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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, PROBLÉMAFÖLVETÉS 

 

Kiállítóhely-vezetőként, egy archívumként is működő kortárs művészeti weblap szerkesztőjeként illetve egy 

ezerdarabos kortárs műgyűjtemény kezelőjeként több mint tizenöt éve kísérem figyelemmel a magyar kortárs 

képzőművészeti szcénát, és a sajátosan működő magyarországi művészeti piacot. Napi szinten tartok kapcsolatot 

a kortárs művészeti életnek úgy a privát, mint a hivatalos oldalával: művészekkel, galériavezetőkkel, gyűjtőkkel, 

állami művészeti intézményekkel, művészeti sajtómunkásokkal, szakírókkal. 

Az évek során számos problémát érzékeltem, ami miatt a művészeti piac huszonöt évvel a rendszerváltás után 

sem tud gördülékenyen működni. A kérdések, melyek fölvetődtek bennem alaposabb kutatásra sarkalltak, mely 

azt vizsgálja, hogy a rendszerváltás óta, amikor az első magángalériák megjelentek Magyarországon, 

következett-e be valódi változás a művész-galéria együttműködésben, illetve, hogy mi lehet az oka, hogy a 

magyar művészeti piac még mindig nem működik megfelelően. Vizsgálom továbbá, hogy az állami és a privát 

szektor az eltelt huszonöt év alatt mennyit változott, és mennyire képes az együttműködésre. A galériák, a 

gyűjtők és a művészek közötti kooperáció a mai napig nem tekinthető megfelelőnek. Egy kölcsönös haszon 

elvén alapuló viszonyrendszer akkor tud sikeresen működni, ha a felek megbíznak egymásban. A fenti relációra 

vonatkoztatva ez a hazai szcénát kevéssé jellemzi. 

 

1.1 A K. Petrys tevékenysége 

 

Az általam vezetett művészeti vállalkozás, a K. Petrys 1999-ben azzal a céllal jött létre, hogy a kortárs művészet 

területén magas minőségű, nonprofit tevékenységet folytasson. Eredetileg a nyolcadik kerületi palotanegyed 

egyik legszebb műemlék házában kezdte meg működését, ahol több mint tíz éven keresztül működött. 

Működésének 16 éve alatt több mint százötven kiállítást szervezett, és csaknem száz klipet és kisfilmet készített 

kortárs művészekről. Az évek során Budapest egyik legismertebb és legelismertebb kortárs művészeti 

bemutatóhelye lett. 

Számos kiadványt jelentetett meg: képzőművészeti albumokat, DVD-ket, zenei CD-ket. 

Szervezett kiállítást a Műcsarnokban, az Ernst Múzeumban, Magyarország legismertebb vidéki múzeumaiban, és 

eddig hét kiállítást külföldön is. 

Évekig befogadó helye volt a Magyar Szépírók Társaságának. 

Szakértőként dolgozott a Ferencvárosi Önkormányzatnak, az Óbudai Önkormányzatnak, nagy művészeti 

projekteket hozott létre a Westel Mobil Rt-vel és a T-Mobillal, tanácsadóként dolgozott a Budapest Gyógyfürdői 

és Hévizei Zrt-nél és kulturális tanácsadója volt a Graphisoft Parknak. 

A K. Petrys az A38 hajó alapítója, melyről joggal állíthatjuk, hogy Magyarország egyik leginnovatívabb 

beruházása.  
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Aktívan közreműködött a 2010-ben megnyílt EU-s fejlesztésből létrejött új hajó, az A38 második üteme 

pályázatának elkészítésében, melynek eredményeképp 2010 novemberében megnyílhatott az A38 mellett 

horgonyzó új úszóelem, egy multifunkcionális kiállítótérrel. A nyitás óta a K. Petrys szervezi az A38 

Kiállítóhely kiállításait. 

A K. Petrys hatvan jegyzett kortárs magyar művésztől több mint ezer műtárgy kezelését végzi, rendszeresen ad 

kölcsön műveket az ország legfontosabb kortárs művészeti kiállítóhelyeinek (pl. Műcsarok, MODEM, Budapest 

Galéria). 

