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A művészet mai, nem-professzionális fogyasztóinak többsége nincs tisztában a 

csodálatuk tárgyát képező, számukra értékevidenciaként létező, sokszínű és 

élvezeteket nyújtó világ kulisszák mögötti, rejtett természetével. Nem 

foglalkoztatják őket sem a szellemi táplálékként vagy szabadidős programként 

elfogyasztható, látványos felszín (a művészet és a műtárgy magában álló, 

kontextualizálatlan és reflektálatlan entitásai) hátterében zajló gazdasági 

folyamatok, sem a művészeti színtér szereplőinek érdekkonfliktusai, sem a 

művészetet sikeresen instrumentalizáló politika rejtett (fejletlen vagy autoriter 

társadalmi körülmények között nyíltan gyakorolt) szándékai. 

A múlt század közepén indult el az a folyamat, melyben a hagyományosan 

perszonális szakmai kapcsolatokat és familiáris viszonyokat őrző, a kultúrát a 

felső-középosztálybeli elit számára megjelenítő intézmények dominanciájára 

épülő, a nyugat perspektíváját univerzalizáló modern művészetvilág fokozatosan 

– a különböző módon rétegzett, a hatalmi hierarchiában eltérő pozíciót betöltő 

gazdasági–társadalmi–politikai szisztémáknak megfelelő, lokális eltéréseket 

mutató – művészetiparrá alakult. 

A dolgozat témáját képező – és a műkereskedelmi struktúrát is alapjaiban érintő 

– változás az 1950–1960-as évtizedfordulón még egy olyan, a nemzetközi 

irodalmi és képzőművészeti színtéren évtizedes praxissal és galériás 

tapasztalattal bíró, professzionális alkotót is felkészületlenül ért, mint Kassák 

Lajos. Kassák a termelői oldal képviselőjeként a művészetipart karakterizáló 

jelenségekkel való alkotói találkozás egyik korai és jól dokumentált hazai 

„eseteként” került a szöveg elejére. Bár az idős mester látszólag pusztán 

személyes kapcsolatok eredményeképp jelent meg a hatvanas években átalakuló, 

bővítetten-újratermelődő, gondolati és effektív piacként is definiálható nyugati 

művészeti világban, a műveivel és a vele történtek paradigmatikusnak 

mondhatók. 

Az ezredforduló utáni évtizedben példátlan magáninvesztíció történt a közelmúlt 

hazai művészetébe: az 1983-ban, 49 éves korában meghalt Kovásznai György 
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életművéből a hazai művészetipar összes tényezőjének koncepciózus 

bevetésével – intézmények és személyek mozgatásával – egy olyan „totális 

installáció” jött létre, melynek következtében Kovásznai önmagában is 

érdekfeszítő és sokoldalú produkciója alig néhány év alatt művészettörténeti és 

piaci tényezővé vált. 

A dolgozat arra tesz kísérletet, hogy sorra vegye azokat a komponenseket, 

amelyek megkülönböztetik a Kassák időskori képzőművészeti karrierje, az 

1960-as évektől kezdődő paradigmaváltás idején még csak formálódó, utóbb 

ipari léptékűvé alakuló művészetvilágot az ezredfordulón működő mai, komplex 

és tömegeket mozgató termelői-fogyasztói szisztémától, amelynek hazai 

változata a Kovásznai-projektum kontextusát adja. 

 

A kettős vertikum 

A késő-kapitalista művészetipar a termelés és a fogyasztás két párhuzamos 

eleméből, az általam termelői és fogyasztói piramisnak nevezett vertikumból áll 

– az előbbi, a termelői piramis leírása a dolgozat tulajdonképpeni tárgya. 

A termelői oldalon ez a legismertebb és/vagy legmagasabb piaci értéket 

képviselő kortárs és klasszikus művészek, valamint a legnagyobb 

költségvetéssel működő közmúzeumi és céges kiállítás-előállítók, a biennálék és 

vásárok világán át az aukciós házak és kereskedelmi galériák produkciójától a 

tömegkultúrává alakított elitművészet képi toposzait felhasználó árucikkeken 

keresztül egészen a gondolat- és nyilvánosságtermelés változatos produktumaiig 

terjedve alkot gazdasági egységet. A dolgozat – eltérő terjedelemben – ezeket a 

termelői entitásokat veszi sorra, a vertikum csúcsától egyre szélesedő alapja felé 

haladva. 

