
Kutatás . 2020

Kortárs 
helyzet . 
milyen ma 
képző-
művésznek 
lenni?



tartalomjegyzéK

Előszó  5
BEvEzEtő 6
szakirodalom 7
	 Fogalmi	háttér	 7
	 Szakirodalom 7
	 Kutatások	a	művész	helyzetéről	 9
	 A	művészeti	karrier	
	 a	művészeti	világ	rendszerében	 10
	 Referenciapontok	és	karriermutatók	 13
módszErtan 14
	 Elemzési	módszertan 16
HipotézisEk 18
ÁltalÁnos ErEdményEk  20
lÁssuk a részlEtEkEt! 28
	 Férfiak	és	nők	-	vajon	egyenlő	esélyek? 29
	 Főváros,	vidék,	határon	túl 35
	 Négy	generáció	 43
	 A	család	hatása 55
	 BA,	MA,	DLA
	 számít	a	végzettség	a	művészeti	karrierben?	 62
	 Az	alma	mater 73
	 Szakok	és	alkotók	 87
	 Bendegúz	esete 96
a színtér HElyzEtE – vélEményEk 99
	 Mit	tart	jelenleg	a	legaggasztóbbnak	
	 a	magyar	művészeti	színtéren? 100
	 Milyen	lehetőségeket,	pozitívumokat	lát? 102
	 További	megjegyzések 104
kEy findings – HipotézisEk szErint 106
	 Művészeti	karrier 107
	 Művészeti	oktatás 116
	 Brandépítés 117
	 A	hazai	képzőművészeti	világ	működése 119
fElHasznÁlt irodalom  124
imprEsszum 126
mElléklEtEk 127

Kutatás . 2020

Kortárs 
helyzet . 
milyen ma 
képző-
művésznek 
lenni?

2



el
ős

zó

A	 képzőművészeti	 szcéna	 egy	 olyan	 komplex,	 sokszereplős	 közeg,	 amelynek	
a	 legfőbb	szereplői	maguk	az	alkotók,	a	Művészek.	Nélkülük	nem	 létezne	ez	a	
rendszer,	mint	ahogy	ők	sem	tudnának	boldogulni	a	többi	szereplő	–	tanulóként	
a	Mesterek,	majd	végzett	képzőművészként	a	galeristák,	művészettörténészek,	
múzeumi	szakemberek,	kurátorok,	szakújságírók	és	persze	a	nézők,	befogadók	–	nélkül.
A	Művész	helyzete	az	évszázadok	során	sokszor	változott:	hol	ünnepelt	 sztár-
ként,	 hol	 semmirekellő	 ingyenélőként	 tekintett	 rá	 az	 őt	 körülvevő	 társadalom.	 
A	státusza	mindig	nagyban	függött	az	adott	ország	vizuális	kultúrához	való	viszo-
nyulásától.	Ez	a	vizuális	 látásmód	ugyanakkor	nemcsak	az	adott	kor	 lenyomata,	
hanem	egy	olyan,	generációkon	átívelő	kollektív	tudás,	ami	óhatatlanul	kialakul	
minden	egyén	fiatalkorában.	Néhány	különleges	időszakot	és	helyet	leszámítva,	
foglalkozásszerűen	képzőművésznek	lenni	mindig	is	nehéz	volt	a	világon	bárhol,	így	
Magyarországon	is.	Ahogy	a	történelem	során	mindig,	a	Művészeknek	manapság	
is	 csak	 igen	csekély	 százaléka	 tud	kizárólag	a	művészetéből	megélni,	 így	 sokan	
tanítanak,	vagy	egyéb	„mellékállást”	vállalnak	az	alkotás	mellett.	Ugyanakkor	az	
alkotási	folyamat	egy	olyan	belülről	 jövő,	mély	késztetés,	amely	ellen	a	Művész	
érdemben	nem	tud	mit	tenni,	így	bátran	állíthatjuk,	hogy	a	művészlétet	az	alkotó	
nem	maga	választja,	hanem	erre	születik.

De	vajon	a	társadalom	többi	tagjának	van-e	fogalma	arról,	hogy	milyen	művésznek	
„születni”?	Értékeli-e	a	tehetséget,	ami	tanulással	fejleszthető	ugyan,	de	nélküle	
művésszé	válni	nem	lehet?	Érzékeli-e	a	Művész	azon	képességét,	hogy	az	adott	
kor	helyzetét,	legfontosabb	problémáit	és	kérdéseit	az	alkotásai	tükrözni	tudják?

Ebben	a	kutatásban	arra	vállalkozunk,	hogy	feltárjuk	a	Művészek	jelenkori		hely-
zetét	az	ő	véleményük	alapján	–	azaz,	hogy	választ	kapjunk	a	kérdésre:	milyen	
ma	Magyarországon	képzőművésznek	lenni?	Tesszük	mindezt	azért,	hogy	egy	
aktuális,		 átfogó	 képet	 kapva	 róluk	 lehetőségünk	 legyen	 a	 helyzetükből	 adódó	
nehézségeket	megérteni	az	ő	szemszögükből.	Ez	az	első	lépés	afelé,	hogy	a	jövőben	
a	 szükséges	 korrekciók	 megtételével	 mind	 a	 Művészek,	 mind	 a	 közeg	 többi	
szereplője		 részéről	 egy	 egészségesebb	Művésztársadalom	 és	 ezzel	 egy	 egész-
ségesebb	társadalom	jöhessen	létre.	Hiszen	amiben	mindannyian	egyetérthetünk,	az	az,	
hogy	művészet	nélkül	nincs,	vagy	legalábbis	nincs	jó	minőségű	élet.

Munkánkat	 segítették,	 és	 ezúton	 szeretnénk	 hálánkat	 kifejezni	 kutató	 munka-
társaink	felé:	Bárdics	Adél,	Elekes	Ábel	és	Szabó	Andrea.	Nélkülük	nem	születhetett		
volna	 meg	 ez	 a	 tanulmány.	 Továbbá	 ezúton	 szeretnénk	 köszönetet	 mondani	
Kocsis	Miklósnak	és	Tömösváry	Noéminak	a	támogatásukért.

Bízunk	 benne,	 hogy	 a	munkánk	 nemcsak	 a	művésztársadalom,	 hanem	 a	 laikusok	
számára	 is	 hordoz	 érdekességeket	 és	 alkalmas	 lehet	 egy	 társadalmi	 párbeszéd	
elindítására.

Bérczi	Linda
kulturális menedzser,  
az Együtt a Művészetért Egyesület elnöke

dr.	Olajos	Anna	
kulturális-stratégiai tanácsadó,  
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Jelen	 tanulmány	a	Kortárs helyzet – milyen ma képzőművésznek lenni?	 című	
online	 kérdőívre	 (lásd	 részletesebben:	 Módszertan)	 adott	 válaszok	 elem-
zése	során	kapott	eredményeket	tárja	fel.	A	kutatásunkat	egy	problémafel-
táró	 szakasz	 előzte	meg	 (2019	 szeptembere	 és	 decembere	 között),	 amely	
során	szakemberek	bevonásával	felrajzoltuk	a	kortárs	magyar	képzőművé-
szeti	közeg	problématérképét.
 
Célunk,	hogy	a	kutatás	kezdetén	megfogalmazott	–	olykor	evidensnek	tűnő,	
azonban	 bizonyítást	 igénylő	 –	 feltételezéseinkre	 választ	 kapjunk.	 Többek	
között	 azt	 gyanítjuk,	 hogy	 a	 művész,	 aki	 rendelkezik	 kereskedelmi	 galé-
riás	képviselettel,	jobban	megél	a	művészeti	alkotótevékenységéből,	illetve,	
hogy	a	kapcsolatépítés	minősége	és	mennyisége	pozitívan	mutatkozik	meg	 
a	karriermutatókban.	Azt	is	feltételezzük,	hogy	a	hazai	férfi	művészek	jobban	
érvényesülnek	a	művészeti	színtéren,	mint	a	nők.
 
A	 vonatkozó	 szakirodalmi	 áttekintés	 után	 bemutatásra	 kerülnek	 hipotézi-
seink,	amelyek	a	kérdőív	összeállításakor	megfogalmazott	feltételezéseinket	
taglalják.	A	kutatási	módszertan	részletes	feltárása	után	először	általánosan	
jellemezzük	a	válaszadókat,	így	tisztán	láthatjuk	a	vizsgált	mintát.	Ezt	köve-
tően	különböző	perspektívákat	alkalmazva	–	így	például	nemek,	generációk,	
végzettség	szerint	felbontva	–	elemezzük	az	adatokat.	Végül	a	hazai	művé-
szeti	színtér	válaszadók	szerinti	pozitív	és	negatív	aspektusait	mutatjuk	be,	
majd	összegezzük	az	eredményeket	a	hipotézisek	mentén.
 
Bármilyen,	a	képzőművészeti	világra	vonatkozó	kutatás	korlátját	jelenti	a	közeg	
nem	transzparens	jellege	és	ebből	adódóan	a	valid	információszerzés	nehéz-
sége.	 Ezúton	 köszönjük	 a	 kitöltő	 művészeknek,	 hogy	 véleményükkel	 és	
adataikkal	segítették	a	kutatást.	Emellett	bizonyos	karriermutatók	esetében	
nem	volt	lehetőségünk	azok	minőségét	mérni,	mely	tovább	árnyalhatta	volna	
az	eredményeket	–	így	például	a	kereskedelmi	galériák,	a	kiállítási	helyszínek	
és	a	nemzetközi	művészeti	vásárok	és	kiállítások	színvonalát	vagy	a	közös-
ségimédia-aktivitás	 mértékét.	 Továbbá	 a	 nemzetközi	 és	 hazai	 művészeti	
karrier	kialakulásának	és	egymástól	való	függésének	felméréséhez	elenged-
hetetlen	lett	volna	az	időbeliség	pontosabb	meghatározása.	

Be
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ze
tő

 
A	 szakirodalmi	 kitekintés	 célja,	 hogy	 jelen	 kutatás	 eredményeit	 kontextusba	
helyezzük	 és	 körbejárjuk	 a	 művészek	 helyzetét	 a	 karrierjük	 és	 a	 művészeti	
világban	való	 elhelyezkedésük	 szempontjából.	 Ennek	 során	 a	 következő	 terüle-
teket	járjuk	be:
•	 fogalmi	háttér,
•	 a	művészek	helyzetére	vonatkozó	kutatások	áttekintése,
•	 a	művészeti	karrierre	vonatkozó	releváns	szempontok,	tudásanyag	össze-
gyűjtése.

Fogalmi háttér  

A	kutatásba	való	mélyebb	betekintés	előtt	alapvető	fontosságú	körbejárni,	hogy	
kit	 is	tekintünk	művésznek,	 illetve	hogy	egyáltalán	mennyire	feladatunk	megfo-
galmazni	ezt	a	definíciót.	

Nemzetközi	vonatkozásban	iránymutató	lehet	az	UNESCO	által	1980-ban	kiadott	
Ajánlás a művészek státuszáról	 című	 dokumentuma	 (UNESCO,	 1980),	 amelynek	
implementációjáról	2019-ben	adtak	ki	egy	újabb	dokumentumot	A kultúra és a művé-
szek munkakörülményei: a művészek státuszáról szóló 1980. évi ajánlás végrehajtása 
címen.	Az	első	UNESCO-anyag	szerint	művész	lehet	bárki,	aki	„alkot vagy kreatív 
módon fejez ki, illetve újraalkot műalkotásokat, aki a művészeti tevékenységét életének 
alapvető részeként tartja számon, aki ily módon hozzájárul a művészet és kultúra fejlő-
déséhez és aki művész vagy saját meghatározása alapján kéri, hogy művészként tartsák 
számon függetlenül attól, hogy bármilyen szakmai vagy munkahelyi elkötelezettsége 
lenne” (UNESCO,	1980). Ez	a	meglehetősen	 tág	és	a	művész	 	önmeghatározását	
előtérbe	állító	definíció	megalkotása	óta	számos	esetben	szolgált	már	hivatkozási	
pontként.	Ugyanakkor	ki	kell	emelnünk,	hogy	ez	egy	átfogó,	bármelyik	művészeti	
ágban	 alkotó	 egyénre	 vonatkozó	 fogalommeghatározás,	 amibe	 természetesen	
beletartoznak	a	jelen	kutatás	fókuszát	képező	képzőművészeti	területen	alkotók	is.

Az	 európai	 művészek	 helyzetére	 fókuszáló,	 2006-ban	 készült,	 az	 Európai	
Parlament	Kulturális	és	Oktatási	Bizottsága	által	indított	kutatás	(The Status of the 
Artists in Europe) is	a	fenti	definíciót	veszi	alapul.	Mindemellett	kifejti,	hogy	alap-
vetően	nehéz	meghatározni	a	művész	pontos	jelentését	egy	olyan	korban,	amikor	
a	„kreatív”	jelzőt	gyakorta	cseréljük	fel	a	„művészi”	kifejezéssel	(ERICarts,	2006).	

A	kreatív	ipar,	illetve	a	kreatív	gazdasági	szektor	kapcsán	a	szakirodalomban	főleg	
Richard	Florida-t	idézik,	aki	úgy	véli,	a	művészi	találékonyság	és	tett	elengedhe-
tetlen	 fontosságú	 társadalmunk	 innovatív	 és	 esztétikai	 fejlesztéséhez	 (Florida,	
2002).	Wiesand	és	Söndermann	szintén	a	kreatív	szektorral	foglalkozó	tanulmá-
nyában	a	művészek	a	kreatív	szektor	középpontjában	helyezkednek	el	 (lásd az 
1. ábrát) (Wiesand,	2005).
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Jelen	 tanulmányban	 olyan,	 a	 témához	 kapcsolódó	 fogalmak,	 mint	 a	 művészet 
vagy	 a	 kortárs képzőművészet nem	 kerülnek	 tisztázásra.	 Pontosan	 azért,	 mert	
egyrészt	szakmai	viták	övezik	ezen	fogalmak	meghatározását,	másrészt	–	ahogy	
a	 művészetszociológia	 nagyatyja,	 Pierre	 Bourdieu	 (1993)	 is	 kifejti	 –	 pontosan	
ezen	fogalmak	meghatározása	és	elfogadtatása	az	egyik	 legkritikusabb	pontja	a	
művészeti	világnak,	 vagy	ahogy	ő	nevezi,	 a	művészeti mezőnek	 (Wessely,	2012;	
Becker,	1976).	Don	Thompson	a	kortárs	képzőművészeti	világról	 írt	könyveiben	
(Thompson,	 2008;	 Thompson,	 2014)	 hasonlóan	 vélekedik,	 mikor	 kifejti,	 hogy	
nincs	egységesen	elfogadott	definíciója	nemcsak	a	művészetnek,	de	a	kortársnak	
sem.	Ezt	élesen	érzékeltetve	elmeséli	azt	a	példát,	mikor	szakmabelieket	kér	meg,	
hogy	 nevezzék	meg	 az	 általuk	 legjobbnak	 ítélt	 25	 kortárs	 képzőművészt,	mire	
kivétel	nélkül	mindig	más	választ	kap,	kis	átfedésekkel	(Thompson,	2008).