A K. Petrys nem folytat műtárgy-kereskedelmi tevékenységet, működését magán illetve pályázati forrásokból, 

kulturális és üzletviteli tanácsadásból valamint a gyűjteményében szereplő műtárgyak tartós bérbeadásából 

finanszírozza.  

 

  

 

1.2. A kortárs magyar műkereskedelem ellentmondásai 

 

Az értéknövelés a kortárs művészetben úgy a művészek, a galériák és a gyűjtők közös érdeke. Sokéves 

tapasztalatom mégis azt mutatja, hogy Magyarországon az esetek többségében úgy látszik, mintha a szereplők 

nem ugyanazért a célért dolgoznának. Azoknak, akiknek szerepkörénél fogva partnerként kellene 

együttműködniük, bizalmatlanok egymással szemben. Sok esetben úgy tűnik, mintha a művészek és a galériák 

nem folytatnának egymással érdemi kommunikációt, mintha nem lennének tisztában a másik szereplőt érintő 

elemi problémákkal, hovatovább nem is érdeklődnének azok iránt.  

A kortárs művészetben is létezik befektetés alapú tehetséggondozás, de Magyarországon egyelőre nincsenek 

olyan professzionális galériák, akik művészeik számára öt-tíz éven keresztül megélhetését tudnának biztosítani. 

Ettől a művészek is kiszolgáltatottnak érzik magukat, nem hagyatkozhatnak kizárólag a galériára az 

egzisztenciájukat illetően. 

A galéria szempontjából egy művész akkor jár el tisztességesen, ha a közösen meghatározott ár alatt nem ad el, 

és minden eladását a galérián keresztül bonyolítja.  

A gyűjtők, noha elemi érdekük, hogy az általuk gyűjtött művész munkáinak nőjön az értéke, sok esetben a 

galériát megkerülve, közvetlenül a művésztől vásárolnak, ezzel mintegy ellehetetlenítve a galéria működését.  

Kutatásom nem kerülheti el a hivatalos és a magán kortárs művészeti szcéna együttműködésének vizsgálatát az 

eltelt huszonöt évben. Vizsgálom a kortárs művészeti intézmények, galériák, az egyes művészek 

marketingtevékenységét és kommunikációját, külön figyelmet fordítok a webes megjelenéseikre.  

Vizsgálom a művészeti sajtóról alkotott véleményüket.  

Kutatom a kulturális finanszírozás hazai sajátosságait. 
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1.3. Társadalomtörténeti háttér 

Annak, hogy miért nem tudott kialakulni és érvényesülni valódi piaci szempontrendszer a kortárs magyar 

műtárgy-kereskedelemben a rendszerváltás óta eltelt huszonöt év alatt egyik fő oka, hogy a társadalmi szereplők 

viszony,- és szokásrendszerének kialakulását a társadalmi folyamatok sorozatosan megakadályozták. A 

polgárosodás hajója számos esetben kapott léket. 

A huszadik századi Magyarország történetét az egymást követő elitvesztések történeteként is meg lehetne írni. 

Magyarországon a kiegyezés és az első világháború között kezdődött el a polgárosodás folyamata. A honfoglalás 

ezer éves évfordulóját Budapest nagyszabású ünnepségsorozattal ünnepelte, melynek számos fejlesztés is része 

volt. Többek között nálunk épült meg Európa első földalatti vasútja, Operaházunk egy időben épült a nagy 

Európai operaházakkal. Számos terület volt, ahol a világ élvonalában voltunk. Igaz volt ez a kor 

képzőművészetére is: a magyar „Vadak” a párizsi képzőművészeti élet vitathatatlan szereplői voltak, de nincs 

árulkodóbb, mint hogy az osztrák botrányhős Egon Schiele az első világháború előtt kétszer is állított ki 

Magyarországon: Budapesten és Győrben. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés következében az 

ország azonban nem csak területének kétharmadát veszítette el, hanem vele együtt a társadalmi elitjét is.  