A szövegben gyakran felbukkanó termék és termelés fogalmakat mai jellemzőik 

ismeretében alkalmazom. Elfogadom azt az érvelést, mely szerint a mai ún. 

poszt-fordista kapitalizmusban a termelés súlypontja a fizikai javak előállításáról 

átkerül az immateriális produkcióra, a szimbolikus javak létrehozására. 
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Műtárgyak és egyéb művészeti termékek esetében a szellemi hozzáadott érték – 

az artworld ágensei és intézményei által konstruált verbális és szimbolikus 

értékképző referenciákra utaló – fogalmát használom. Ez az értéktípus 

szubsztanciális jelentőségű: a művészet esetében ugyanis sajátos termékekről 

beszélünk, amelyek még az olyan rendszeralapú javakat is transzcendálni 

képesek, mint a pénz. 

Szükséges megkülönböztetni a dolgozatban használt művészetipar fogalmát a 

globális kultúraipar fogalmába tartozó globális művészetipartól. Ez utóbbi egy 

másik, újnak tekinthető paradigma. Ezért a szövegben többször felbukkanó 

globalizáció kifejezés a művészetipar közegében is érvényesülő globalizált 

jelenségekre értendő. A két típus egymás mellett létezik a 21. században; a 

tanulmányban tárgyalt művészetipar nem elszigetelt a globális művészetipartól, 

bizonyos, a termelői piramisban detektálható vonatkozásai – a tömegkulturális 

alkalmazás; a branddé formált termékek köre – ezért kerültek a szövegbe. 

 

Tömegesség 

A tömegesség a művészet termelőinek és fogyasztóinak dinamikus fejlődését, a 

termékek és a vásárlók megsokszorozódását jelenti; azt, hogy a terület gazdasági 

szempontból is jelentős ágazattá lett: „a művészet (…) az elmúlt húsz év során a 

társadalom margójáról a szívébe került.” (Pascal Gielen) Azzal, hogy a 

művészetiparnak megnőtt a gazdasági súlya, a művészet nemcsak az immár 

komoly tétre menő hatalmi és érdekharcok, a megtévesztés és a korrupció 

lehetséges terepévé vált, de – s mindez együtt járt az autonómia illúziójának 

szertefoszlásával – az instrumentalizációnak, a társadalmi és politikai eszköz-

szerep betöltésének, a művészettel álcázott ideológiai célok elérésének is 

médiumává lett. 

A művészeti termékek tömeg számára konstruált formái – melyet a 

hozzáférésről szóló populista és edukatív ideológiák és a hozzájuk kapcsolódó 

aktivitások támasztanak alá – a gyakorlatba ültetik át azt a paradoxont, mely 
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során a (hagyományosan) magasművészet létrehozta, kanonizált értékek 

(műtárgyak és gondolatok) felhasználásával azokból szórakoztató-szabadidős 

tömegművészetet állítanak elő. Ezt tömegkulturális alkalmazásnak nevezem, 

melynek az a jellegzetessége, hogy éppenséggel az alkalmazott értékek 

vitathatatlan értékességén alapul; s paradox módon éppen azok a történeti, 

esztétikai, kritikai teóriák és gyakorlatok teszik alkalmassá a tömegfelhasználás 

számára, melyek az értékképzés, kanonizálás munkáját elvégezték (elvégzik). 

 

A termelői piramis szintjei 

 

A művész, a hamisító és a műtárgy, mint termelő 

A művészetipar mechanizmusai nem csupán a „nyers” műtárgyakat, hanem a 

struktúrába belépő, majd annak különböző szintjein működő művészeket is 

tovább alakítják – vagy úgy, hogy a megfelelő megszabott funkciót optimálisan 

ellátni, vagy – közvetlenül illetve közvetett módon – úgy, hogy a rendszert 

elhagyni kényszerüljenek. 