Jelen	 kutatásban	 már	 a	 kérdőív	 megfogalmazásától	 kezdve	 arra	 törekedtünk,	
hogy	 a	 képzőművészek	 önmeghatározása	 legyen	 a	 vezérfonál	 és	 a	 felhívásunk	
mellőzzön	 bármilyen,	 a	 definícióra	 vonatkozó	 korlátozást,	 azaz	 minden	 magát	
képzőművésznek	tartó	egyénnek	szóljon.

kutatások a művész helyzetéről  

Ebben	a	részben	a	magyar	képzőművészek	helyzetének	művészetszociológiai	szem-
pontú	felmérésére	irányuló	kutatások	történetének	főbb	irányait	tekintjük	át.	

Personal Press Projekt elnevezéssel	1999-ben	indult	útjára	egy	kérdőíves	felmérés	
a	Jeltárs	Jelenkor	Társadalomkutató	Műhely	szakmai	irányításával	(Bakos	Gábor	
PPP	projektfelelős	és	Fábri	István	szociológus	vezetésével),	amely	során	a	Fiatal	
Képzőművészek	Stúdiója	Egyesület	 tagjai	között	mérték	 fel	a	fiatal,	pályakezdő	
képzőművészek	helyzetét.	A	kutatás	többek	között	kitért	a	művészek	egziszten-
ciális	helyzetére,	nyilvánossághoz	jutásuk	mértékére,	saját	művészi	sikerességük	
megítélésére,	 illetve	 a	 hazai	 képzőművészeti	 színtér	más	 elemeinek,	 társadalmi	
szerepének	megítélésére	is	(Bakos–Fábri,	1999).	

Ezenkívül	a	hazai	kutatások	közül	a	Sági	Matild	és	Wessely	Anna	által	irányított	 
A	 kortárs	 magyar	 művészet	 társadalomszerkezete	 című	 kutatást	 (2008–2009)	
emelnénk	ki.	Ennek,	a	TÁRKI	szervezésében	zajlott	kutatásnak	a	célja	a	magyar	
művészeti	élet	társadalmi	tagolódásának	feltárása	és	a	kultúrafinanszírozás	hazai	
és	külföldi	gyakorlatainak	bemutatása	volt.	Kutatásuk	egy	kvalitatív	(mélyinterjúk)	
és	kvantitatív	 (kérdőíves)	 részből	 állt,	 és	átfogóan	vizsgálta	a	különböző	művé-
szeti	területeken	alkotó	művészek	helyzetét	(építészet,	képzőművészet,	irodalom,	
színház,	komoly-	és	könnyűzene,	fotó)	(Wessely,	2012).	

A	 nemzetközi	 kutatások	 közül	 a	 korábban	 említett,	 az	 Európai	 Parlament	
Kulturális	és	Oktatási	Bizottsága	által	indított	kutatás	(The Status of the Artists 
in Europe, 2006) főként	munkaerőpiaci	 és	 szakmai	 szempontból	 tekinti	 át	 –	
ismét	 tágan	 értelmezve	 –	 a	 művészek	 helyzetét.	 A	 tanulmány	 az	 alkotókra	
vonatkozó	 szakmai	 reprezentáció,	 adóügyi	 és	 társadalombiztosítási	 helyzet	
példáit	tárja	fel	Európa-szerte.

Jelen	kutatásunk	a	Wessely-tanulmányhoz	képest	szűkebb	területre,	nevezetesen	
a	képzőművészekre	fókuszál.	Ugyanakkor	a	vizsgált	csoport	pontosabb	meghatá-
rozása	és	a	művészetszakmai	szempontok	előtérbe	helyezése	mélységében	komp-
lexebb	elemzést	tesz	lehetővé.	Tesszük	úgy	mindezt,	hogy	Bakos	és	Fábri	kuta-
tásával	ellentétben	nemcsak	a	fiatal	képzőművészek	helyzetét	tárjuk	fel,	hanem	
átfogó	képet	adunk	a	teljes	magyar	képzőművész	társadalomról.

“Lényegi” Művészeti
Munkaerő 

(Független és alkalmazott
művészek, Média
szabadúszók, stb)

Informális
Művészeti

Tevékenységek
(pl. Amatőrök,

Közössége)

Állami vagy Támogatott
Művészeti, Média és

Örökségvédelmi
Intézmények 

(pl. Múzeumok, Színházak,
Állami közvetítése)

Támogató
Szervezetek és
Szolgáltatások
(pl. Alapítványok,

Szövetségek)

Állami
Adminisztráció és

Támogatás
(Művészeti

Ügynökségek is)
Kulturális Oktatás

és Képzések 
(pl. Művészeti
felsőoktatás)

Kapcsolódó
iparágak/szakmák

(pl. Nyomtatás,
Kulturális turizmus)

Kultúra és
Média Iparágak 

(pl. Könyvek, műtárgypiac, 
film- és szórakoztatóipar)

Alkalmazott
Művészetek 

(Építészet,
Design beleértve 
a számítógépes
játékokat, stb)

1. ábra 
művészek a kreatív szektor középpontjában

Forrás: Wiesand/Sondermann (2005). A „Nemzetközi Kreatív Ipar” című UNESCO konferenciára (Austin, 2003) 
készített modellek alapján továbbfejlesztve, megjelent: NRW-Culture Industries Reports (1992–2005). 
Fordította: Olajos Anna, 2020

Főként kereskedelmi tevékenységek
Főleg köztámogatásból megvalósuló tevékenységek
Főként nonprofit és informális tevékenységek

Csontó Lajos: The New World, 2018, fotó: Hegyháti Réka
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a művészeti karrier a művészeti 
világ rendszeréBen  

A	következőkben	az	ide	vonatkozó	szakirodalom	alapján	foglaljuk	össze	a	művé-
szeti	világ	alapvető	rendszerszintű	összefüggéseit	és	ezeknek	a	művészek	karri-
erjére	vonatkozó	hatásait.	Mélyebb	összefüggések	feltárása	nem	célunk,	ezekre	 
a	témában	írott	könyvek	és	tanulmányok	világítanak	rá	–	úgy	mint	Don	Thompson	
már	említett	könyvei	(Thompson,	2008;	Thompson,	2014)	vagy	Richard	E.	Caves	
(Caves,	2000) tanulmánya.

A	művészeti	világ	gazdaságtana	egy	jól	kutatott	terület.	A	szereplők	viselkedése	
és	interakciója	rendszeres	és	szisztematikus	analíziseknek	van	alávetve.	A	művé-
szeti	színtér	speciális	gazdasági	működését	és	a	művészek	helyzetét	részletesen	
elemzi	például	Hans	Abbing	Why Are Artists Poor? The Exceptional Economy of the 
Arts	 című	 könyvében	 (Abbing,	 2008),	 illetve	Diego	Mantoan	 a	művészeti	 világ	
közgazdasági	oldalát	is	taglaló	könyve	(Mantoan,	2015).

A	 színtér	 szereplőit	 kínálati	 (művészek)	 és	 keresleti	 (múzeumok,	 gyűjtők,	 nagy-
közönség	 stb.)	 oldalra	 oszthatjuk.	 Ezek	 a	 szereplők	 egy	 sor	 közvetítőn	 (kurá-
torok,	 kritikusok,	 galeristák	 stb.)	 keresztül	 találkoznak,	 interaktálnak	egymással	
(Mantoan,	2015).	A	művészeti	 színtér	 egyik	 speciális	 sajátossága,	hogy	minden	
szereplő	 szempontjából	 nagyon	 kompetitív.	 A	 szereplők	 különböző	 csoportjai	
és	 alcsoportjai	 eltérő	 szintű	 referenciapontként	működve	 küzdenek	 egymással	 
a	bemutatkozás	lehetőségéért,	a	közönségért	folytatott	harcban.

Nemcsak	 a	 hazai,	 hanem	 a	 nemzetközi	 színtérre	 is	 igaz,	 hogy	 túlkínálat	 van	 a	
művészet	 piacon.	 Értjük	 ezt	 olyan	 értelemben,	 hogy	 jelentősen	 több	 művész	
keres	kereskedelmi	galériás	képviseletet,	mint	ahányuknak	a	képviseletét	a	galé-
riák	el	tudják	látni.	Ez	a	probléma	olyan,	gyakran	ideálként	megjelenő	művészeti	
központokban	is	megjelenik,	mint	London	vagy	New	York.	Ennek	az	oka	többek	
közt	az,	hogy	a	 legtöbb	művész	az	ezekhez	hasonló	centrumokba	vágyik	a	hőn	
áhított	 érvényesülést	 keresve	 (Thompson,	 2008).	 A	 művészeti	 központok	 –	
Magyarország	esetében	Budapest	–	előnye	nemcsak	a	szélesebb	körű	kereske-
delmi	 lehetőségekben	 (több	galéria,	 több	gyűjtő)	 rejlik,	hanem	a	 többi	művész-
szel	való	aktívabb	közösségépítés	és	eszmecsere	lehetőségében	is	(Caves,	2000).	

Thompson	 könyvei	 a	 branding	 (márkaépítés)	 jelentőségét	 vizsgálják	 a	 művé-
szeti	világ	különböző	szereplőinek	perspektívájából.	Érvelésének	 lényege,	hogy	 
a	modern	nemzetközi	művészeti	piac	egyik	leglényegesebb	fogaskereke	a	branding,	
ami	szinte	nélkülözhetetlen	egy	manapság	érvényesülni	akaró	művész	esetében,	
legyen	 bármennyire	 is	 tehetséges.	 „A branding személyiséget, megkülönböztetést 
és értéket ad a termékhez vagy szolgáltatáshoz. Emellett segíti a bizalom kialakulását 
és a különböző karrier-kockázatok csökkentését is.”	(Thompson,	2008) Bármennyire	
is	ódzkodunk	a	branding	művészettel	való	összekapcsolásától,	annak	bizonyított	

hatása	van	a	művészek	és	műalkotások	árképzésére,	ugyanúgy,	ahogy	a	kreatív	
szektor	más	ágazataiban	is.	A	művészeti	szcéna	számos	szereplője	(aukciósházak,	
kereskedelmi	galériák,	művészek)	olyan	értékű	brandként	jelennek	meg,	amelyek	
referenciapontként	szolgálva	hozzáadnak	a	műalkotás	értékéhez:	egy	feltörekvő	
művész	alkotásainak	árát	a	kvalitásain	túl	legalább	annyira	meghatározza	az	őt	képvi-
selő	galéria	hírneve	is.	Thompson	kijelenti:	„A művészeti világ szokásai, mechaniz-
musai megváltoznak, mikor egy branddel rendelkező szereplő tűnik fel az egyenletben.”	
(Thompson,	2008)	A	referenciapontok,	például	egy	elismert	múzeum	vagy	magán-
gyűjtemény,	az	úgynevezett	proveniencia-hatás	 révén	hozzáadnak	a	műalkotás,	 
a	művész	értékéhez	is,	és	ez	az,	ami	megjelenik	az	árképzésben.

Richard	E.	Caves	a	Creative Industries	címre	keresztelt	könyvében	(Caves,	2000)	
részletesen	taglalja	egy	művész	útját	a	vágyott,	sikeres	karrier	felé.	A	karrier	az	
általa	kapuőröknek	(gatekeeper)	nevezett	referenciapontokon	keresztül	válhat	
sikeressé.	A	művészek	elsődleges	célja	a	közönség	elé	tárni	alkotásaikat.	Ugyan	
számos	 sikeres	művész	 tudta	önmaga	népszerűsítésével	 felépíteni	 a	hírnevét,	
mégis	azt	mondhatjuk,	hogy	ennek	bevett	útja	–	 ideális	esetben	–	egy	keres-
kedelmi	 galériás	 képviseleten	 keresztül	 vezet.	 Egy	 jó	 galerista	 nemcsak	 érti	 
a	művész	munkásságát,	hanem	annak	megfelelően	népszerűsíti	 is	azt.	A	galé-
riás	 képviselet	 alternatívájaként	 egy	művész	 bemutatkozása	 történhet	művé-
szeti	pályázatokon,	vagy	az	egyes	országokban	kifejezetten	népszerű	zsűrizett	
kiállításokon	 keresztül	 is.	 Bizonyos	 esetekben	 nem	 kereskedelmi	 kiállítóterek	
keretében	is	lehet	érvényesülni.	Caves	kiemeli,	hogy	ugyan	a	művészek,	művé-
szeti	közösségek	által	üzemeltetett	galériák	is	lehetnek	jó	alternatív	platformok,	
azonban	sok	esetben	a	művészek	nélkülözik	azt	a	kereskedelmi	vénát,	ami	a	gyűjtők	
bevonzásához	és	 az	 eladásokhoz	 szükséges.	Összességében,	 ahogy	már	 emlí-
tettük,	 Caves	 szerint	 a	 legkívánatosabb	 út	 ma	 is	 a	 megfelelő	 képviselet	 egy	
kereskedelmi	galéria	által	(Caves,	2000).	Ezt	támasztja	alá,	hogy	galériás	képvi-
selettel	 nem	 rendelkező	 művészek,	 akik	 önállóan	 vagy	 művészeti	 szervező-
déseken		keresztül	próbálják	a	műveiket	eladni,	a	tapasztalatok	szerint	gyakran	
feladják	a	művészi	pályájukat	(Thompson,	2008).

Caves	 hozzáteszi,	 hogy	 a	 nem	 kizárólagos	 kereskedelmi	 képviselet	 is	 járható	
út.	 Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 egy	művész	 egyszerre	 több	 galériával	 dolgozhat	 annak	
fényében,	hogy	éppen	ki	hajlandó	foglalkozni	a	munkáival,	kvázi	á	 la	carte	adja	
el	nekik	a	művészetét.	Ennek	a	módszernek	azonban	megvan	az	a	veszélye,	hogy	
csak	felszínes	kapcsolat	alakul	ki	a	művész	és	egy-egy	galéria	között,	igy	a	galé-
riák	kevesebb	figyelmet	 szentelnek	a	munkáinak.	Ennek	az	árképzésre	 is	eltérő	
hatásai	lehetnek.	A	nem	exkluzív	képviseletet	általában	a	már	befutott,	megalapo-
zott	karrierrel	rendelkező	művészek	választják	(Caves,	2000).
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Caves	 részletezi,	 hogy	 a	 fiatal	művészek	 karrierjük	 kezdetén	milyen	 gazdasági,	
egzisztenciális	 döntésekkel	 szembesülnek.	 A	 művészeti	 praxishoz	 kapcsolódó	
költségek	kifizetése	önmagában	megterhelő	lehet	egy	pályakezdőnek,	főleg	abban	
az	 időszakban,	 amikor	még	 nehezebben	 tud	 jövedelemre	 szert	 tenni	 a	munkái	
eladásával.	Ha	nincs	mögötte	egy	(anyagilag	is)	támogató	család	vagy	más	segítő,	
akkor	a	művészeti	praxison	kívüli	állás	szinte	elengedhetetlen	egy	fiatal	művész	
megélhetéséhez.	 Azonban	 így	 az	 alkotásra	 fordítható	 ideje	 megosztásra	 kerül	 
a	művészi	hivatás	és	a	jelentősebb	pénzkeresettel	kecsegtető	állás	között.	Ennek	
következményeként	kevesebb	ideje	jut	művészetére,	kísérletezésre.	A	képzőmű-
vészek	esetében	ezen	„másodállások”	nagyon	sokszor	a	művészeti	világban	betöl-
tött	egyéb	pozíciókhoz	kötődnek,	például	tanítanak	vagy	alkalmazott	művészetből	
élnek	meg	(Caves,	2000).	