Az első világháborút követően egyetlen társadalmi csoport volt számottevő a műtárgy-kereskedelemben, az új 

gazdasági elit, a budapesti nagypolgárság. Az általuk létrehozott magángyűjtemények a zsidó vagyonok 

felszámolásával megsemmisültek, de ezzel együtt tört meg a Bildungsbürger-hagyomány is, hisz ebben a 

társadalmi rétegben a képzésnek már legalább olyan fontos szerepe volt, mint az anyagi tulajdonlásnak.  

A II. világháború óriási veszteségeket hozott. A zsidók kiirtása mellett, a kommunisták győzelmével az 

arisztokráciát és a nagypolgárságot is teljesen felszámolták. Az éppen kialakult polgárság lényegében megszűnt. 

Egészen a rendszerváltásig magán típusú műtárgy-kereskedelem nem is létezett. Kikopott a hagyományból, hogy 

az emberek műtárgyakat vásárolnak, együtt élnek vele. 

A rendszerváltást megelőző időszakban az underground művészet (leginkább olyan autodidakta művészek, akik 

a képzőművészet mellett a zenei szcénában is jelen voltak) érte el, hogy ismét sokakat vonzó társadalmi esemény 

lett egy-egy kiállítás-megnyitó. A Bizottság zenekar működése, annak hatása, tagjainak életműve a mai napig 

meghatározó jelentőségű a képzőművészeti életünkre. 

Számos mai gyűjtőnek ebben az időszakban támadt fel az érdeklődése a kortárs képzőművészet iránt.  

Ebben az időben indult el a magángalériák működése, melyek már kereskedni is próbáltak. A szocializmusban 

negyven éven keresztül állami gondoskodáshoz szokott társadalmat nyíltan vagy burkoltan, de átitatta a 

paternalizmus iránti igény. A formálódó társadalmi mozgásokban a művészeknek nagy szerepe volt. A 

rendszerváltást megelőző években a Bizottság zenekar egyik tagjának művét falra tenni bátor tettnek számított. 

A műnek nem feltétlenül az esztétikai értéke volt elsődleges, sokkal fontosabb volt a társadalmi üzenet, amit 

hordozott. A művészek jelentős része, ha nem is direkten, de politikai szerepet is vállalt (ellenzéki kultúra, 

underground).  
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A rendszerváltást követő években a kulturális és a gazdasági elit között nem igazán volt átjárás. Nehezen volt 

fölvállalható az a gondolat, hogy valaki a kultúrából profitot akar termelni. A kulturális és a piaci szcéna a 

társadalmi tudatban élesen elkülönült. Ennek megváltozása egy hosszú távú folyamat, ami a mai napig tart. 

 

1.2.2. Gazdasági háttér 

A rendszerváltást követően felhalmozódó új vagyonok mellé ritkán társult a vizuális kultúra iránti vonzódás, 

illetve ha mégis, inkább a kánonban már stabilan megtapadt, kevesebb kockázattal járó klasszikus műtárgyakba 

fektettek. A kortárs műtárgyak gyűjtéséhez nélkülözhetetlen kísérletező kedv természetesen nem csak a nagy 

anyagi kockázat miatt nem jellemezte ezt a réteget, hisz a kockázat minden befektetés szerves része. A megtört 

hagyományból és az edukáció teljes hiányából fakadó okok legalább annyira jelen voltak. A kortárs felé fordulás 

csak egy szűk rétegben létezik. A gyűjtői réteg bővítését az általános edukáció sem segíti. Nehéz volna 

bizonyítani azt is, hogy a kortárs művek megfelelő befektetési alapot képezhetnek, hisz semmi biztosíték nincs 

arra, hogy a mű viszonylag rövid időn belül újra pénzre váltható.  