A hamisító a szürke zónában dolgozik, produktuma viszont a köz- és szakmai 

nyilvánosságot kísértő és az eredeti aurájának kérdésességével szembesítő 

kihívás, provokáció. A tömegmédia a hamisításnak, mint anomáliának 

kétértelmű (bűnként és a művészeti intézményrendszert és reprezentánsait 

próbára tevő virtusként) megjelenítésével mintegy kijelöli, demonstrálja az 

általános elvek érvényességének határát, alkalmilag korlátozott, felfüggesztett 

voltát. 

Számot kell vetni az „alkotóját vesztett” műtárggyal is, mint termelővel. Az 

elhalt művészek produktumai (például a művészettörténet klasszikusai) ugyanis 

olykor még alkalmasabb „nyersanyagot” képeznek a művészetipari alkalmazás 

számára, mint az élő alkotók rendelkezésre bocsátott művei. 
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A nonprofit szféra csúcsintézményei és a magánmúzeumok 

A klasszikus nonprofit struktúrájú intézmények a művészetipar közegében 

„céges” szervezettséget és mentalitást kezdtek mutatni – azzal a különbséggel, 

hogy a keletkező bevételeiket nem profitként kezelik, hanem visszaforgatják 

szakmai tevékenységükbe. Bár a bevétel-centrikus átalakulás a nonprofit 

szektorban csak korlátozott módon ment (mehet) végbe, mégis elegendőnek 

bizonyult ahhoz, hogy az intézményeken belül megváltozott strukturális-hatalmi 

viszonyokat leképező elvi-ideológiai konfliktusokba torkolljon (menedzser-

igazgatók és marketingszemlélet kontra szakmai szempontok). 

Ezzel egyidejűleg a privát intézmények a „múzeumosodás” felé mozdulnak el. 

A döntő feszültség az intézményesült magán- és céges gyűjtemények hosszú 

távú működtetése-fennmaradása körül bontakozik ki. Az ezekből következő 

folyamatos konfliktusok, majd a gyűjtők és a múzeumok közötti hatalmi harc 

előbbiek felé billenő mérlege intézményi identitásproblémát vet fel. 

 

Biennálék és művészeti vásárok 

A biennále-boom lényegi összetevőit a presztízs és a forrás(felhasználás) 

jelentik: az ilyen rendezvények nemcsak a városmarketing és a turizmus 

szempontjából vonzóak, hanem először a regionális, utóbb (sikeres expanzió 

esetén) a globális dimenzióban is elérhető kulturális presztízsnövekedés, a 

művészetipar folyamatainak alakítása szempontjából is. A trend- és 

kánonformálás – a városmarketing–turizmus relációhoz hasonlóan – gazdasági 

következményekkel, jó esetben számszerűsíthető előnyökkel jár. Ugyanakkor a 

nyugati színtéren zajló, az erőn és a szimbolikus közösségteremtésen nyugvó, 

konzervatív-nacionalista ideológiai hátterű térfoglalásokról – melyek nem 

csupán a Velencei Biennálén érzékelhetők – ma már lehetetlen tudomást nem 

venni. 

A művészeti vásároknak a termelői piramis részeként történő értelmezését nem 

pusztán a kereskedelem műtárgyakat áruvá formálni képes potenciálja, hanem 
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aktuális szervezeti és tartalmi felépítésük teszi indokolttá: az ugyanis, hogy 

egyre több elemet adaptálnak a kiállítás- és a biennále-ipar területéről. A 

meghatározó „fizetős” galériaszelekció mellett megjelentek a vásárok 

szervezésében a tematikus, kurátori kiállítások (bár nem mellőzhetik szabadon a 

galériák által képviselt művészek körét), és létrejöttek a „curated art fair” és az 

„art fair curator” jelenségei (Paco Barragán), valamint a biennáléknál már bevett 

szakmai rendezvények és városi intervenciók. A vásár a műtárgy adásvételének 

puszta helyszínén túl a művekben rejlő szellemi érték felmutatásának és a 

művészeti színtér különböző intézményi és individuális gyakorlatainak 

(ön)reflektív alkalma is kíván lenni. 