Egy	 művész,	 mikor	 feltérképezi	 a	 szóba	 jöhető	 galériákat,	 felméri,	 melyeknek	
a	portfóliójába	 illene	 leginkább	a	művészeti	 stílusa	 szempontjából.	A	galeristák	
új	 művészek	 felvételekor	 különböző	 szempontok	 szerint	 döntenek.	 Ezek	 egyik	
lehetséges	útja	a	már	befutott	művészek	véleményére,	javaslataira	való	támasz-
kodás,	de	természetesen	a	művész	korábbi	karrierje,	illetve	személyes	tulajdon-
ságai	 (komolysága,	 eltökéltsége,	 rugalmassága)	 ugyancsak	 döntő	 szempontok	
lehetnek.	 Caves	 hangsúlyozza,	 hogy	 a	 galerista–művész	 kapcsolat	 egy	 olyan	
kétirányú	 utca,	 amelyben	 mindkét	 fél	 támaszkodik	 a	 másikra,	 és	 mindkettejük	
cselekedetei	hatással	vannak	a	másik	felé	áramló	előnyökre,	profitra	is.	Mindezek	
mellett	számtalan	okból	kifolyólag	–	a	művész	szakmailag	más	 irányba	 fejlődik,	
rangosabb	galériára	vált,	vagy	a	közös	munka	egyszerűen	nem	gyümölcsöző	–	sok	
együttműködés	végül	nem	lesz	hosszú	távú,	azaz	sok	a	„galériaelhagyó”	művész	
(Caves,	2000).

A	 népszerűsítés	 és	 branding	 összefüggésében	 Caves	 kiemeli,	 hogy	 a	 művész	
népszerűsítése	 nemcsak	 az	 őt	 képviselő	 galériás	 feladata,	 hanem	 a	 művész	 is	
nagyon	sokat	 tud	 tenni	azért,	hogy	 támogassa	a	galéria	 ilyen	 jellegű	 tevékeny-
ségét.	 Ez	 jelentheti	a	gyűjtőkkel	 való	 kapcsolatok	 személyes	 ápolását,	 de	első-
sorban	 azzal	 tehet	 önmaga	népszerűsítéséért,	 hogy	 a	művészete	 egyenletesen	
és	biztosan	fejlődik,	és	mindig	készen	áll	a	következő	kiállításokra	(Caves,	2000).	

Thompson	 a	 2000-es	 évek	 elején	 úgy	 becsüli,	 hogy	 a	 nemzetközi	 művészeti	
életben	a	művészeknek	csak	egy	töredékét	 (megközelítőleg	0,5%)	reprezentálja	
élvonalba	 tartozó	galéria,	 akik	ezáltal	 rendelkeznek	biztos	megélhetéssel.	Nagy	
részük,	ha	van	is	valamilyen	kereskedelmi	képviselete,	pluszban	kiegészíti	a	jöve-
delmét	általában	tanítással,	írással,	vagy	családi	segítséggel	(Thompson,	2008).

referenciapontok és karriermutatók  

A	 művészi	 karrierre	 vonatkozó	 szakirodalmi	 áttekintés	 után	 végezetül	 nézzük	
meg,	 hogy	 mik	 azok	 a	 konkrét,	 mérhető	 referenciapontok	 és	 karriermutatók,	
amik	alapján	egy	művész	sikerességét	mérni	tudjuk!	Mivel	a	művészeti	kvalitást	
–	többek	között	megítélésének	szubjektivitása	miatt	–	lehetetlen	mérni	és	össze-
hasonlítani,	ezért	más	faktorokra	építő	objektív	kritériumrendszert	kell	felépíteni,	
ami	egy	rangsor	alapjául	szolgálhat.	Természetesen	minden	módszertant	gyakran	
kritizálnak,	 mégis	 érdemes	 körbejárni,	 hogy	 nemzetközi	 viszonylatban	 milyen	
faktorokat	helyeznek	előtérbe.	 Ezek	 alapján	 állítottuk	össze	mi	 is	 a	 kérdőívünk	
művészeti	praxishoz	kapcsolódó	mérőszámait.	Két	fontos	gyakorlati	hivatkozási	
pontot	találtunk,	amelyek	segítségével	kidolgoztuk	a	saját	módszertanunkat.

Az	első	a	2018-ban	megjelent	NextGen Artists 2018 – Global Report	című	kutatás	
(ArtTactic,	2018).	A	NextGen	célja	a	legígéretesebb	fiatal	(40	év	alatti)	művészek	
összegyűjtése	volt	nemzetközi	szinten.	A	kutatás	a	következő	szempontrendszer	
alapján	válogatta	ki	a	globális	szinten	legjobb	500	művész	listáját:		
•	 fontosabb	kiállítások	az	elmúlt	három	évben	(múzeumokban,	kulturális	közin-
tézményekben,	magánalapítványoknál	és	kereskedelmi	galériákban),	

•	múzeumi	és	jelentősebb	magángyűjteményekben	való	jelenlét,	
•	 fontos	művészeti	díjak	shortlistjén	való	szereplés	az	elmúlt	18	hónapban,	
•	 biennálékon	való	részvétel	az	elmúlt	18	hónapban,	
•	 galériás	képviselet	(a	galériák	hírnevével	súlyozva),	
•	művészeti	vásárokon	való	részvétel,	
•	 aukciós	szereplés,	
•	 közösségimédia-jelenlét.	

A	felsoroltak	mind	olyan	referenciapontok,	amiknek	a	minősége	és	mennyisége	
erősen	meghatározza	 egy	 művész	 karrierútját,	 illetve	 helyét	 a	 művészeti	 világ	
komplex	rendszerében.	

A	második	 a	hasonló	 szempontokat	figyelembe	vevő,	Németországban	minden	
tavasszal	megjelenő	Kunstkompass. Ez	a	kiadvány	egy	rangsort	állít	fel	a	művészek	
között	a	művészeti	világban	elért	 „visszhangjuk”,	hatásuk	 szerint.	A	 fő	vezérelv	
a Kunstkompass	 esetében	 a	 művész	 által	 elért	 vizibilitás,	 azaz,	 hogy	 mennyire	
látható	a	művész	és	hol	áll	a	művészeti	rendszer	hierarchiájában.	Ezt	többek	között	
a	fontos	múzeumokban	tartott	egyéni	kiállítások	száma,	jelentős	csoportos	kiállí-
tásokon	való	részvétel,	a	publikációk	száma,	helye	és	minősége.	valamint	a	gyűj-
teményekben	való	jelenlét	alapján	határozzák	meg,	az	árak	és	az	aukciós	szereplés	
mellőzésével	(Mantoan,	2015).
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Jelen	 tanulmányunk	 alapja	 a	Kortárs helyzet – milyen ma képzőművésznek lenni? 
című	online	kérdőív	volt,	amelyet	315	fő	töltött	ki.	Ez	a	szám	alkalmasnak	bizo-
nyult	egy	mélyebb	elemzés	elkészítésére.	A	kitöltésre	1	hónap	állt	rendelkezésre	
(2020.	03.	30	–	05.	01.).	A	felmérésben	való	részvétel	önkéntes	alapon,	anonim	
módon	zajlott.	Az	anonimitás	 lehetővé	 tette	az	őszinte	válaszadást,	 ami	meglá-
tásunk	 szerint	 az	 egyetlen	módja	 annak,	 hogy	 valóban	 releváns	 eredményeket	
kapjunk.	

Hogy	valójában	hány	képzőművész	van	ma	Magyarországon,	arról	nem	tudunk	
pontos	 számot	mondani,	 sőt,	 ahogy	arról	már	a	 szakirodalomban	 írtunk,	 abban	
sincs	 közmegegyezés,	 hogy	 ki	 számít	 képzőművésznek.	 Ezen	 kutatásunk	 nem	
ennek	eldöntésére	irányul.	

Becslésünk	 szerint,	 a	 szakmai	 szervezetek	 taglétszámát	 alapul	 véve	az	 aktív	
magyar,	de	nem	feltétlenül	Magyarországon	alkotó	képzőművészek	száma	megkö-
zelítőleg	4–5000	 fő.	A	2020.	 júniusi	 adatok	 alapján	 a	Magyar	Alkotóművészek	
Országos	Egyesülete	(MAOE)	Képzőművészeti	Tagozatának	összlétszáma	jelenleg	
2642	 fő,	 ebből	 597	 fő	 képgrafikusművész,	 548	 fő	 szobrászművész	 és	 1497	 fő	
festőművész.	 A	Magyar	 Képzőművészek	 és	 Iparművészek	 Szövetsége	 (MKISZ)	
taglétszáma	kb.	1500	fő,	míg	a	Fiatal	Képzőművészek	Stúdiója	Egyesület	(FKSE)	
587	 főt	 számlál	 (ebből	 elméleti	 szakember	75	 fő)	–	 ám	vannak	átfedések,	 azaz	
vannak	olyan	alkotók,	akik	a	fentiek	közül	több	szervezetnek	is	tagjai.
 
A	kérdőív	hólabda	módszerrel	került	terjesztésre:	első	lépésben	több	mint	négy-
száz,	általunk	személyesen	vagy	közvetve	ismert	művésznek	küldtük	el	és	kértük	
meg	őket	egyúttal	arra	is,	hogy	továbbítsák	művész	ismerőseiknek.	Emellett	a	galé-
riákat,	 egyetemeket,	 művészeti	 szervezeteket,	 illetve	 a	 szakmai	 sajtót	 is	 arra	
kértük,	hogy	osszák	meg	a	saját	közösségükkel,	bízva	abban,	hogy	így	a	legszéle-
sebb	körhöz	juthat	el	a	felhívásunk.	Ezúton	is	köszönjük	azoknak,	akik	segítették	
a	munkánkat!	

a Kortárs helyzet – milyen ma képzőművésznek lenni? című kérdőívet	Bérczi	Linda	és	
dr.	Olajos	Anna	állította	össze,	szakértők	segítségével.	

A	kérdőív	összesen	81	kérdést	tartalmaz	az	alábbi	6	szakaszra	bontva	
(lásd 2. ábra):

 I. ÁLTALÁNOS	ADATOK	(11 kérdés)
 II. VÉGZETTSÉG	(11 kérdés)
 III. MŰVÉSZETI	PRAXIS	(35 kérdés) 
 Iv. KOMMUNIKÁCIÓ (12 kérdés)
 v. GAZDASÁGI	STÁTUSZ	(9 kérdés)
 vI. ÖSSZKÉP	(3 kérdés)

A	teljes	kérdőív	megtalálható	a	mellékletben.

2. ábra 
kutatásI térkép
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elemzési módszertan  
A	 kérdőív	 válaszainak	 elemzésekor	 átlagokat	 számoltunk	 a	 kitöltők	 különböző	
szempontok	szerinti	felbontásai	alapján.	Egyes	változóknál,	ahol	az	átlag	a	szél-
sőséges	 értékek	miatt	 félrevezetőnek	 bizonyult,	 mediánt	 számoltunk.	 Ezekben	
az	esetekben	ezt	a	 szövegben	külön	 jeleztük.	Ezután	a	kategóriaátlagok	össze-
hasonlítását,	 azok	 egymástól	 való	 szignifikáns	 eltérését	 vizsgáltuk	 kétmintás	
t-próba	elvégzésével.	Ez	a	statisztikai	teszt	azt	vizsgálja,	hogy	két,	nem	feltétlenül	
azonos	elemszámú	minta	átlagértékei	között	szignifikáns	eltérés	van-e.	Emellett	
az	 egyes	 változók	 közötti	 összefüggéseket	 Pearson-féle	 korreláció	 vizsgálattal	
elemeztük.	Ezekben	az	esetekben	a	szövegben	jeleztük	a	korrelációs	együttható	
(r)	nagyságát.	A	korrelációs	együttható	két	változó	közötti	statisztikai	kapcsolatot	
jellemzi.	A	korrelációs	együttható	előjele	a	kapcsolat	irányát	mutatja	meg,	a	nagysága	
(0-1	közötti	szám)	pedig	az	együtt	járás	szorosságát,	az	összefüggés	erejét	mutatja.	
Minden	esetben	α	=	0.05	szignifikanciaszinttel	dolgoztunk.

A	statisztikai	számolásokat	SPSS	és	Python	programban	végeztük.

A	változók	tekintetében	a	következő	mérési	skálákat	használunk:
•	 gyakoriság	esetében	százalékos	megoszlás;
•	 a	minőségi	változók	esetében	ötfokozatú	Likert	skála;
•	 diszkrét	változóknál	konkrét	szám	(pl.	mennyi	pénzt	költ	a	művészetére);
•	 bizonyos	speciális	esetekben	mérőszám.

Mérőszámokkal	jellemeztük	például	a	következő	változókat:	idegennyelv-ismeret, 
a szülők legmagasabb végzettsége, a gyűjtők általi vásárlás vagy	az aukciós eladások. 
Bizonyos	változóknál	súlyozottan	értékeltünk	egyes	elemeket,	ilyen	volt	például	
a művészeti díjak száma. 

A	magyarországi	díjak	és	ösztöndíjak	esetében	egy	előre	megadott	listából	választ-
hattak	a	kérdezettek,	 illetve	lehetőségük	volt	beírni	azokat	a	díjakat	 is,	amelyek	
a	 listában	 nem	 szerepelnek,	 de	 rendelkeznek	 vele.	 Elemzéskor	 ezek	 a	 díjak	 és	
ösztöndíjak	 összevonásra	 kerültek,	 és	 kiegészítettük	 őket	 azokkal	 az	 újonnan	
megnevezett	díjakkal,	amelyek	többször	előfordultak	a	válaszokban,	azonban	nem	
szerepeltek	az	eredeti	 listán.	Tehát	a	 fontosabb	magyarországi	díjak	és	ösztön-
díjak	együttesen	kerültek	felmérésre	és	mérőszámokként	kerültek	értékelésre.	

Az	elemzés	során	az	előző	fejezetben	részletezett	szakirodalommal	összhangban,	
a	referenciapontokhoz	viszonyítva	jelöltük	ki	azokat	a	változókat,	amelyek	szerint	
a	művész	karrierjének	sikerességét	mérjük.	Ezek	a	mi	esetünkben	a	következők	
voltak:
•	 egyéni	és	csoportos	kiállítások	száma	Magyarországon	és	külföldön	az	elmúlt	
10	évben	(2020	tavaszához	viszonyítva)

•	 hazai	és/vagy	nemzetközi	kereskedelmi	galériás	képviselet	megléte
•	 kapott-e	valamilyen	hazai	művészeti	díjat,	ösztöndíjat	(a	felsoroltak	közül)?