Ha csak az elmúlt huszonöt évet vizsgáljuk, a 90-es évek környékén vásárolt művek értéke nem követte az 

inflációt. Magyarországon nem alakult ki a másodlagos piac, ahogy a régiségnél vagy az ingatlannál.  

A kortárs műtárgypiac forgalma leginkább a szürke zónában működött. Ennek az egyik legfontosabb oka a 

magas adó, ami a műtárgykereskedelmet sújtja. A műtárgyakon ugyanúgy 27 %-os általános forgalmi adó van, 

mint bármilyen más kereskedelmi terméken, másrészt az ingóság értékesítéséből származó jövedelem adója is 

jelentős mértékű. Mindez komolyan akadályozza a kortárs műtárgy-kereskedelem kifehérítését. 

De a kortárs műtágykereskedelem szellemi elitje is gyakran hajlamos figyelmen kívül hagyni a piaci 

szempontokat. Nem nőtt föl a rendszer pénzügileg. A pénzhez való viszonya az egész szektornak nagyon 

ambivalens. A művészeti szakma szereplői a pénzről direkten nem cserélnek információt. Nincsenek tiszta 

szerződéses viszonyok, nincsenek tiszta árak. Többek között nem alakult ki olyan garantált értékbecslés, amit a 

piac alátámaszt.  

 

1.2.3. Nemzetkarakter 

Egy 2009-ben végzett TÁRKI-kutatás a magyar társadalom értékrendjét vizsgálta abból a szempontból, hogy 

mennyire támogatja vagy akadályozza a gazdasági felemelkedést. A kutatók kimutatták, hogy a magyar 

társadalom „érték- és normazavaros állapotban van, bizalmatlan, államfüggő, kevéssé kezdeményező, nem 

fogadja el a piacgazdaságban szükségszerűen fellépő egyenlőtlenségeket sem, és felemásan viszonyul a romboló 

korrupcióhoz. Rámutatott, hogy nem vagyunk tisztában az értékeinkkel, nem bízunk az intézményinkben és 

egymásban sem.”
1
  

A bizalmatlanság mellett a sikerhez való viszonyulásunk is sajátos. A felek a közös produkció kudarcát 

hajlamosak a másik félre hárítani, a sikert pedig kizárólag maguknak vindikálni. Magyarországon a siker nem 

                                                           
1
 Muraközy László, A bizalmatlanságok rendszere. In: A bizalmatanság hálójában. A magyar beteg, Corvina 

Kiadó, Budapest, 2012. 7  
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feltétlenül pozitív fogalom, nyílt felvállalása is problémába ütközik, mivel a közösség ritkán örül a másik 

sikerének. A sikert irigység és gyanakvás övezi. Mindez megjelenik a művész-galéria együttműködésben is. 

1.2.4. Az intézményrendszer működése 

 

Hazánkban az állami/önkormányzati és a privát szektor ritkán működik együtt.  Az állami/önkormányzati 

intézmények a rendszerváltás óta eltelt huszonöt év alatt nagyon kevéssé váltak csak nyitottabbá a 

magángalériákkal való együttműködésre, mondhatnánk azt is, hogy a két szektor nem együtt-, hanem egymás 

mellett működik. Az állami/önkormányzati gondoskodáshoz szokott nagyintézmények nehezen és bátortalanul 

mozdulnak a magán szektor felé. Progresszivitást ritkán tapasztalunk. Egyes intézményekben  (Műcsarnok, a 

debreceni MODEM-ben, MNG, Ludwig Múzeum) megjelentek kísérletek, melyek a jó értelemeben vett 

kölcsönös érdekek által vezérelt kooperációt kisebb-nagyobb sikerrel valósították meg, de ez a tendencia nem 

nem jelent meg tervszerűen az intézmények működésében. A kanonizálási folyamat csúcsán lévő, önfenntartásra 

nem kényszerülő államilag dotált intézmények privilegizált helyzetükből fakadóan nehezen hajlanak arra, hogy a 

privát szférával együttműködésben mozduljanak meg egy-egy projekt erejéig. 

