
vált a kortárs művészetre, az adott körülményekre reagálva alakította
működési keretei a kiszámíthatatlanság közepette is stabilitásra törekedve. S bár mára a képzőművészet idősebb generációjának emblematikus alakjai már eltávoztak, egyetemi szintű művészeti képzés
hiányában pedig nincs a városnak fiatal művészeket megtartó ereje,
az erősségek sorában mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy egy
széles középgeneráció ma is aktív szerepet vállal a helyi szellemi életben, a középiskolai művészeti oktatásban és szakképzésben, a vizuális kultúrában (s ugyanez elég kevés magyar városról mondható el).
Ugyancsak az erősségek közé sorolható, hogy ha kínlódva is, a város
hátteret ad országosan is jelentős, sikeres művészetközvetítő szerveződéseknek (Operafesztivál, Cinefest, Műút), s ezek mindegyike
élénk munkakapcsolatban áll a Miskolci Galériával, partnerének tekinti a múzeumot. S ugyancsak erősség, hogy a Miskolci Galéria belátta: egy szegény és depresszióval sújtott városban nem feltétlenül a
látványipar tudja életben tartani a műveltséget.
Persze a számvetésnek a gyengeségeket is tartalmaznia kell: a város
és így múzeuma nem célpont a turizmus számára, vállalt stratégiájával és költségvetésével az erős médiajelenlét elérhetetlen a Miskolci
Galéria számára, s igazán a gyengélkedő civil kezdeményezésekre
sem, de a jelentős, nagy hagyományú egyetemre sem igazán tud támaszkodni a helyi adottságok okán.
Milyen célokat lát maga előtt ma a Miskolci Galéria stábja? Elsősorban
a stabilitás a fontos: a város múzeuma maradni, szerepet vállalni
Miskolc identitásának újragondolásában. Fontos a korábbi feladatok
mindegyikének érvényessége: a helyi művészet bemutatása, a sokszorosított grafika történetének kutatása, a kortárs művészet közvetítése és gyűjtése. Fontos még a helyi emlékezet ápolása – ehhez új
módszerek, új formák szükségesek. Aztán: ha a „megakiállításokkal”
nem is versenyezhet, fontos végiggondolt eseménysorozatokkal stabilan az intézményhez kötni az érdeklődő, kritikus beszédre nyitott
közönség egy-egy csoportját. Így vált a Feledy-ház a miskolci értelmiség önművelő klubjává, így toborzott a Színészmúzeum állandó
közönséget a színház szerelmeseiből. És így találja meg a Miskolci
Galéria többi háza is a maga körét ezekben az években.
A kezdeményezések sorában bizonyosan külön figyelmet érdemel
– s immár kap is országosan – a Nagy Kunszt, amely a múzeumpedagógia új modelljét dolgozta ki létrejötte óta. Eredetileg Miskolcon
is az adott kiállítások gyerekek (és felnőttek) számára való „didaktizá-
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lása” volt a módszer. Ám az a tapasztalat, hogy az iskolás korosztály
még elfogulatlanul, előítéletek nélkül közeledik a kortárs művészethez, a Nagy Kunsztot koncepciójának módosítására késztette. Miért
ne épülhetne a kiállítás eleve a gyerek számára, az ő szemszögükből,
számukra fontos problémák mentén? Miért ne lehetne a kiállítótér az
ő terük, ahol kreatívan reagálhatnak a művek felvetette kérdésekre?
Kialakult az a gyakorlat, amelyben az osztályok – s nem csak rajzórák keretében – szívesen elidőztek, tevékenykedtek a Nagy Kunszt
terében, hisz élő, mai, a gyerekeknek is kihívást jelentő, az oktatás
számára is fontos témákról esik szó. Méghozzá elsővonalbeli műtárgyak társaságában (és épp ez az az erősség, amelyet még a legjobb
iskola sem tud kínálni diákjai számára a vizuális művészetekben). A
gyakorlat sugallta a továbblépés irányát is. Miért csak kész művek
közül válogassunk a Nagy Kunszt számára, miért ne ez a tér legyen
a művek létrejöttének helye? Hisz a kortárs művészek nagyobb része
amúgy is szorgalmazza az ilyesfajta, nem műtermi munkát, közvetlen
párbeszédet!
Minden bizonytalan körülöttünk: értékek, hitek, az életutak tervezhetősége, az államalakulatok sorsa. Nem sejthető, merre tart Európa,
csak azt tudjuk, tagjai számára, ha vitázva is, fontos az Unio. Nem
sejthető, hogyan alakul az egyes térségek, városok sorsa. De az bizonyos, hogy a gondolkodás, a szellem műhelyei nem válnak teljesen virtuálissá, a gondolatok, az értelmes diskurzusok nem jönnek
létre feladatkiszervezéssel, outsourcinggal. Újra Benevolo szavaival:
„Európában a kis és nagyvárosok sűrű egymásmelletisége, amelyre
ugyan nem vigyázunk kellőképpen és amelyen jórészt túlnőtt már a
társadalmi és politikai valóság, arra tanít bennünket, hogy felelősséggel és tevékenyen őrizzük a helyhez kötődő kulturális örökségünket,
segít abban, hogy ellenőrizni tudjuk a kultúra terjedését-terjesztését,
és bizonyos támpontot jelent a múlékony divatok közepette”.
Bán András
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