 

Gondolattermelők 

A művészetiparban a szerephalmozó sztár personnage-októl a háttérmunkát 

végző specialistákig; a populáris média felületeitől a szűk fogyasztói kör 

érdeklődésére aspiráló kritikai szakpublikációkig terjedő skálán elhelyezhető 

termelők és termékek mennyiségrobbanása – különösen az internet-

kommunikáció dominánssá válása óta – inflációs nyomást idéz elő. Bár a 

művészet eminens szellemi státusza a teljes művészetstruktúrát (a termelők és a 

fogyasztók körét) meghatározó, az evidencia néma erejével ható kontextusként 

folyamatosan „ki van jelentve”, ennek ellenére – vagy épp ezért – a műtárgyat 

(és utóbb a ráépült egyéb gyakorlatokat: bemutatásának és klasszifikációjának 

intézményeit, adásvételét) számtalan módon, célból és formákban veszik körül a 

gondolattermelés produktumai. A művészetvilágban kardinális szerepet betöltő 

szelekció, a döntések mechanizmusa nem tetszőleges kimenetelű, hanem a 

nyereséges kapitalista üzletmenet szempontjából optimális mennyiségű és 

minőségű termékek és termékcsoportok létrehozásában és kiválasztásában 

érdekelt. Minden, a szisztéma egésze szempontjából releváns döntés egyszerre 

viseli magán a hierarchikusan rétegzett művészetipari network kényszerítő-

fékező – ám egyszersmind a hatalmát is megalapozó – potenciálját és a 
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személyes invenciók és innovációk előtt alkalmanként megnyíló lehetőségek 

húzóerejét. 

A kurátori munkával hagyományosan együtt járó, domináns kánonképző 

narratívát maga mögött tudó, erőteljes ítéletalkotás (ha tetszik: kritikai szellem) 

és döntéshozó-szelektáló akarat – mindaz, ami ma autoriter vonásnak tűnik – 

egyfelől szerepkonfliktusokhoz (autonómia kontra támogatói érdekek), másfelől 

a kurátori hatalom és felelősség megosztásához vezetett. 

Az azonos kategóriákba tartozó szakemberek gondolattermékeinek formái és 

kommunikációjuk típusai hasonlóak és kompatibilisek egymással – a 

tudományos világ követelményeinek megfelelő print és web-publikációktól a 

szak- és népszerűsítő könyv-, katalógus- és folyóirat-kiadáson át a személyes 

blogbejegyzésekig. A különféle megrendelők (tudomány, kiállításipar, 

műkereskedelem, média) elvárásaiból következő szabályozottság nemcsak az 

adott szakterület funkcionális-innovatív működésébe integrálódik, hanem 

hatalmi viszonyait is leképezi. A gazdasági és politikai erőviszonyok biztosítják, 

hogy a piac megrendelte gondolattermék állításai és értékítéletei a megrendelő 

érdekeinek megfelelően működésbe lépjenek. 

 

A kritikai pozícióról – a Stallabrass-paradoxon 

A többnyire közpénzekből vagy szponzorok, mecénások biztosította forrásokból 

finanszírozott gondolattermelői tevékenység produktumai is „be vannak kötve” 

a termelői piramis áramkörébe. A piacon aktív, a nagy nyilvánosság elé vitt 

termékek nem igénylik, előállítóik pedig negligálják, rosszabb esetben, a 

demokrácia kialakulatlanabb fokán el- illetve visszautasítják a kritikát. 

Julian Stallabrass nyomán Stallabrass-paradoxonnak nevezem azt a jelenséget, 

hogy minél többet foglalkozik a kritika a művészet hátterében meghúzódó 

valóságos gazdasági, társadalmi és politikai kérdésekkel, minél pontosabban írja 

le a színteret mozgató mechanizmusok működését, annál jobban aláássa a 

művészeti termékek „kitüntetett” pozícióját, és annál hatékonyabban vesz részt a 
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művészetet övező transzcendens aura felszámolásában – végső soron 

közreműködik a művészeti piacon forgó áruk szellemi hozzáadott értékének 

destruálásában. 