Az a művész, aki a politika iránti elköteleződéssel jut megbízásokhoz, díjakhoz, kiállítási lehetőséghez, 

támogatáshoz egyrészt nagyon könnyen válik mellőzötté egy-egy rezsimváltás során (MMA és Bukta Imre 

esete), ugyanakkor nagyon sok kárt okoz a művészeti szakmának (Peking és a Forrás Galéria). 

 

1.2.5. A magyar oktatási rendszer hiányosságai 

 

Ritoók Nóra iskolaalapító, közoktatási és esélyegyenlőségi szakértő szavai jól vázolják a probléma gyökerét: 

“Magyarországon az egyedülálló értéket teremtő művészetoktatás sorsa elbizonytalanodott. (…) A művészeti 

nevelés fontosságát sok szakmai cikk méltatta már, bár nem sok eredménnyel, hiszen az alapoktatásban 

évtizedek alatt egyre kisebb figyelmet kapott. (…) az oktatás tartalmát érintő változások kedvezőtlenül hatottak a 

művészeti tárgyakra. Az informatika és a nyugati nyelvek megjelenése, a helyi tantervek adta lehetőségek 

fokozatosan eltolták a hangsúlyt az ún. „fontos” tárgyak felé, a művészeti tárgyak rovására. Fokozatosan 

csökkent heti egy órára a rajz, az ének, néhol még olyan anomáliákkal is, hogy kétévente volt pl. vizuális 

nevelés, felváltva a technikával. Közben pedig a fenntartó önkormányzatok gazdasági nehézségeinek 

növekedésével párhuzamosan eltűntek az iskolai szakkörök. Végül a művészeti fejlesztő tevékenység 

fokozatosan kívül került az általános iskolai oktatás rendszerén.”
2
  

A kétezres évek első felében ugyan megjelentek az első művészetpedagógusok a múzeumokban, de az általuk 

kínált szolgáltatás az iskolai tantervbe nem került bele. Nem része az oktatási rendszernek az iskolán kívüli 

művészeti oktatás. 

A közoktatásban tehát a művészeti nevelés egyre kevesebb hangsúlyt kap, szinte már alig látszik.  

Generációk nőnek fel azzal a tudattal, hogy a vizuális művészetekkel kapcsolatos tudás az alapműveltségnek 

nem része. 

 

 

                                                           
2
 Ritoók Nóra, Mi lesz veled magyar művészetoktatás? In: Esély, 2011/6. p. 64-76 
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2. MÓDSZERTAN  

 

Mivel kutatásom elemzési egységei idővel folyamatosan változnak, nagy hasznát veszem annak, hogy 

munkámból és tevékenységemből fakadóan állandóan a kutatás tárgya közelében vagyok, sőt tevékenységemmel 

annak egy szeletét alakítom is. Ebből következően a hazai kortárs művészeti világban illetve annak 

intézményrendszerén belül történő változásokat, illetve azok hátterét egyszerre figyelem belülről ugyanakkor 

kívülről is, hiszen a műtárgy-kereskedelemben soha nem vettem részt. Mind az állami szféra szereplőivel, mind 

a privát szférával kapcsolatban állok. Több esetben szerveztem egy-egy kereskedelmi galériánál szerződött 

művész számára kiállítást, illetve rendszeresen kölcsönzök állami múzeumok számára műveket az általam kezelt 

gyűjteményből. 

A kortárs művészet élő organizmus, ami folyamatos oda- és visszahatásban áll környezetével. Az alkotók élő 

személyek, akik személyes megnyilvánulásaikkal nagyban befolyásolják az általuk létrehozott műtárgy 

megítélését, illetve maguk is befolyásolhatók.  

2.1. Módszer 

Kutatásom primér, feltáró, kvalitatív módszereket alkalmaz. Célja annak feltárása, hogy ma Magyarországon 

milyen gátló tényezők vannak a művész-galéria, a hivatalos és a privát szféra együttműködéseinek tekintetében, 

és ezek milyen társadalomlélektani, gazdasági, tradíciókból fakadó és nem utolsó sorban történelmi okokra 

vezethetők vissza. Továbbá milyen különbségek figyelhetők meg a művészek és a művészetet közvetítők 

attitűdjében, a maguk és a másik szerepköréről alkotott képben. A kijelölt személyekkel mélyinterjúkat 

készítettem. 