•	 kapott-e	valamilyen	nemzetközi	művészeti	díjat,	ösztöndíjat?
•	 nemzetközi	művészeti	vásárokon	való	jelenlét
•	átfogó	nemzetközi	művészeti	kiállításokon	(pl.	biennálé,	triennálé	stb.)	
való	bemutatkozás

•	műgyűjtőkkel	való	kapcsolat	és	feléjük	történő	eladás	gyakorisága	

Általánosságban	véve	az	elismertség	 tekintetében	egy	egyéni	kiállítás	nagyobb	
súllyal	esik	latba,	mint	egy	csoportos	kiállítás	–	de	a	kiállítás	helyszínének	fényében	
itt	is	lehetnek	kivételek.

Hasonló	módon	kerültek	meghatározásra	a	művészek	anyagi	jólétének	mérésére	
szolgáló	változók.	Ezt	az	aspektust	három	oldalról	közelítettük	meg:
•	 az	éves	bevételének	mekkora	százalékát	adja	ki	a	művészeti	alkotótevékeny-
ségből	származó	jövedelem	(2019-re	vonatkoztatva)?	

•	mennyire	jön	ki	jól	a	jövedelméből	összességében?
•	 anyagi	biztonságérzet	mértéke	(a	művész	saját	bevallása	szerint)

Emellett	a	művészeti	praxis	gazdasági	oldalának	vizsgálatakor	figyelembe	vettük,	
hogy	havonta	mennyit	költenek	a	művészetükre,	illetve	éves	szinten	az	elterve-
zett	művészeti	 projektjeik,	 alkotásaik	mekkora	 része	 (%)	 valósult	meg	 (2019-re	
vonatkoztatva).

A	 változók	 részletes	 leirása	 –	 különös	 tekintettel	 a	 mérőszámokra	 –	 az	 XYY.	
mellékletben	található.

A	 kérdőív	 különálló	 részét	 képezte	 az	 ÖSSZKÉP,	 ahol	 a	 kitöltőket	 három	
kifejtős	kérdés	megválaszolására	kértük.	Elsőként	arra	kérdeztünk	rá,	hogy	mit 
tartanak jelenleg a legaggasztóbbnak a magyar művészeti színtéren,	majd	pedig,	
hogy	milyen lehetőségeket, pozitívumokat látnak. Végezetül	pedig	minden	olyan	
további	megjegyzésre	 is	 kíváncsiak	 voltunk,	ami kimaradt, de úgy érzi, fontos 
lenne megosztania.

A	kérdőív	ezen	szakaszával	az	volt	a	célunk,	hogy	lehetőséget	biztosítsunk	a	kitöl-
tőknek	 a	 komplex	 véleményalkotásra,	 és	 ezáltal	 mélyebb	 betekintést	 nyerjünk	
a	művészeti	szcénát	jellemző	specifikus	problémákba	és	azokba	a	jellegzetessé-
gekbe,	amelyeket	a	válaszadók	előremutatóként	vagy	pozitívumként	élnek	meg	 
a	művészeti	színtéren.

A	 hosszú,	 kifejtős	 válaszok	 elemzésekor	 ún.	 szófelhőt	 (angolul	word	 cloud,	 tag	
cloud)	 alkottunk	 egy	 kifejezetten	 erre	 a	 célra	 készült	 program	 segítségével.	
A	 szófelhő	 a	 szöveges	 adatok	 vizualizálásának	 módja,	 amellyel	 látványosan	
demonstrálható,	 hogy	mely	 témák	és	 fogalmak	azok,	 amelyek	 a	 leggyakrabban	
merültek	 fel	a	válaszokban,	 ily	módon	a	szófelhő	 leképezi	a	szubjektív	vélemé-
nyek	esszenciáját.
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NEM KAPNAK SEGÍTSÉGET
A MŰVÉSZETI VILÁGBAN
VALÓ ELIGAZODÁSHOZA	 korábban	 bemutatott	 szakirodalom	 alapján	 kijelenthetjük,	 hogy	 a	 művészeti	

világ	egy	olyan	komplex	rendszer,	amelynek	működése	kívülről	olykor	igen	rejté-
lyesnek	tűnhet.	A	művésznek	mint	a	rendszer	alapvető	elemének	helyzete,	karri-
erjének	 íve	 kardinálisan	 függ	 az	 úgynevezett	 referenciapontok	minőségétől	 és	
mennyiségétől.	A	művészeti	világ	működésének	rendszere	ezeken	a	referencia-
pontokon	nyugszik,	amelyek	egyfajta	 jelzőtáblaként	szolgálnak	ezen	a	gyakorta	
ködös	 területen.	Nagyjából	 elmondható,	 hogy	 a	 rajtuk	 keresztül	 és	 a	 hozzájuk	
való	eljutás	adja	egy	művészeti	karrier	ívét.	Egy	részük	kézzelfogható	és	mérhető	 
(pl.	kiállítások,	nemzetközi	szereplések,	díjak),	míg	mások	megfoghatatlanok	és	inkább	
a	kapcsolati	hálók	felől	közelíthetőek	meg	(gyűjtői	kapcsolatok,	vásárlások).

Jelen	művészetszociológiai	kutatásunk	hipotézisei	egyrészt	a	művészeti	karrier/
praxis	oldaláról	közelítik	meg	a	magyar	művészek	jelenlegi	helyzetét,	ezen	refe-
renciapontokat	 lencseként	 használva	 a	 fókuszálás	 során,	másrészt	 a	művészeti	
világ	olykor	szűknek	tűnő	rendszerén	túltekintve,	a	tágan	vett	társadalom	tagja-
iként	vizsgálja	a	művészek	helyzetét	–	azt	 is	figyelemmel	kísérve,	hogy	a	kettő	
milyen	mértékben	függ	össze.	

1.  művészetI karrIer
A	korábban	bemutatott	nemzetközi	 kutatások	 alapján	 (lásd	X	oldal)	 a	művész	
sikerességének	 mértékét	 többek	 között	 a	 galériás	 képviselet,	 a	 nemzet-
közi	 	kiállításokon,	 biennálékon	és	 vásárokon	való	 szereplés,	 az	online	 jelenlét	
mértéke,	 a	 sikeres	 aukciós	 szereplések,	 a	 kiállítások	 száma	 és	 természetesen	 
a	 kiállítási	 helyszínek	minősége	 határozza	meg.	 Jelen	 kutatásnak	 nem	 célja	 a	
	művészek	 sikerességét	megállapítani,	 azonban	az	 életkörülményeik	 és	 a	 karri-
erhelyzetük	 összefüggéseinek	 vizsgálata	 és	 viszonyainak	 megállapítása	 igen.	
A	művészeti	 karrier	 szakirodalomban	 tárgyalt	 egyes	 referenciapontjait	mérő-
számokként	használva	hozzákapcsoljuk	őket	a	művészeti	karrierrel	kapcsolatos	
hipotéziseinkhez.
 
•	 Feltételezzük,	hogy	a	művész,	aki	rendelkezik	kereskedelmi	galériás	képvi-
selettel,	jobban	megél	a	művészeti	alkotótevékenységéből,	nagyobb	anyagi	
biztonságban	érzi	magát.	(Művészeti	alkotótevékenységből	származó	jöve-
delem	alatt	szigorúan	a	művészeti	munkássága	révén	létrehozott	alkotások	
értékesítéséből	befolyó	bevételt	értjük.)	

•	 Feltételezzük,	hogy	ha	egy	művész	a	nemzetközi	művészeti	színtéren	sike-
resen	van	jelen	(nemzetközi	díjak,	kiállítások,	vásárokon	és	biennálékon	való	
szereplés,	nemzetközi	galériás	képviselet),	akkor	ezzel	párhuzamosan	a	hazai	
művészeti	színtéren	is	eredményes	karriert	fut	be.	Azaz	a	külföldi	sikeres	
karrier	kiépítése	elősegíti	a	hazai	terepen	való	érvényesülést.

•	 Feltételezzük,	hogy	a	kapcsolatépítés	minősége	és	mennyisége	pozitívan	
mutatkozik	meg	a	karriermutatókban.	Kapcsolatépítés	alatt	egyaránt	értjük	 
a	fizikai	jelenlétet	és	az	online	térben	való	jelenlétet	is.

2.  művészetI oktatás
A	művészeti	oktatás	a	művész	életében	a	karrierépítést	megelőző	nulladik	lépcsőfok,	
a	végzettség	helyszíne	ugyanakkor	kihathat	a	későbbi	életútra	 is.	Az	oktatással	
kapcsolatos	hipotéziseink	a	következők:	
•	 Feltételezzük,	hogy	a	kapott	művészeti	szakmai	tudás	megfelelő	számukra.
•	 Feltételezzük,	hogy	a	művészeti	világ	rendszerében	való	eligazodáshoz	nem	
kapnak	elégséges	tudást	a	művészhallgatók	a	művészeti	felsőoktatásuk	
során,	tehát	felkészítésük a művészeti pályára hiányos. 

3. branDépítés 
Mint	már	 láthattuk,	 a	 branding	 jelenléte	 a	művészeti	 világban	mára	 olyannyira	
megkérdőjelezhetetlen	 lett,	 hogy	 egyes	 nemzetközi,	 művészeket	 rangsoroló	
felmérések	már	 a	művészek	 online	 világban	 (főként	 közösségi	média)	 betöltött	
jelenlétének	mértékét	is	vizsgálják.	
•	 Feltételezzük,	hogy	a	művészek	közösségi	média-jelenléte	pozitív	hatással	
van	a	karrierjükre	hazai	és	nemzetközi	szinten	is. 

•	Feltételezzük,	hogy	az	idősebb	generáció	kevésbé	tartja	fontosnak,	hogy	
tudatos	részvétellel	építse	a	saját	brandjét	(pl.	közösségi	médiában	való	jelenlét).

 

4. a HazaI képzŐművészetI vILáG műköDése
A	hazai	 képzőművészeti	 színtér	működése	kapcsán	pár	olyan	 sejtést	 fogalmaz-
tunk	meg,	melyek	gyökere	a	társadalom	általános	működésében	kereshető.
•	 Feltételezzük,	hogy	egy	művész,	ha	Budapesten	él,	jobban	tud	érvényesülni	
a	hazai	művészeti	színtéren,	mint	ha	vidékről	próbálná	ugyanezt.	

•	 Feltételezzük,	hogy	a	férfi	művészek	jobban	érvényesülnek	a	művészeti	szín-
téren,	mint	a	nők.
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általános eredményeK  

A	 laikus	nagyközönség	 számára	 a	művészlét	 egy	olyan	homályos	 és	 feltáratlan	
terület,	 amellyel	 kapcsolatban	 a	 mindennapok	 emberének	 vagy	 egyáltalán	
nincsenek	 megfelelő	 ismeretei,	 vagy	 régi,	 berögzült	 sztereotípiák	 határozzák	
meg	azt,	hogy	miként	 is	gondolkodik	arról,	hogyan	élik	az	életüket	a	művészek.	 
A	művészek	heterogén	közegéből	a	képzőművészek	tekinthetőek	azoknak,	akikről	
a	legkevesebb	ismerettel	rendelkeznek	az	emberek	és	akik	a	legkevésbé	láthatóak	a	
nagyközönség	számára.

Felmerül	hát	a	kérdés:	kik	ők?	Mit	kell	tudni	az	előképzettségükről,	oktatásukról?	
Milyen	 számokkal	 jellemezhető	a	művészeti	praxisuk?	Milyen	gyakran	állítanak	
ki,	milyen	arányban	van	galériás	képviseletük?	Mit	mondhatunk	a	külföldi	jelen-
létükről,	 hol	 találkozhatunk	 velük	 online,	 és	 hogyan	 kommunikálnak	 egymással	
a	 szakmán	belül?	Mit	 tudunk	 a	megélhetésükről,	 a	művészetükhöz	 kapcsolódó	
anyagi	helyzetükről?	Összefoglalva:	hogyan	jellemezhetnénk	ma	a	Magyar	or	szá	gon	
élő	képzőművészeket?

Ebben	a	fejezetben	a	kérdőívet	kitöltő	sokaság	egészét	jellemezzük	a	kérdésekre	
adott	válaszok	alapján,	így	lehetőséget	adva,	hogy	közelebbről	is	megismerhessük	
a	képzőművészeket	saját	világukban.

A	mintában	szereplő	művészek	életkorának	mediánja	41	év,	azaz	ugyanannyi	41	év	
alatti,	mint	41	évnél	 idősebb	művész	töltötte	ki	a	kérdőívet.	A	művészek	53%-a	
nő	és	47%-a	férfi.	A	kitöltők	99%-a	magyar	nemzetiségű.	Jelenlegi	lakóhelyüket	
tekintve	a	megkérdezettek	69%-a	budapesti	 (Budapesten	vagy	Pest	megyében	
élő),	26%-a	vidéki,	míg	5%-uk	határon	túli	magyar.

A	 kitöltők	 legnagyobb	 része	 a	 Magyar	 Képzőművészeti	 Egyetemen	 (50%),	 a	 
Moholy-Nagy	 Művészeti	 Egyetemen	 (17%)	 és	 a	 Pécsi	 Tudományegyetem	
Művészeti	Karán	(14%)	végezte	a	tanulmányait.	A	többiek	más	belföldi	egyetemen	
(13%)	vagy	külföldi	egyetemen	(6%)	tanultak.

Mint	azt	az	4. ábra	mutatja,	a	kitöltő	művészek	kevesebb	mint	fele	teljes	vagy	rész-
munkaidőben	alkalmazott	 (40%).	A	vállalkozók	21,	a	 tanulók	vagy	gyakornokok	 
a	minta	10%-át	teszik	ki,	míg	3%	munkanélkülinek	és	mindössze	1	fő	inaktívnak		
vallotta	magát.

A	megkérdezett	 képzőművészek	 közel	 70%-a	 rendelkezik	 egyetemi	 diplomával	
(MA/MSc),	 és	12%-uk	doktori	 fokozattal	 is.	A	 főiskolai	 diplomával	 rendelkezők	
aránya	9%.	A	kitöltők	92%-a	nappali	tanrendben	végezte	el	az	egyetemi	képzést	
(lásd 5. ábra).
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Vállalkozó, önálló, saját 

Alkalmi munkát, megbízásokat 

Tanuló, fizetés nélküli 

Háztartását, családját látja el 

Nyugdíjas(öregségi vagy 

Egyéb

Munkanélküli, munkanélküli 

Inaktív
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4. ábra  
munkavIszony meGoszLása
(teljes minta, százalék, N=314)

5. ábra  
LeGmaGasabb IskoLaI véGzettséG 
(teljes minta, százalék, N=315)
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36%-uknak	van	művész	a	családjában	és	46%-uk	művészeti	középiskolában	végzett.

