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Bécsben queer múzeum megnyitását tervezik 

Januártól júniusig az osztrák Néprajzi Múzeum, a Volkskundemuseum látja vendégül a bécsi 
queer múzeumot. Az együttműködés keretében kiállításokkal, performanszokkal, koncertekkel 
és vitaestekkel akarják közelebb hozni az emberekhez a heteroszexuális normától eltérő, azaz 
„queer” kultúrát és művészeteket. A program egyben utazás is a jövőbe, a Queer Museum Vienna 
ugyanis a Néprajzi Múzeumban szerzett tapasztalatok alapján jön majd létre. 
 
A Queer Museum Vienna (QMV) egy egyesület és nyílt kezdeményezés, amely a heteroszexuális 
normától eltérő emberek művészetével és kultúrájával foglalkozik. Az egyesület a bécsi Néprajzi 
Múzeummal való együttműködéssel arra keresi a választ, hogy milyen létalapja lehet egy ilyen jellegű 
kiállítótérnek. A „queer“ kifejezés ebben az összefüggésben minden olyan emberre vonatkozhat, aki 
nem kizárólagosan heteroszexuális, azaz bármi módon „kilóg” a társadalom hagyományos sémáiból, 
tehát lehet meleg, leszbikus, biszexiális, transzszexuális, illetve bármilyen más, magát átmeneti 
identitásúnak valló személy.  
 
Az elkövetkező hat hónapban olyan koncertekkel, performanszokkal, kiállításokkal és vitaestekkel 
várják a bécsi néprajzi múzeum látogatóit, amelyek ezt a másságot képviselik. Az együttműködés célja, 
hogy egy társadalmi diskurzus alakuljon ki a témáról és megmutassa, hogy egy ilyen múzeumnak helye 
és értéke van a mai Bécsben.  
A Queer Museum Vienna programját Alfred Rottensteiner „If there is something weird in your 
neighborhood” (Mi van, ha valami furcsa van a szomszédodban) kiállítása nyitotta meg. Rottensteiner 
alkotásai arra kérdésre keresik a választ, hogy mi lett volna ha a mindannyiunkat körülvevő építészetet 
a heteronormatívától eltérő művészek alkották volna? Milyen lenne egy barokk palota egy 
homoszexuális építész tervezésében? Hogy nézne ki egy hagyományos osztrák otthon egy kicsit 
másképp? Rottensteiner multimédiás kiállítása az ismert és elismert művészetek határait feszegeti. Ezt 
az Egyesült Államokban és Kanadában ünnepelt Black History Month kiállítás követi, ahol a fekete queer 
kultúra képviselői mutatják be műveiket. Ezen kívül koncertekkel, beszélgetésekkel és matinékkal várják 
az érdeklődőket.  
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