Az elemzésemnek két alapvető egysége van: az egyiket tizennégy szakmailag elismert magyar művész alkotja: 

Ádám Zoltán, Bernát András, Bukta Imre, Chilf Mária, Csurka Eszter, drMáriás, Duliskovich Bazil, feLugossy 

László, Minyó Szert Károly, Roskó Gábor, Soós Tamás, Swierkiewicz Róbert, Szigeti Tamás, Szűcs Attila;  a 

másikat pedig tizenegy kortárs művészeti galéria: 2B Galéria, ACB Galéria, Deák Erika Galéria, Gallery8, 

Godot Galéria, Knoll Galéria, Kugler Art Szalon, Liget Galéria, Mission Art Galéria, Várfok Galéria, Viltin 

Galéria. 

Ledényi Attilával, az Art Market Budapest vezetőjével és a gyűjtői aspektust vizsgálandó öt olyan gyűjtővel 

készített interjúval egészítettem ki a kutatást, akiknek gyűjteményében hangsúlyosan megjelennek a vizsgált 

művészek művei. A kutatásban részt vevő összes személy tudatában van annak, hogy a velük való konzultációk 

tudományos munka alapját képezik. 

A művészek többségével, akiknek a sorsát követem, csaknem tizenöt éve állok kapcsolatban, több kiállítást 

(csoportosat és egyénit) szerveztem számukra, portréfilmeket készítetünk róluk, melyek a magyar közszolgálati 

televízió műsorába kerültek, katalógusokat szerkesztettem nekik. A vizsgált művészek egynegyede nő, 

háromnegyede férfi, mindannyian a szakma által elismert alkotók. Többségük felsőoktatási intézményben is 

oktat. 
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Azoknak a galériáknak a vezetői alkotják a másik nagy egységet, akik a kiválasztott művészekkel kapcsolatban 

álltak valaha.   

2.2. Mintavétel 

Elbírálásos mintavétellel dolgoztam, mert fontos volt számomra, hogy a vizsgált művészek több generációt 

képviseljenek, hogy mindkét nem képviseltetve legyen, hogy a művészekkel való kapcsolat hosszabb múltra 

tekintsen vissza, hisz nem pusztán keresztmetszeti képet szeretnék mutatni. A galériák kiválasztásánál fontos 

szempont volt, hogy a kiválasztott művészek a múltban vagy a jelenben kötődjenek az adott galériához. 

2.3. A vizsgálat idődimenziója 

Mivel olyan művészeket vizsgáltam, akikkel hosszú ideje együttműködöm, alkalmam nyílik a longitudinális 

vizsgálatra. Ezekkel a művészekkel 2002-ben illetve 2005-ben már készítettem mélyinterjúkat, tehát módomban 

állt, hogy rendszertelen ismételt megfigyeléseket tegyek. 

A művészetet közvetítők esetében írásos anyagok (digitális és nyomtatott sajtó, weblapok, közösségi 

médiumokban való megjelenés) illetve a személyes emlékezet biztosítja a nagyobb időegységben, nem pusztán a 

kutatás idejében való vizsgálódást. 

2.4. Kérdőíves vizsgálat 

A kutatás alapját illetően három kérdéssort állítottam össze, egyiket a művészek, a másikat a művészetet 

közvetítők (elsősorban galériavezetők), a harmadikat pedig a gyűjtők számára. Többségében nyitott kérdéseket 

alkalmazok, de zárt kérdések is szerepelnek, például amikor a művészek internetezési szokásait vizsgálom.  