Ötös	 skálán	értékelhették	az	oktatás	minőségét	a	kitöltők,	 ahol	 a	 rossz/inkább	
rossz/semleges/inkább	jó/jó	válaszlehetőségek	közül	választhattak.	A	válaszokat	
1	és	5	közötti	intervallumban	értelmeztük,	ahol	1	a	rossz	és	5	a	jó.	Ennek	megfe-
lelően	a	válaszok	átlagait	kérdésenként	a 6-os ábra mutatja.	

A	válaszadók	87%-a	beszél	valamilyen	idegen	nyelvet,	a	nyelvtudásra	adott	mérő-
szám	pedig	átlagosan	1,16	a	mintában,	ami	azt	jelenti,	hogy	átlagosan	több	mint	
egy	 idegen	 nyelvet	 kiválóan	 beszélnek	 a	megkérdezett	művészek.	A	művészek	
72%-a	rendelkezik	műteremmel.

A	kiállítások	átlagos	számát	nézve	azt	mondhatjuk,	hogy	a	hazai	kiállítások	tekin-
tetében	 a	 vizsgált	mintában	 szereplő	 képzőművészeknek	mediánnal	 jellemezve	 
4	db	(átlagosan	6	db)	egyéni	és	20	db	(átlagosan	27	db)	csoportos	kiállításuk	volt,	
míg	külföldön	ugyanebben	a	sorrendben	0	(átlagosan	2	db)	és	3	db	(átlagosan	7	db).

A	 megkérdezettek	 22%-a	 rendelkezik	 jelenleg	 magyar	 galériás	 képviselettel,	
10%-a	pedig	külföldi	képviselettel.	4%-uk	mondhatja	el	magáról,	hogy	nemcsak	
itthon,	de	külföldön	is	képviseli	galéria.	34%-nak	volt	már	a	múltban	magyar	galé-
riás	képviselete,	míg	külföldi	galériás	képviselete	15%-nak	(lásd 07. ábra).

Arra	kértük	a	 résztvevőket,	hogy	amennyiben	 rendelkeznek	vagy	 rendelkeztek	 
a	múltban	galériás	képviselettel,	értékeljék	egy	ötös	skálán,	hogy	milyen	(volt)	a	viszo-
nyuk	 az	 együttműködés–eladás–bizalom	 és	 a	 promóciós	 tevékenység	 tengelyén	 
a	galériájukkal.	A	8-as ábrán láthatóan	a	magyar	galériás	képviselettel	rendelkezők	
az	együttműködést	 (3,9)	és	a	bizalmat	 (3,8)	viszonylag	 jónak	értékelték,	ugyan-
akkor	 az	 eladás	 (2,6)	 és	 a	 promóciós	 tevékenység	 (3,0)	 esetében	már	 kevésbé	
voltak	elégedettek	a	galériájukkal.	A	külföldi	galériás	képviselettel	rendelkezőknél	
hasonló	 tendencia	figyelhető	meg,	 de	 az	ő	 esetükben	 az	 eladás	 és	 a	 promóció	
kicsit	magasabb,	míg	a	bizalom	kicsit	alacsonyabb	pontszámot	ért	el	átlagosan.

8. ábra 
mILyennek értékeLI a GaLérIájávaL vaLó vIszonyát?
(galériás képviselettel rendelkezők, átlag, N=??)
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7. ábra  
GaLérIás képvIseLet
(teljes minta, százalék, N=315)
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6. ábra  
az oktatás mInŐséGe
(diplomával rendelkezők, átlag, N=286)
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ribb	módja	a	megnyitókon	való	részvétel,	de	a	rendszeres	pályázás	és	a	névjegy-
kártyacsere	 is	 gyakori,	 míg	 a	 hírlevél	 küldését	 használják	 legritkábban.	 Ezeket	 
a	kapcsolatépítés	érdekében	megtett	lépéseket	átlagosan	közepesen	megterhelőre	 
(2,9	pont)	értékelték	egy	ötös	skálán	(lásd 10. ábra).

A	 közösségi	 média	 tekintetében	 a	 válaszadó	 művészek	 legnagyobb	 része	 az	
Instagramon	(61%)	vagy	a	Facebookon	(54%)	található	meg,	amit	a	saját	domainnel	
rendelkező	honlap	(50%)	követ.	Az	olyan	online	vásárterek	oldalán,	mint	az	Artsy	
vagy	a	Saatchi,	a	megkérdezettek	31%-a	van	jelen	(lásd 11. ábra).
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9. ábra 
eGyüttműköDés, műterem, aukcIó, művészcsoport
(teljes minta, százalék, N=315)
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10. ábra 
kapcsoLatépítés
(teljes minta, átlag, N=315)

A	megkérdezett	művészek	33%-a	szokott	együttműködni	olyan	külföldi	galériával	
vagy	 kiállítóhellyel,	 akik	 az	 együttműködésen	 túl	 nem	 képviselik.	 31%	dolgozik	
együtt	rendszeresen	művészettörténésszel	és/vagy	kurátorral.	A	kitöltők	48%-a,	
tehát	közel	fele	tagja	valamilyen	művészcsoportnak.	A	válaszadók	több	mint	fele	
(54%-uk)	ismer	személyesen	gyűjtőt,	és	51%-tól	már	egynél	többször	vásárolt	is	
gyűjtő,	valamint	54%-uk	alkotása	szerepelt	már	aukción	(lásd 9. ábra).

A	vizsgált	mintában	szereplő	művészek	 legnagyobb	része	 (35%)	évente	egyszer	
pályázik	 támogatásokra,	 díjakra,	 és	 közel	 ugyanennyien	 (32%)	 egyáltalán	 nem	
pályáznak.	Évente	két-három	alkalommal	pályázik	18%-uk,	és	még	ennél	is	több-
ször	pályázik	15%-uk.

Ami	a	külföldi	művészeti	életben	való	jelenlétet	illeti,	a	képzőművészek	36%-a	
szerepelt	már	nemzetközi	kiállításon	(pl.	biennálén,	triennálén),	37%-uk	pedig	
nemzetközi	 vásáron.	 A	 válaszadók	 24%-a	 nyert	 már	 nemzetközi	 művészeti	
díjat	vagy	ösztöndíjat,	37%-uk	vett	részt	külföldi	 rezidenciaprogramon,	átla-
gosan	3	alkalommal.

A	művészeti	munkásságukhoz	kapcsolódó	publikáció	a	válaszadók	84%-áról	jelent	
meg	itthon,	45%-uk	pedig	külföldi	publikációt	is	magáénak	tudhat.

A	művészek	84%-a	fontosnak	tartja	a	brandépítést,	ugyanakkor	csak	74%	gondolja	
azt,	hogy	ez	a	saját	feladata	lenne.	A	kitöltők	10%-ának	a	véleménye	szerint	ez	a	
galériájuk,	illetve	a	menedzserük	dolga.

Arra	 kértük	 a	 művészeket,	 hogy	 jellemezzék	 a	 „rendszeresen/előfordul/soha”	
válaszlehetőségekkel,	hogy	milyen	gyakran	használják	a	felsorolt	tevékenységeket		
kapcsolatépítés	 érdekében.	 A	 művészek	 körében	 a	 kapcsolatépítés	 leggyako-

11. ábra 
onLIne kommunIkácIós eszközök
(teljes minta, százalék, N=315)

0%

20%

40%

60%

80%

saját honlap Instagram Facebook online vásártér works.io Behance

24 25



Ugyanezen	felületek	használatával	kapcsolatban	arról	 is	érdeklődtünk,	hogy	mennyire	
megterhelő	a	működtetésük.	Ötös	skálán	értékelve	a	legmegterhelőbb	átlagosan	
a	saját	honlap	(2,6)	és	az	online	vásártér	(2,5)	„fenntartása”	(lásd 12. ábra).

Átlagosan	az	Instagram	bizonyult	a	leghatékonyabb,	a	művészek	által	leghaszno-
sabbnak	vélt	felületnek	(3,3),	amit	a	saját	honlap	és	a	Facebook	követ	(3,2).

A	mintában	szereplő	művészek	jelentős	része	adott	már	interjút:	legtöbbjük	a	tv	
képernyőjén	volt	látható	(73%),	de	sokan	nyilatkoztak	az	online	média	felületein	
(68%),	és	sokan	beszéltek	a	rádióban	is	(62%).	A	művészek	31%-ánál	fordult	elő,	
hogy	lett	volna	lehetősége	interjút	adni,	azonban	nem	élt	vele.

A	 megkérdezett	 képzőművészek	 átlagosan	 úgy	 gondolják,	 hogy	 nagyjából	
ismerik	a	hazai	szakmai	közeget	(3,6),	ugyanakkor	kifejezetten	nehezükre	esik	
beszélni	a	művészetükről	(2,3)	(lásd 13. ábra).

Általában	rendszeresen	követik	a	művészeti	híreket,	médiumok	szerint	a	legked-
veltebbek	 a	 hazai	 portálok	 (3,8),	 az	 ismerősökön	 keresztül	 tájékozódás	 (3,7)	 
és	a	nemzetközi	portálok	(3,2).	Ritkábban,	de	még	így	is	olvassák	időnként	a	hazai	
nyomtatott	sajtót	(2,9)	(lásd 14. ábra).
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Mennyire terhelik meg Önt ezek használata?

Mennyire tartja hatékonynak / hasznosnak ezeket a felületeket?

12. ábra 
onLIne kommunIkácIós eszközök –  
HasznáLat, HatékonysáG
(online felülettel rendelkezők, átlag)
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13. ábra 
szakmaI közeG Ismerete / 
könnyen beszéL a művészetérŐL másoknak?
(teljes minta, átlag, N=315)
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14. ábra 
mILyen Gyakran fIGyeLI ön a művészetI Híreket?
(teljes minta, átlag, N=315)

Mediánnal	 jellemezve	 azt	 mondhatjuk,	 hogy	 a	 2019-es	 évben	 a	 válaszadók	
művészeti	 alkotói	 tevékenységéből	 származó	 bevétele	 átlagosan	 a	 15%-át	
jelentette	a	teljes	bevételüknek,	ami	azt	jelenti,	hogy	a	kitöltők	fele	esetében	a	
jövedelmének	kevesebb	mint	15%-a	származik	a	művészeti	tevékenységéből.	
Ennek	ellenére	a	kitöltők	átlagosan	közepesre	(3,0)	értékelik,	hogy	mennyire	
jönnek	 ki	 jól	 a	 jövedelmükből,	 de	 ennél	 már	 kevésbé	 érzik	 magukat	 anyagi	
biztonságban	 (2,7).	 Szintén	 mediánnal	 jellemezve	 átlagosan	 havi	 35	 ezer	
forintnyi	 kiadásuk	 köthető	 a	 művészeti	 praxisukhoz.	 Átlagosan	 közepesnél	
rosszabbra	értékelik	gazdasági	és	pénzügyi	ismereteiket,	ami	érdemben	segít-
hetné	őket	az	anyagi	helyzetük	javításán	(2,7).	A	2019-es	év	művészeti	tervei/
projektjei	az	anyagi	 források	miatt	átlagosan	csak	60%-ban	 tudtak	megvaló-
sulni,	akár	saját,	akár	pályázati	keretről	van	szó.
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férfiak és nők - vajon egyenlő esélyek?  

Számos	 kutatás	 támasztja	 alá	 (Koncz,	 2011;	 Szabó-Morvai,	 2017),	 hogy	 a	
	munkaerőpiacon	 a	 nők	 és	 férfiak	 között	 különbségek	 mutatkoznak	 számos	
tekintetben	 (pl.	 aktivitási	 ráta	 és	 bérkülönbségek).	Kíváncsiak	 voltunk,	 hogy	
vajon	 a	 képzőművészeti	 színtéren	 is	 megállapíthatunk-e	 különbségeket,	 és	 ha	
igen,	 akkor	 kinek	 a	 javára?	 Vajon	 a	 nemek	 közötti	 különbség	 a	 sikeresség	
mértékében	is	megmutatkozik?

Ahogy	 a	 korábbi	 fejezetben	már	 szó	 volt	 róla,	 a	 mintában	 a	 nők	 aránya	 53%,	 
a	férfiaké	pedig	47%.

kIáLLítások száma
A	 kiállítások	 számának	 gyakoriságát	 vizsgálva	 azt	mondhatjuk,	 hogy	mind	 a	
magyarországi,	mind	 a	 külföldi	 kiállítások	 esetében	 –	 legyen	 akár	 egyéni,	 akár	
csoportos	–	a	férfi	művészek	gyakrabban	állítottak	ki	eddigi	pályafutásuk	során.	
Egyénileg	 itthon	 átlagosan	 3-mal,	 külföldön	 pedig	 2-vel	 több	 kiállításuk	 van	 
a	férfiaknak,	mint	a	nőknek.	Csoportos	kiállításokat	vizsgálva	ez	a	különbség	még	
nagyobb:	itthon	átlagosan	7-tel,	külföldön	pedig	4-gyel	több	csoportos	kiállításuk	
van	a	férfiaknak,	mint	a	nőknek	(lásd 15. ábra).
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15. ábra 
a kIáLLítás száma

(nemek szerinti bontás, db, N=315)
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küLföLD
A	külföldi	jelenlétet	vizsgálva	nemek	szerint	is	megvizsgáltuk	a	nemzetközi	kiállí	táson,	
vásárokon,	külföldi	 rezidenciaprogramon	való	részvételt,	valamint	a	nemzetközi	
művészeti	díjak	és	ösztöndíjak	elnyerésének	gyakoriságát.

a 18. ábrán	azt	 láthatjuk,	hogy	a	külföldi	művészeti	életben	a	férfiak	átlagosan	
aktívabb	 részvételt	 vállalnak	 a	 nőkhöz	 képest.	 A	 férfiak	 majdnem	 40%-a	 vett	
részt	nagy	nemzetközi	művészeti	kiállításon	és	több	mint	fele	nemzetközi	művé-
szeti	vásáron,	ezzel	szemben	a	nők	32%-a	szerepelt	biennálén	vagy	triennálén,	és	
mindössze	25%-uk	nemzetközi	vásáron.	A	külföldi	rezidenciaprogramokban	való	
	részvételben	szintén	a	férfi	művészek	vannak	előrébb	(41%)	a	nőkhöz	képest	(33%).	

GaLérIás képvIseLet
Ránézésre	 is	 szembetűnő	 a	 galériás	 képviseletet	 illetően	 a	 nemek	 szerinti	
különbség	(lásd 16. ábra).	Jelenleg	és	a	múltban	is,	Magyarországon	és	külföldön	
is	 jelentősen	 több	 férfi	művész	 rendelkezik/rendelkezett	 galériás	 képviselettel,	
mint	 nő.	 Hazai	 galériás	 képviselete	 jelenleg	 a	 férfi	 művészek	 31%-ának	 van,	
külföldi	pedig	14%-nak.	A	múltra	vonatkozóan	a	férfi	válaszadók	44%-a	számolt	
be	magyar	 galériás	 képviseletről,	míg	 a	 nőknek	 26%-a.	 A	 pályafutásuk	 korábbi	
szakaszában	a	férfiak	21%-ának	volt	külföldi	galériás	képviselete,	míg	a	nők	mind-
össze	8%-ának.