 

Nyilvánosság-termelés 

A tömeges művészeti nyilvánosságtermelés a művészeti termékek fogyasztását 

az események, élmények, látványosság, szórakoztatás jegyében kommunikálja. 

A művészetiparban olyan tömegkulturális hibrid jön létre, amely a 

marketinghatás érdekében kétféle metódust egyesít: az „örök értéket”, a 

művészeti terméket efemer kommunikációs potenciál segítségével forgalmazza, 

„adja el”. A manipuláció ebben az ágazatban azért lehet példátlanul sikeres, 

mert a konszenzuálisan pozitív és generális érvényű művészetgondolat (a 

művészethez kapcsolódó reflektálatlan közvélekedés) ad menlevelet hozzá. 

 

Esettanulmányok 

 

I. Kortársművészeti vásár Madridban: az ARCO 

A Madridban 2001–2012 között végbement koncepcionális átalakítások, 

struktúra-módosítások paradigmaértékűek. A „vásár-paradigma” az ARCO 

esetében három alakváltozáson ment keresztül. 1. A feltörekvő helyi szcéna dél-

európai piaci centrumpozícióra és globális figyelemre irányuló ambícióit 

konszenzuális formában megjelenítő, s egyben a széles közönséget is 

megszólítani kívánó tömegrendezvény-korszak. 2. A konszolidált kereskedelmi 

üzletmenetben és a szakmaiság hangsúlyozásában érdekelt szereplők igényeinek 

kitüntetett figyelembevételére és a nagy nyilvánosság megőrzésére egyszerre 

törekvő periódus. 3. Az ARCO-val és általában a rendezvénytípussal 

kapcsolatos szkeptikus nézeteknek a szervezőket és a közhangulatot egyaránt 

elbizonytalanító, majd kiútként a piac elit szegmensére koncentráló, a 

tömegességről lemondó időszak. 
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II. Egy regionális kortársművészeti fesztivál kiállításai – a Stájer Ősz Grazban 

A Stájer Ősz története során hasonló etapok határozhatók meg. 1. Az expanzió 

szakaszában a cél a szakmai együttműködők és a társadalmi támogatók minél 

nagyobb átmérőjű körének létrehozása. Nyitott, befogadó jellegű időszak ez, 

amikor a legkisebb „társutasoknak” is komoly becsülete van: szélesítik a 

rendezvény legitimációs bázisát. 2. A fesztivál financiális értelemben illetve a 

szakmai kompetenciák hatalommá koncentrálódása tekintetében is megerősödik. 

Elérkezik a szelekció és a koncepcionálás ideje: témák és hívószavak születnek, 

hogy kijelöljék az elvi-világnézeti alapon együttműködni kívánó szereplőket. 

Ezzel megnehezítik a kapcsolódást és megkönnyítik a válogatást. 3. A szellemi 

menedzsment egyre jobban koncentrálja definitív hatalmát és egyre több más 

autoritással ütközik. A partnerek köre csökken; egyrészt a szelekció, másrészt az 

először vonakodó, majd saját döntésük nyomán távolmaradók következtében. 

Egyre erősödik a koncepció, „profiltisztul” a rendezvény. Az egyes események, 

kiállítások egy alkalmi, néhány hétre érvényes nyelv szabadon értelmezett 

dialektusaiként jelenhetnek meg. 

 

III. A Velencei Biennále központi kiállításai – 2001–2013 

Az utolsó esettanulmány az úgynevezett „központi” – a mindenkori művészeti 

igazgató (főkurátor) által koncepcionált – kiállításokra fókuszál. A dolgozat több 

helyén korábban érintett problémák – mint a nonprofit kontra for profit aspektus, 

a globális nézőpont kontra nemzeti reprezentáció, a tömegesség kontra elit 

közönség, a szakmaiság kontra spektakularitás – is felbukkannak a szövegben, 

de az elemzések elsősorban a Gondolattermelők című fejezetben tárgyalt 

kurátorproblémához köthetők. 