2.5. Terepkutatás 

A művészekkel 2012. decembere és 2015. márciusa között kifejezetten e kutatás céljából készített interjúkat egy 

kivételtől eltekintve azonos körülmények között vettem fel. A galériák vezetőivel egy kivételével minden 

esetben az adott galériában készítettem interjút. Vizsgálatom helyszínei voltak továbbá a kiállítóhelyek, a 

művészek otthona, műtermei, galériák. Ugyan mindennapi munkám révén is jelen vagyok ezeken a helyeken, 

mégis úgy a művészekkel, mint a művészetet közvetítőkkel szemben van egy kívülállói szerepem, mivel 

tevékenységem soha nem tévedt a műkereskedelem vizeire, ezért a galériavezetők nem látnak bennem 

konkurenciát, illetve a művészek is kevésbé vannak érdekeiktől befolyásolva az adatközlésnél. Minden 

strukturálatlan interjút lejegyzeteltem, és hangban is rögzítettem. A jegyzetek verifikálása mellett nagyon fontos, 

hogy elfogulatlanul tudjam értékelni az vizsgált véleményeket.  
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3. ÚJ EREDMÉNYEK 

 

4.1 A kortárs műtárgykereskeskedelem rendszerének hiányosságai 

 

A kutatás során beigazolódott a feltételezésem, hogy a  művész – galéria – gyűjtő háromszög a rendszerváltás 

óta eltelt huszonöt év alatt kiépülő szabadpiaci rendszerben sem tudott tisztán felállni. Az átláthatóság egyáltalán 

nem jellemzi a szcénát. A szereplők gyakran nem veszik figyelembe a másik szempontrendszerét, illetve magát a 

tényt, hogy a művészeknek, a galériáknak és a gyűjtőknek egyenlően fontos szerepe van egy jól működő 

műtárgypiacon.  

A művészek megélhetést várnak a galériától, emellett kitüntetett figyelmet, menedzsmentet országhatáron belül 

és azon túl.  

A galériák amellett, hogy nem tudnak megélhetést biztosítani a művészeknek, többnyire elvárják tőlük a 

kizárólagos képviselet jogát, a kereskedői jutalékot az eladások után, illetve, hogy a művészek csak a galérián 

keresztül értékesítsék műveiket.  

A műgyűjtők szeretnének minél garantáltabb minőségű műtárgyat vásárolni. A gyűjtő szívesen lát bele a művész 

életébe, műtermébe, az alkotói folyamatba. Ezt a galériák nem feltétlenül támogatják, hisz a személyes viszony  

művész és gyűjtő között akár alkalmat adhat a gyűjtő és a művész közötti adás-vételre a galéria kikerülésével. A 

művész és a galéria közötti írásos szerződéseket a többség nem látja érvényesíthetőnek abban az esetben, ha vitás 

helyzetre kerülne sor. Mindkét fél elsősorban a bizalmi faktort említi a megállapodás legfontosabb elemeként.  

 

4.2 Bizalmi deficit 

 

A bizalmi tőke alapvetően hiányzik a szereplők együttműködéséből, noha többségében mind a művészek, mint a 

galériák működtetői tisztában vannak a hazai körülményekből fakadó sajátosságokkal, nehézségekkel. 

Mindemellett a  sikereket szeretik a felek maguknak vidnikálni, a kudarcért a másikat felelőssé tenni. Siker és 

siker között is különbségek mutatkoznak ugyanakkor. A szellemi elismeréseket egyértelműen büszkén viselik az 

azt kiérdemeltek, az anyagi sikerekkel már nem szívesen büszkélkednek el másoknak az azt elnyerők. Az 

irigységtől és a gyanakvástól való félelem általános. Nagyon ritkán esik meg, hogy a siker mellé elsődlegesen  a 

befektetett munkát társítsák, és ne gyanakvásuknak, hitetlenkedésüknek adnának hangot.  

Magyarországon a szellemi érték beárazása, értékesítése, piacosítása még mindig nehézségekbe ütközik, de 

legalábbis a paraméterei nem tisztázottak. A bizonytalanság jellemzi az árképzést, és noha az anyagi vetület 

mindhárom fél számára nagyon fontos, mégis nehezen kommunikálható.   