GyűjtŐk
Hasonló	arányok	figyelhetők	meg	a	gyűjtők	kapcsán:	a	férfiak	66%-a,	a	nők	43%-a	
ismer	egynél	több	gyűjtőt,	és	ehhez	igazodva	63%	nyilatkozta	a	férfiak	körében,	
hogy	egynél	többször	vásárolt	már	tőle	gyűjtő	–	ugyanez	a	női	művészeknél	41%.

aukcIó, műterem, eGyüttműköDés
a 17. ábra	azokat	a	kérdéseket	ábrázolja,	amelyek	vizsgálatakor	a	 férfi	és	a	női	
művészek	 között	 jelentős(ebb)	 különbségeket	 fedezhetünk	 fel.	 A	 férfi	 művé-
szek	igen	nagy	százaléka	(78%)	rendelkezik	műteremmel,	ami	10%-kal	magasabb	
a	 nőkhöz	 képest.	 Ennél	még	 szembetűnőbb	 az	 az	 adat,	 hogy	 a	 férfi	művészek	
62%-ának	szerepelt	munkája	aukción,	míg	a	nőknél	ez	az	arány	15%-kal	kevesebb,	
mindössze	 47%.	 A	 mintában	 szereplő	 férfi	 művészekre	 jellemzőbb	 az	 is,	 hogy	
rendszeresen	dolgoznak	együtt	művészettörténésszel	és/vagy	kurátorral	 (40%),	
míg	a	nők	23%-a	vallotta	csak	ezt	magáról.
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21. ábra
onLIne kommunIkácIós eszközök HasznáLata 
(nemek szerinti bontás, százalék, N=315)

Nemcsak	 több	 férfi	 vett	 részt	 külföldi	 rezidenciaprogramon,	 de	 a	 rezidencia-
programok	számát	tekintve	is	jobban	szerepeltek	a	férfi	művészek:	átlagosan	3,3	
alkalommal	vettek	részt	 ilyen	programon,	a	nők	pedig	2,8	alkalommal.	Ezeknek	 
a	számoknak,	tehát	a	szerepvállalásnak	és	a	külföldi	művészeti	életben	való	aktív	
részvételnek	 lehet	 a	 következménye,	hogy	a	mintában	 szereplő	 férfi	művészek	
közel	30%-a	kapott	már	valamilyen	nemzetközi	művészeti	díjat	vagy	ösztöndíjat,	
míg	a	nőknél	ez	csak	19%.

pubLIkácIó
Jelentős	 a	 különbség	 a	 Magyarországon	 és	 a	 külföldön	 megjelent	 publikációk	
tekintetében,	ami	a	mintában	szereplő	művészeket	illeti.	Míg	hazánkban	mindkét	
nem	 nagy	 arányban	 számolt	 be	 róla,	 hogy	 munkásságához	 kapcsolódóan	 már	
jelent	meg	publikáció,	a	külföldi	publikációk	esetében	ezek	a	gyakoriságok	jóval	
alacsonyabbak	 (lásd 19. ábra).	A	 férfi	művészek	határon	belül	és	határon	túl	 is	
megelőzik	a	nőket.	A	megjelent	publikációk	száma	is	a	férfiak	 javára	magasabb,	
azonban	 itt	 már	 nincs	 jelentős	 eltérés.	 Itthon	 átlagosan	 11,5	 publikáció	 jelent	
meg	férfi	művészek	munkájáról,	a	nőkéről	pedig	10,5.	Ugyanebben	a	sorrendben	
külföldön	2,9	és	2,3	ezek	átlagos	mennyisége.

Interjúk
A	mintában	szereplő	férfi	művészek	jelentős	része	adott	már	interjút	valamilyen	
formában,	és	a	nőknek	is	több	mint	fele	elmondhatja	ugyanezt	magáról,	mint	azt	
a 20-as ábrán	láthatjuk.	Míg	a	férfiaknál	a	legtöbben	tévéinterjút	adtak	(84%),	a	
nőknél	az	online	médiában	megjelent	interjú	a	leggyakoribb	(66%).	Érdekes,	hogy	
a	 férfiaknál	 pont	 az	 online	 portálon	megjelenő	 interjú	 volt	 a	 kevésbé	 jellemző	
(71%),	 a	 nőknél	 viszont	 a	 rádiós	 interjú	 (52%).	Összességében	 tehát	 azt	mond-
hatjuk,	 hogy	 a	 férfi	 művészekkel	 gyakrabban	 készül	 interjú	 a	 nőkhöz	 képest,	
legyen	az	akár	tévében,	rádióban	vagy	online	médiában	megjelenő	beszélgetés.	
Kiegészítésképpen	megkérdeztük	azt	 is,	hogy	volt-e	olyan	 interjús	megkeresés,	
amivel	nem	éltek	a	művészek.	 Itt	 is	a	férfiak	aránya	volt	magasabb	(33%),	tehát	
ezzel	nem	magyarázható,	hogy	a	női	művészekkel	kevesebb	interjú	készül.

onLIne jeLenLét
Az	 online	 kommunikációs	 eszközök	 használatának	 feltérképezésekor	 jól	 látható,	
hogy	ugyan	a	mintában	szereplő	nők	nagyobb	része	rendelkezik	saját	honlappal,	
ezenkívül	csak	a	Behance	felületén	voltak	többen	jelen,	míg	minden	egyéb	esetben	
a	 férfiak	 szerepelnek	 nagyobb	 arányban	 (lásd 21. ábra).	 Az	 Instagramon	 és	 a	
Facebookon	mindkét	nemnek	több	mint	40%-a	jelen	van;	a	harmadik	helyre	került	
a	 saját	 domain	 néven	 futó	 honlap,	 azonban	 ilyennel	 a	 férfiaknak	 már	 csak	 alig	
harmada	rendelkezik.	A	 legkevesebben	a	works.io	platformot	használják	mindkét	
nemnél,	ez	a	nőknek	mindössze	3%-át	jelenti.	A	legnagyobb	online	jelenlét	a	férfiak	
körében	látható	a	Facebook	platformján	(46%),	a	nők	is	ezen	a	felületen	szerepelnek	
a	legkiemelkedőbb	arányban	(44%).	Érdekes	látni	az	online	vásártérben	való	jelen-
létet	(Artsy,	Saachi	Art),	ami	a	férfiaknál	9%,	a	nőknél	pedig	mindössze	6%.	
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19. ábra
pubLIkácIók
(nemek szerinti bontás, százalék, N=315)
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32



meGéLHetés, pénzüGyek
A	 férfi	művészek	bevételének	nagyobb	 százalékát	 tette	 ki	 2019-ben	 az	 alkotói	
tevékenységük	(33%),	mint	a	nőkét	(22%),	aminek	a	nemek	szerint	bontott	statisz-
tikai	 eredményeink	 indoklásul	 szolgálhatnak,	 hiszen	 a	 férfiak	 az	 esetek	 nagy	
részében	aktívabb	részvételről	számoltak	be	a	legtöbb	kérdésben.	A	férfi	művé-
szek	a	válaszaik	alapján	átlagosan	 jobban	 jönnek	ki	a	 jövedelmükből	 (3,2	pont),	
mint	a	női	művészek	 (2,9),	és	az	anyagi	biztonságukat	 is	magasabbra	értékelték	
(2,9	és	2,5).	Ugyanakkor	a	férfiaknak	magasabbak	voltak	a	művészetükhöz	köthető	
költségeik	is	a	2019-es	évben:	átlagosan	103.673	Ft-ot	költöttek,	míg	a	női	művé-
szeknél	ez	az	összeg	79.909	Ft	volt.	Amikor	arról	kérdeztük	a	művészeket,	hogy	
milyen	arányban	valósultak	meg	a	 tervezett	projektjeik	2019-ben,	 a	 férfiak	63,	 
a	nők	pedig	50%-ról	nyilatkoztak	átlagosan.

Összességében	azt	tapasztaltuk,	hogy	a	férfiak	dominanciája	érvényesül	majdnem	
az	összes,	 a	 kérdőívben	 szereplő	 kérdéscsoportot	 vizsgálva.	 Számos	esetben	–	
például	a	galériás	képviselet,	a	nemzetközi	művészeti	eseményeken	való	jelenlét,	
de	akár	a	kommunikáció	terén	is	–	jelentős	különbségről	beszélhetünk	a	két	nem	
között,	 ami	 befolyásoló	 tényezője	 lehet	 az	 anyagi	 helyzetre	 vonatkozó	 eltéré-
seknek	is.

magyar szerepléseK 
nemzetKÖzi KiállÍtásoKon

A kétévente megrendezésre kerülő Velencei Biennále a talán legrangosabb nemzet-
közi művészeti kiállítás. Az eddigi legsikeresebb magyar szereplés a biennálén 2007-
ben történt, amikor a Magyar Pavilon nyerte el a Velencei Biennále Nagydíját (Arany 
Oroszlán Díj), Andreas Fogarasi osztrák-magyar művész művelődési házakkal foglal-
kozó projektjével, amelynek kurátora Tímár Katalin volt. 

Hasonlóan jelentős nemzetközi kiállítás az ötévente Kasselben megrendezésre kerülő 
Documenta. A meghívásos alapon működő kiállításon eddig a következő magyar művészek 
szerepeltek. 1977-ben Lakner László és St. Auby Tamás, 1992-ben Sugár János képviselte 
hazánkat. Két évtizedes kihagyás után 2012-ben a documenta 13 során komoly hazai 
jelenlét volt Csákány István, Csörgő Attila, St. Auby Tamás szereplésével, ugyanekkor 
a dOCUMENTA 100 Notes – 100 Thoughts című kiadványsorozatában megjelent 
György Péter, Tamás Gáspár Miklós és Lukács György egy-egy esszéje, valamint Páldi 
Lívia kurátor rádiójátéka (To Be Corrected  – Abstract for a Hörspiel). A documenta 14-re  
Ladik Katalin kapott meghívást.

főváros, vidék, határon túl  

Gyakran	 feltételezzük,	 hogy	 Magyarországon	 a	 főváros-vidék	 megosztottság	
megjelenik	a	művészeti	életben	is.	Tekintve,	hogy	a	hazai	kortárs	képzőművészeti	
élet	túlnyomó	része	Budapesten	valósul	meg,	felmerül	a	kérdés:	a	vidéken	élő	és	
alkotó	művészek	helyzete	tényleg	nehezebb?	Budapesten	kell	lenni	ahhoz,	hogy	
valaki	sikeres	legyen	a	hazai	kortárs	képzőművészeti	életben?	Ebben	a	fejezetben	
nem	születési	hely	szerint,	hanem	jelenlegi	lakhely	alapján	vizsgáltuk	a	válaszadó	
művészeket	és	teljesítményüket	a	különböző	területeken.

A	megkérdezetteket	három	csoportba	osztottuk:	Budapesten,	vidéken,	és	külhonban	
vagy	külföldön	élők.	A	Pest	megyében	és	Budapesten	lakók	összevonásra	kerültek,	
feltételezve,	 hogy	 a	 Pest	 megyei	 lakosok	 (25	 fő)	 a	 Budapest	 agglomerációjához	
tartozó	településeken	mint	állandó	lakóhelyükön	élnek.	(lásd 22. ábra)

Külön	 érdekesség,	 hogy	 azok	 közül	 a	 megkérdezettek	 közül,	 akik	 külföldön	
végeztek	egyetemet	(16	fő),	csak	közel	harmaduk	(6	fő)	él	jelenleg	is	külföldön,	és	
közülük	csak	egy	válaszadóról	mondható	el,	hogy	külföldön	is	született.

határon túl
5,0%

vidék
26,0%

Budapest
69,0%

22. ábra
jeLenLeGI LakHeLy szerIntI eLoszLás
(teljes minta, százalék, N=315)
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23. ábra
kIáLLítások száma
(lakhely szerinti bontás, db, N=315)
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24. ábra
GaLérIás képvIseLete
(lakhely szerinti bontás, százalék, N=315)
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25. ábra
eGyüttműköDés / művészcsoport taGsáG 
(lakhely szerinti bontás, százalék, N=315)

kIáLLítások száma
Ahogy	az	a	23-as ábrán	látható,	míg	a	hazai	egyéni	kiállítások	tekintetében	nincs	
számottevő	különbség,	addig	a	hazai	csoportos	tárlatok	esetében	a	Budapesten	
élők	vezetnek	átlagosan	29	db	kiállítással	az	elmúlt	tíz	évben	–	ehhez	képest	a	
vidéken	 élők	 23-mal	 büszkélkedhetnek.	 A	 külföldi	 kiállítások	 számát	 illetően	
a	 következő	 tűnik	 fel:	 a	 határon	 túl	 élőknek	 átlagosan	 5-tel	 több	 egyéni	 kiállí-
tása	volt	az	elmúlt	10	évben	külföldön,	mint	a	Budapesten	élőknek	(6	db),	és	6-tal	
több	csoportos	kiállításon	vettek	részt	(14	db	és	8	db),	amely	különbség	nyilván-
valóan	 eredeztethető	 a	 saját	 helyzeti	 előnyükből.	 A	 budapestiek	 és	 a	 vidékiek	
közel	hasonlóan	teljesítenek	külföldi	egyéni	kiállítások	számában	(átlagban	1	db);	
a	külföldi	csoportos	kiállítások	tekintetében	már	nagyobb	az	eltérés	(budapestiek	
esetében	7	db,	vidékieknél	5	db).

A	vidéken	és	a	Budapesten	élők	közel	ugyanannyi	hazai	egyéni	kiállítást	köny-
velhettek	 el	 az	 elmúlt	 tíz	 évben	 (átlagosan	 6	 db),	 a	 különbség	 jelentősebbnek	
mutatkozik	a	hazai	csoportos	kiállítások	számában	(23	és	29	db).	

GaLérIás képvIseLet, eGyüttműköDések
Érdekesség,	hogy	a	határon	túl/külföldön	élő	művészek	nagyobb	hányada	rendel-
kezik	 jelenleg	hazai	 galériás	képviselettel	 (38%),	mint	a	Budapesten	 (26%)	vagy	
vidéken	 (7%)	élők	 (lásd 24. ábra).	A	külföldi	galériás	képviselet	 tekintetében	 is	
egyértelműen	ők	vannak	előnyben,	habár	 kevesebb	 százalékpont	 különbséggel	
(19%	 és	 11%).	 Ami	 külön	 izgalmas,	 hogy	 a	múltbeli	 galériás	 képviselet	 arányai	
minden	esetben	nagyobbak,	mint	a	jelenlegi	képviselet	arányai.
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26. ábra
nemzetközI jeLenLét 
(lakhely szerinti bontás, százalék, N=315)

Egyértelmű,	hogy	a	határon	túl	élők	jelentős	része	szokott	rendszeresen	együtt-
működni	külföldi	galériákkal,	kiállítóhelyekkel	 (63%),	ezzel	szemben	a	budapesti	
lakhelyű	művészek	esetében	ennek	az	aránynak	közel	feléről	beszélhetünk	csak	
(34%),	 a	vidékiek	pedig	még	kevésbé	szoktak	 ilyen	kooperációkban	 részt	venni	
(26%)	(lásd 25. ábra).

A	határon	túl	élők	56%-a	jelezte,	hogy	rendszeresen	dolgozik	együtt	művészettör-
ténésszel	és/vagy	kurátorral,	míg	a	budapestiek	és	a	vidékiek	közel	hasonló,	jóval	
alacsonyabb	arányban	(30%	és	31%)	adtak	igenlő	választ.	

A	művészcsoporthoz	való	tartozás	hasonló	arányokat	mutat	minden	csoportban	
(47–56%).

nemzetközI jeLenLét, Díjak, páLyázatok
A	 nemzetközi	 nagy	 kiállításokon	 és	 művészeti	 vásárokon	 való	 részvétel	 tekin-
tetében	nem	mutatkozik	 jelentős	 különbség	 a	 válaszadók	 között	 jelenlegi	 lakó-
helyük	megoszlása	szerint.

a 27-es ábrán	láthatjuk,	hogy	a	határon	túl	élők	átlagban	majdnem	kétszer	annyit	
pályáznak	évente,	mint	a	vidéken	élők	(2,8	és	1,4).	A	jelentős	(korábban	felsorolt)	
hazai	művészeti	díjak	 tekintetében	a	határon	túl/külföldön	és	Budapesten	élők	
ugyanolyan	arányban	kaptak	díjakat,	míg	a	vidéken	élők	ennek	csak	a	felét	köny-
velhetik	el.	Ezzel	szemben	a	külföldön	élők	fele	kapott	már	valamilyen	nemzetközi	
művészeti	díjat,	míg	a	Budapesten	élők	negyedéről	mondható	el	ugyanez.
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nyeLvtuDás
A	nyelvtudás	tekintetében	a	vidéken	és	Budapesten	élő	művészek	közel	azonos	
arányban	beszélnek	valamilyen	idegen	nyelvet	(84	és	86%),	míg	nem	meglepően	
a	 határon	 kívül	 élő	magyarok	mindegyikéről	 elmondható	 ez.	A	 beszélt	 nyelvek	
mennyisége	 tekintetében	 is	 a	 határon	 kívül	 élők	 vezetnek,	majd	 a	Budapesten	
élők	jönnek	a	rangsorban.	Abban	a	pontszámítási	rendszerben,	ahol	egy	idegen	
nyelv	magas	szintű	 ismerete	és	használata	1,	közepes	 ismerete	és	ritkább	hasz-
nálata	pedig	0,5	pontot	ér,	a	vidéken	és	a	Budapesten	élők	is	1,1-et	kaptak (lásd 
28. ábra). 

Budapest
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határon túl

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

28. ábra
nyeLvtuDás
(lakhely szerinti bontás, átlag, N=315)

GazDasáGI HeLyzet
Különösen	érdekes	látni	azt,	hogy	a	 lakóhely	szerinti	különbség	egyáltalán	nem	
mutatkozik	 meg	 élesen	 a	 művészek	 anyagi	 biztonság-érzetében:	 közel	 egye-
zően	értékelték	helyzetüket	 ilyen	szempontból,	akárcsak	azt,	hogy	megítélésük	
szerint	mennyire	 jönnek	ki	 jól	a	 jövedelmükből	 (lásd 29. ábra).	Látványosabb	a	
különbség	a	külföldön	és	az	 itthon	élők	között,	mikor	azt	vizsgáljuk,	hogy	éves	
bevételüknek	 hány	 százalékát	 tette	 ki	 a	 művészeti	 alkotótevékenységből	 szár-
mazó	jövedelem	2019-ben:	a	határon	túl	élők	átlagosan	39%-ban	határozták	ezt	
meg,	míg	a	fővárosban	élők	27,	a	vidéken	élők	24%-ban.	A	művészeti	praxishoz	
köthető	 éves	 anyagi	 kiadások	mértékében	 ugyancsak	 számottevő	 különbséget	
tapasztaltunk:	a	határon	túl	élő	művészek	átlagosan	több	mint	másfélszer	annyit	
költenek	 (150.000	Ft),	mint	Budapesten	élő	 társaik	 (megközelítőleg	90.000	Ft),	
míg	a	vidéken	élők	77.000	Ft-ot	költenek	átlagosan	havonta.

Összességében	 elmondható,	 hogy	 a	 nemzetközi	 művészeti	 közegben	 való	 jelenlét	
szempontjából	a	külföldön	élő	magyar	művészek	szerepelnek	a	legjobban,	ami	hely-
zeti	előnyükből	 is	adódik.	Ellenben,	még	mindig	a	nemzetközi	porondon	lévő	fellé-
pést	 vizsgálva	 az	 látszik,	 hogy	 csekély	 különbség	 van	 a	Magyarországon	 vidéken	
vagy	Budapesten	élő	művészek	között.	A	magyarországi	lakóhely	szerinti	különbség	
sokkal	inkább	a	hazai	művészeti	világban	való	érvényesüléskor	jelenik	meg.
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29. ábra
anyaGI HeLyzet és bIztonsáG 
(lakhely szerinti bontás, átlag, N=315)
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aukciós sikerek 

A	 2010-es	 években	 sorra	 jöttek	 a	 hazai	 művészek	 nemzetközi	 műtárgypiaci	
rekordjai,	habár	ezeknek	egy	 része	magyar	 származású,	de	nemzetközi	 szinten	
jelentős	 karriert	 befutó	 művészek	 eredménye,	 mint	 Reigl	 Judit	 vagy	 Hantai	
Simon.	Reigl	Judit	2016.	június	7-én	döntött	rekordot	a	Sotheby’s	árverésén	411	
ezer	eurós	képével,	és	ebben	az	évben	született	Hantai	Simon	4,4	millió	eurós	
rekordára	is,	mikor	egy	1960-as	festménye	került	kalapács	alá.	Előbbi	eredmény-
nyel	ma	Reigl	Judit	a	 legdrágábban	eladott	élő	magyar	művész	a	világon.	2018	
októberében	 a	Virág	 Judit	Aukciósházban	 a	művész	 1954-es	Broyage	 du	 aide	
című	alkotása	65	millió	forintért	kelt	el,	ezzel	ő	lett	a	legmagasabb	áron	eladott	
élő	művész	a	magyar	műkereskedelmi	piacon.	Hasonlóan	magas	áron,	60	millió	
forintért	kelt	el	Reigl	egyik	alkotása	2018	decemberében	a	Kieselbach	Galéria	
aukcióján.	

A	nemzetközi	aukciók	sorában	a	Sotheby’s	2013.	 júniusi	aukcióján	több	magyar	
művész	munkáját	is	kínálta,	azonban	ez	a	szemle	jóval	kevésbé	fényesre	sikerülta	
három	évvel	később,	2016	 júniusában	megrendezett	Contemporary	East	aukci-
ónál.	Ekkor	tíz	magyar	tételből	–	Maurer	Dóra,	Kepes	György,	Szűcs	Attila,	Reigl	
Judit,	El	Kazovszkij,	Kicsiny	Balázs,	Tót	Endre,	Nádler	István	és	Havadtőy	Sámuel	
műveiből	–	nyolcat	vásároltak	meg.	Szűcs	Attila	olajképe,	az	Érintés	jóval	a	kezdő	
árszint	 felett,	 rekordáron	 kelt	 el	 16.250	 fontért.	 A	 legdrágább	 mű	 Reigl	 Judit	
Guano-sorozatának	egyik	darabja	volt	115	ezer	fontos	árával.	(Artportal)

négy generáció  

A	válaszadó	művészeket	generációk	szerinti	bontásban	is	megvizsgáltuk.	A	legidő-
sebb	kitöltő	1939-ben	született	(azaz	a	kitöltéskor	81	éves	volt),	míg	a	legfiatalabb	
1999-ben	(azaz	21	éves	volt).	A	kitöltők	átlagéletkora:	44	év.	

Négy	generációra	osztottul	a	válaszadókat:	a baby	boomerek, akik	1939	és	1959	
között	születettek,	az	X	generáció,	akik	1960	és	1983	között	jöttek	világra,	az	Y	
generációhoz	 az	1984	és	1994	között	 születettek	 tartoznak,	míg	 a	Z	generáció	
tagjai	1995	és	2009	között	születtek	(Törőcsik,	2007).	Az	elemzés	megkezdésekor	
feltételeztük,	 hogy	 a	boomerek	eredményei	 lesznek	 a	 legjobbak,	 hisz	 korukból	
adódóan	nekik	volt	lehetőségük	a	legtöbb	eredményt	elérni.

A	 kérdőívet	 kitöltők	 generációk	 szerinti	 eloszlását	 a	 30. ábrán	 követhetjük	
nyomon.	 Látható,	 hogy	 a	 válaszadó	művészek	 közel	 fele	 az	 X	 generáció	 tagja-
iból	kerül	ki	(48%),	míg	másik	felük	az	Y,	boomer	és	Z	generáció	sorait	gazdagítja	
ebben	a	megoszlási	sorrendben.	A	vizsgált	minta	második	legnagyobb	csoportját	
az	Y	generációsok	teszik	ki	(32%),	azaz	elmondható,	hogy	a	kérdezettek	több	mint	
70%-a	valamikor	1960	és	1994	között	született,	így	ma	26	és	60	év	közöttiek.
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30. ábra
GenerácIók szerIntI meGoszLás
(teljes minta, százalék, N=315)
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nemek meGoszLása
Érdekesség,	hogy	ha	összevetjük	a	generációs	eloszlást	a	nemek	szerinti	felbon-
tással,	 kitűnik,	 hogy	 a	 férfiak	 aránya	 az	 idő	 előrehaladtával	 csökken	 (lásd 31. 
ábra).	Míg	a	boomer	válaszadók	59%-a	volt	férfi,	addig	a	Z	generáció	esetében	
ez	az	arány	már	csak	8%.	Erre	többféle	magyarázat	létezhet:	az	egyik	legkézen-
fekvőbb,	hogy	a	fiatalabb	generációkban	a	nők	nagyobb	hajlandóságot	mutattak	
kitölteni	a	felmérést,	hiszen	az	általános	adatoknál	felvázoltuk,	hogy	az	összképet	
nézve	a	kitöltők	nemek	szerinti	arányai	közel	azonosak.	De	akár	arról	is	szó	lehet,	
hogy	a	képzőművészet	kezd	elnőiesedni	(míg	a	baby	boomerek	59%-a	férfi,	addig	
az	Y-nak	csak	33%-a	és	a	Z-nek	8%-a).

csaLáDI Háttér és művészet
A	generációk	szerint	 felosztott	csoportok	családi	hátterének	vizsgálata	érdekes	
eredményeket	 hozott.	 A	 két	 legkisebb	mintával	 rendelkező	 csoport	 tagjai	 –	 
a	boomerek	és	 a	Z	 generáció	–	 átlagosan	egy	diplomás	 szülővel	 rendelkeznek,	
és	míg	az	Y	generáció	 tagjai	 közel	 járnak	hozzájuk	 (0,96),	 az	X	generáció	 tagjai	
átlagosan	elmaradnak	mögöttük,	 azaz	ők	 rendelkeznek	a	 legkevesebb	diplomás	
szülővel	(lásd 32. ábra).

Ugyanakkor	nemcsak	a	diplomás	szülő	jelenléte	lehet	hatással	egy	művészi	pálya	
elindulására,	hanem	a	családban	lévő	másik	művész(társ)	is.	Itt	ismét	a	boomerek	
és	a	Z	generáció	jár	elöl,	az	ő	esetükben	átlagosan	minden	második	kitöltőnek	volt	
vagy	van	művész	a	családjában.	Ezzel	szemben	az	X	és	az	Y	generációs	válasz-
adók	közül	átlagosan	megközelítőleg	csak	minden	harmadik	művész	mondhatja	el	
ugyanezt	magáról	(lásd 33. ábra).

A	 művészeti	 középiskola	 meghatározó	 lehet	 egy	 pálya	 elindításában,	 ami	 úgy	
tűnik,	 a	 legfiatalabb	 generáció	 tagjai	 számára	 volt	 a	 legvonzóbb	 választás:	 
a	Z	generációs	válaszadók	kétharmada	végzett	művészeti	középiskolában,	míg	a	
legkevesebben	az	X	generációhoz	tartozó	kitöltők	közül	(41%)	jártak	ilyen	intéz-
ménybe	(lásd 34. ábra). 
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31. ábra
férfIak aránya
(százalék, N=315)
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32. ábra
csaLáDI Háttér 

(százalék, N=315)

33. ábra
művész csaLáDtaG

(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)

34. ábra
művészetI középIskoLaI véGzettséG 

(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)
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kIáLLítások
A	 kiállítások	 számának	 alakulása	 a	 válaszadók	 egyes	 generációi	 között	 élesen	
megmutatkozó	minta	szerint	alakul,	legyen	szó	egyéni	vagy	csoportos,	hazai	vagy	
külföldi	kiállításokról,	ahogy	ezt	a	34-es ábra mutatja.	Ezt	azért	is	érdemes	kiemelni,	
mert	a	fix	időintervallum	meghatározásával	(és	nem	egész	karriert	meghatározva	
a	kérdésben)	pont	azt	kerültük	el,	hogy	az	idősebb	generációk	javára	„elfogultak”	
legyenek	a	számok,	hiszen	korukból	fakadó	helyzeti	előnyben	vannak.	Az	eredmé-
nyek	azt	mutatják,	hogy	a	legidősebb,	boomer	generáció	tagjai	még	így	is	magasan	
az	élvonalban	járnak	a	legtöbb	esetben,	ahogy	az	a	35-ös ábrán is	kitűnik.	Ehhez	
hozzájárulhat	az	is,	hogy	–	szintén	a	már	említett,	korukból	adódó	helyzeti	előnyük	
miatt	–	nekik	több	lehetőségük	volt	komoly	művészeti	karriert	kiépíteni,	amelynek	
gyümölcsei	megmutatkoznak	az	elmúlt	tíz	évben.	Csak	a	külföldi	egyéni	kiállítások	
esetében	eveznek	egy	 csónakban	 az	X	 generáció	 tagjaival,	 amikor	 is	 átlagosan	 
2	db	kiállítást	tartottak	külföldön	mindkét	csoport	tagjai.	Az	említett,	határozottan	
kirajzolódó	minta	 a	 következőképpen	alakul:	 ahogy	a	 jelenkor	 felé	haladunk		 az	
időben,	a	generációk	kiállítási	számai	úgy	csökkennek	fokozatosan.	
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35. ábra
kIáLLítások száma 
(generációk	szerinti	bontás,	db,	N=315)

GaLérIás képvIseLet, GyűjtŐk, 
szakmaI eGyüttműköDések
A	jelenlegi	kereskedelmi	galériás	képviselet	esetében	első	körben	az	tűnik	ki,	hogy	
az	X	generáció	rendelkezik	a	 legnagyobb	arányban	hazai	képviselettel,	a	külföl-
divel	 pedig	 a	 boomerek	 állnak	 a	 legjobban.	Különösen	 érdekes	 itt	 a	metszetek	
megvizsgálása,	tehát	azoknak	a	művészeknek	az	aránya,	akik	a	múltban	és	jelenleg	
is	rendelkeztek/rendelkeznek	hazai	és	nemzetközi	képviselettel.	Itt	az	X	generáció	
áll	legjobban	(5%),	habár	a	boomerek	is	közelítenek	ehhez	a	számhoz	(4%).	
Az	Y	generáció	tagjainak	csak	közel	1%-a	mondhatja	el	ugyanezt	(lásd 36. ábra). 