 

4.3 Tőkehiány 

 

Magyarországon kicsi a piac, ugyanarra a gyűjtői körre egyszerre több galéria számít. A gyűjtői réteg nem 

termelődik olyan gyorsan újra, amilyen gyorsan növekszik a frissen piacon megjelenő műtárgyak száma. A 

2008-as gazdasági válság sokkolta a műtárgypiac szereplőit. A műtárgy luxuscikknek számít, amiről nagyon 

könnyű lemondani. Ugyanakkor a kortárs műtárgyat vásárló gyűjtők számára semmi garancia nincs arra, hogy 

befektetésük értékálló. A 2008-as válság után is nehezen indult újra a gyűjtés. 
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4.4 A tartós együttműködés hiánya 

A galériáknak komolyabb anyagi tartalékok híján kellene tudni hosszú távon tervezni, olyan ajánlatot tenni az 

általuk képviselt művésznek, amiben a művész  is tudja vállalni a hosszú távú közös munka megkötéseit. Mivel 

ezt Magyarországon szinte egy galéria sem tudja vállalni az összes művésze felé, ezért olyan galériát sem 

találunk, aki hosszú távon ugyanazzal a nyolc-tíz  művésszel dolgozik együtt. A fluktuáció a képviselt művészek 

tekintetében általában nagy, és sokkal több művészt képviselnek a galériák, mint amennyi reálisan 

menedzselhető.  

 

3.5 A szerepek tisztázatlansága 

A gyűjtő, galéria, művész szerepek és szereposztások még mindig nem elég letisztultak. Sok gyűjtő szereti 

átvenni a galéria szerepét, amennyiben direkten a művésztől vásárol, képzi magát, a művésszel közvetlen 

kapcsolatra törekszik, de a művész menedzselését nem vállalja, nem szervez számára kiállításokat, nem ad ki 

katalógusokat. A művész kénytelen önmagát menedzselni, amit a digitalis technológiának  köszönhetően egyre 

szélesebb eszköztárral meg is tud tenni. A legtöbb művész maga hozza létre és szerkeszti weblapját, a különféle 

közösségi médiumokban létrehozott felületeit. Az internet segítségével a világ bármely pontjára eljuttathatja a 

munkájáról szóló információt. A galéria feladatköre talán a legszélesebb a három szereplő közül. Menedzselnie 

kell a művészt, pályázatokat kell lebonyolítania, kiállításokat kell rendeznie, kiadványokat kiadnia, külföldi 

vásárokon szerepelnie. Mivel a szereplők nem bíznak eléggé egymásban, olyan feladatokat is magukra vállalnak, 

ami nem az ő profiljuk. Attól, hogy a szereplők nem csak a saját feladataikra koncentrálnak, nem is tudnak elég 

energiát fordítani arra, amihez ők értenek a  legjobban. Ettől aztán könnyen alakul ki elégedetlenség a felekben a 

másikkal szemben, és sokkal nehezebben építhető fel maga a művész vagy a galéria.  

 

3.6. Az edukáció hiánya 

A képzőművészet oktatása hiányzik az iskolai alapképzésből. A heti egy rajzóra se arra nem elég, hogy a diákok  

a legalapvetőbb művészettörténeti ismereteket megszerezzék, se arra, hogy magát az alkotói praxist gyakorolják. 

A képzőművészethez, az alkotáshoz az iskolai rendszerben kifejezetten a kreativitást gátló rögzült 

szokásrendszer társul.  

Mindemellett a magyar művészeti szaksajtót sem övezi elégedettség az interjúalanyaim körében. Noha ez a 

terület kiemelt helyen szerepel az iskolai években nem megkapott tudást bepótlását biztosító felületek között.  

A képzés minden kultúra alapja. Ha nincs, kiveszik a hagyomány, a kultúrát felépítő szereplők identitásukat 

veszítik, mely csak többszörös energiával építhető vissza.  
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