Amennyiben	 a	 metszetet	 úgy	 képezzük,	 hogy	 a	 jelenlegi	 kettős	 képviseletet	 
állítjuk	fel	szempontként,	de	a	múltbeli	képviselet	közül	csak	a	hazai	vagy	a	külföldi	
megléte	 feltétel,	 akkor	 valamelyest	 jobb	 arányokat	 látunk.	 Az	 X	 generáció	
27%-ának	van	most	hazai	és	11%-ának	nemzetközi	képviselete;	ennek	a	metszete,	
tehát	akinek	mindkettő	van	és	korábban	rendelkezett	hazaival	vagy	nemzetközivel	
is,	6%	–	meglehetősen	alacsony	érték	még	így	is.	A	boomer	generáció	a	jelenlegi	
kettős	képviseletek	szempontjából	ehhez	képest	enyhén	jobban	áll	(6%),	azonban	
az	Y	generáció	tagjainak	csak	3%-a	bír	mindkettővel,	de	ez	a	különbség	nem	szig-
nifikáns.
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36. ábra
GaLérIás képvIseLet 
(generációk	szerinti	bontás,	százalék,	N=315)
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37. ábra
GyűjtŐk és vásárLások 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)

38. ábra
szakmaI eGyüttműköDés 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)

39. ábra
műterem, művészcsoport 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)
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A	gyűjtőkkel	való	kapcsolattartás	a	korábban	már	felismert	csökkenő	mintát	veszi	
fel,	 kezdve	onnan,	hogy	a	boomerek	között	vannak	a	 legtöbben,	akik	 ismernek	
gyűjtőket	(69%	–	lásd 37. ábra)	és	átlagosan	ők	állnak	a	legközelebb	ahhoz,	hogy	
rendszeresen	 vásárolnak	 tőlük	 gyűjtők	 (0,74).	 Az	 Y	 generációs	 válaszadóknak	
kevesebb	mint	 a	 fele	mondhatja	 el	 ugyanezt	 (43%)	 és	 a	 vásárlások	mértéke	 is	
közelebb	áll	a	ritkához	(0,33),	a	Z	generációs	fiataloknak	pedig	a	negyede	ismer	
gyűjtőket	és	a	vásárlások	hiánya	az	átlagos.	

Szakmai	együttműködések	terén	szintén	a	boomerek	tűnnek	ki,	43%-uk	kooperál	
művészettörténésszel	vagy	kurátorral	 rendszeresen.	Az	X	és	Y	generáció	 tagjai	
hozzájuk	képest	valamelyest	ritkábban	teszik	ezt	meg,	a	csoportok	közel	harmada	
jelezte	 ugyanezt.	 A	 nemzetközi	 galériákkal	 vagy	 kiállítóhelyekkel	 való	 együtt-
működésben	viszont	 az	X	generáció	 jár	 elöl,	 habár	 a	boomer	és	Y	generáció	 is	
szorosan	 követi	 őket.	 A	 Z	 generációt	 ebből	 a	 két	 szempontból	 megvizsgálva	
látható,	hogy	tagjaik	közül	szinte	senki	sem	része	ilyen	kollaborációknak,	ami	nem	
meglepő,	figyelembe	véve,	hogy	karrierjük	legelején	állnak	(átlagosan	viszonylag	
kevés	kiállítással	a	hátuk	mögött)	és	még	csak	most	bontogatják	szárnyaikat	(lásd 
38. ábra).

Mikor	a	művészeti	karrier	egy	másik	aspektusát,	a	művészekről	megjelent	publi-
kációk	 mennyiségét	 vizsgáljuk	 meg,	 látható,	 hogy	 mind	magyar,	 mind	 nemzet-
közi	vonatkozásban	a	boomer	generáció	tagjairól	jelent	meg	a	legtöbb	publikáció	
	(átlagosan	20	hazai,	6	nemzetközi).	Ez	nem	meglepő,	ha	figyelembe	vesszük,	hogy	
az	idő	nekik	kedvez,	nekik	volt	a	legtöbb	idejük	művészeti	alkotómunkásságukról	
ezeket	 „begyűjteni”.	 Az	 már	 meglepőbb,	 hogy	 az	 X	 generáció	 tagjai	 átlagosan	
közel	feleennyi	hazai	publikációval	rendelkeznek,	miközben	az	egyes	generációs	
csoportok	tagjai	csaknem	hasonló	mértékben	nyilatkozták,	hogy	jelent	meg	róluk	
hazai	publikáció	(81–91%	között,	kivéve	a	Z	generáció).
 
A	műtermi	helyzet	 gyakran	 kulcskérdés	 az	 alkotás	 szempontjából.	A	Z	 generá-
ciót	leszámítva	az	egyes	csoportok	közel	hasonló	mértékben	rendelkeznek	saját	
műteremmel	(80%–68%),	de	itt	is	a	boomer	generáció	jár	elől	(lásd 39. ábra). 

Tekintve,	hogy	a	boomerek	háromnegyede	és	az	X	generációs	válaszadó	művé-
szek	 közel	 fele	 nyilatkozott	 úgy,	 hogy	 tagja	 valamilyen	 művészcsoportnak,	
felmerül,	hogy	az	idősebb	generációk	tagjai	látják	leginkább	a	hozzáadott	értéket	
a	közösség	erejében.	Természetesen	ez	nem	kizárólagos,	azonban	árulkodó,	hogy	
a	boomerekhez	képest	az	Y	generációs	kitöltők	közel	fele	jelezte	csak	részvételét	
valamilyen	csoportban.
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aukcIó
Az	aukciókon	való	 szereplés	 tekintetében	a	 sorrend	 itt	 is	 a	 korábbiakat	 követi:	
a	 boomerek	 szerepelnek	 legtöbbet	 aukción	 (63%),	 szorosan	 őket	 követik	 az	 X	
generáció	(61%),	majd	az	Y	generáció	tagjai,	akiknek	közel	felének	szerepelt	már	
munkája	aukción	(a	Z	generáció	esetében	ezt	senki	nem	mondhatja	el,	ismét	csak	
pályakezdő	mivoltuk	miatt).	Az	aukción	való	eladások	terén	is	ugyanez	a	sorrend,	
azonban	mindhárom	generáció	viszonylag	jó	aránnyal	teljesít	az	eladások	tekinte-
tében	(lásd 40. ábra).            .

páLyázás
Míg	a	pályázási	kedv	messze	kiemelkedik	az	Y	generációban,	addig	messze	alul-
marad	a	boomerek	között	(ötödannyira	jellemző).	Érdekesség,	hogy	mindeközben	
magyar	és	nemzetközi	szinten	is	a	boomer	és	az	X	generáció	gyűjti	be	a	legtöbb	
díjat.	A	Z	generáció	korából	adódóan	még	nem	rendelkezik	 ilyenekkel,	azonban	
lelkesen	pályáznak	(lásd 41. ábra). 

küLföLD, rezIDencIa, IDeGen nyeLv
Az	idegennyelv-tudás	kapcsán	kiderült,	hogy	az	Y	generációs	válaszadó	csoport	
tagjai	beszélnek	legtöbben	valamilyen	idegen	nyelvet	(95%),	őket	a	Z,	majd	az	X	
generáció	 követi.	 A	 boomer	 generáció	 tagjai	 beszélnek	 legkevesebben	 idegen	
nyelvet	(69%).	

A	nyelvtudás	mértékét	(a	beszélt	idegen	nyelvek	számát)	vizsgálva	az	X	gene-
ráció	áll	az	élen	(1,2),	mögöttük	az	Y	(1,17),	majd	a	boomerek	(1,08),	és	ebben	az	
esetben	a	Z	generáció	tagjai,	azaz	a	legifjabbak	a	sereghajtók	(0,96),	ami	valame-
lyest	meglepő.

40. ábra
aukcIós jeLenLét és ereDmény 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)
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41. ábra
páLyázásI keDv és eLnyert maGyar Díjak /
ösztönDíjak száma 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)

Külföldi	rezidenciaprogramban	az	X	generáció	tagjai	vettek	részt	leginkább	a	válasz-
adók	 közül	 (44%),	 őket	 követik	 az	 Y	 generációsok	 (34%).	 A	 Z	 generáció	 tagjai	
egyáltalán	 nem	 vettek	 még	 részt	 semmilyen	 rezidenciaprogramban.	 Habár	 a	
boomereknek	 csak	 negyede	 jelezte,	 hogy	 részt	 vett	 ilyen	 programokon,	 ők	 
a	 legaktívabbak,	 hiszen	 átlagosan	 5	 alkalommal	 tették	 ezt.	Hozzájuk	 képest	 az	
X	és	Y	generáció	tagjai	megközelítőleg	2	és	3	alkalommal	kevesebbszer	utaztak	
külföldre	ilyen	céllal	(lásd 42. ábra).  
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42. ábra
rezIDencIaproGramok és nemzetközI Díjak 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)
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branDépítés
Annak	ellenére,	hogy	szinte	mindenben	a	legidősebb	korosztály	vezet,	a	brand-
építést	ők	tartják	a	legkevésbé	fontosnak	(82%),	szemben	az	Y	generáció	tagjaival,	
akiknek	94%-a	tartja	ezt	fontosnak.	Cserébe	a	boomerek	teszik	meg	a	kapcsolat-
építésért	a	legtöbb	lépést	(kivétel	a	pályázást,	amint	azt	már	korábban	is	láttuk).

Általánosságban	közel	hasonló	értékben	megterhelőek	ezek	a	kapcsolatépítési	
tevékenységek	az	egyes	generációk	szemében	(2,7–3,1),	de	leginkább	az	Y	gene-
ráció	számára (lásd 43. ábra). 

kommunIkácIó, onLIne jeLenLét
A	legnagyobb	online	 jelenlétet	összességében	az	Y	generáció	mondhatja	magá-
énak,	őket	az	X	generáció	követi	(lásd 44. ábra). 

Tévé-	és	rádióinterjú	terén	szintén	a	valamelyest	már	megszokott	sorrend	áll	fel:	a	
boomerek	túlnyomó	része	(92%	és	86%)	adott	már	ilyen	interjúkat,	míg	az	X	és	Y	
generációk	esetében	ezek	az	arányok	ugrásszerűen	csökkennek.	Az	online	felüle-
teknek	adott	interjúk	esetében	ilyen	markáns	különbségek	nem	láthatóak,	megkö-
zelítőleg	azonos	arányban	jelentek	meg	velük	ilyen	jellegű	beszámolók	(67–70%	
közötti	részvételi	arány	a	boomer,	az	X	és	az	Y	generációk	esetében;	az	Y	gene-
ráció	 tagjai	állnak	 legelöl,	míg	a	Z	generáció	 tagjainak	33%-a	 jelezte	ugyanezt).	
Ugyanakkor	a	három	legidősebb	generáció	csoportjainak	harmada	vallotta,	hogy	
hagyott	ki	interjúlehetőséget.	

A	 hazai	 szakmai	 közeg	 ismerete	 tekintetében	 hajszálnyi	 különbség	 mutat-
kozik	 a	 legidősebb	három	generáció	 között.	 Elmondható,	 hogy	 általánosságban	
a	 boo	me	rek	 ismerik	 leginkább	 a	 szcénát	 (3,7	 ponttal)	 és	 a	 Z	 generáció	 tagjai	
bevallá	suk	 szerint	 a	 legkevésbé	 (de	még	 az	 ő	 értékük	 is	 3).	 A	 hazai	 portálokat	
közel	hasonló	mértékben	figyelik	(3,8),	azonban	a	nyomtatott	sajtó	tekintetében	
már	nagyobb	az	eltérés	a	generációk	között:	a	Z	generáció	szinte	egyáltalán	nem	
olvas	nyomtatott	újságot,	az	X	és	a	Y	generációsoknak	is	csak	kicsit	több	mint	a	
fele.	A	Z	generáció	leginkább	az	ismerősöktől	tájékozódik.
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43. ábra
branDépítés
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)

meGéLHetés, pénzüGyek
Annak	 ellenére,	 hogy	 szinte	mindenben	 a	 boomer	 generáció	 áll	 az	 élen	 (kiállí-
tások	száma,	díjak	stb.),	mégis	ők	gondolják	leginkább	úgy,	hogy	összességében	
nézve	nem	jönnek	ki	jól	a	jövedelmükből.	Velük	közel	azonosan	gondolkodnak	a	Z	
generáció	tagjai,	míg	az	X	és	Y	generációs	csoportok	csekély	mértékben	jobbnak	
ítélik	meg	a	helyzetüket	ebből	az	aspektusból.	Ugyanebben	a	témakörben	viszont	
változik	az	arány,	ha	a	kérdést	úgy	tesszük	fel,	hogy	mennyire érzik magukat anyagi 
biztonságban. A	 Z	 generáció	 nyilatkozik	 itt	 a	 legkevésbé	 pozitívan	 (2,2),	 míg	 a	
többiekhez	képest	az	X	generációsok	érzik	magukat	leginkább	biztonságban	anya-
gilag,	habár	általánosságban	ez	a	mutató	sem	magas	(2,8)	(lásd 45. ábra). 
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44. ábra
onLIne kommunIkácIós eszközök HasznáLata 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)
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45. ábra 
anyaGI HeLyzet és bIztonsáGérzet 
(generációk szerinti bontás, százalék, N=315)
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A	 boomerek	 és	 X,	 Y	 generáció	 csoportjai	 megközelítőleg	 azonos	 mértéket	
(26–28%)	 jelentettek,	mikor	megkérdeztük,	hogy	a	művészeti	alkotói	 tevékeny-
ségből	származó	bevételük	mekkora	részét	tette	ki	2019-es	teljes	bevételüknek.	
A	Z	generáció	esetében	ez	az	arány	14%	volt.	Ez	minden	esetben	nagyon	alacsony	
szám.

Mikor	a	művészeti	praxisra	havonta	fordított	költségek	felől	érdeklődtünk,	megál-
lapítottuk,	hogy	magasan	a	boomer	generáció	költ	a	legtöbbet	(átlagosan	havonta	
110.000	Ft	körül),	majd	a	már	megszokott	módon	a	generációk	időbeli	elhelyezke-
dése	mentén	csökken	ez	az	összeg	(megközelítőleg	15.000–18.000	Ft-os	különb-
ségekkel	 az	 egyes	 csoportok	 között).	 A	 sort	 a	 Z	 generáció	 zárja	 40.000	 Ft-os	
átlaggal.	Ugyanakkor	a	kitöltők	kifejtették,	hogy	2019-es	művészeti	projektjeik	
közül	az	X	generáció	tagjai	átlagosan	61%-ot	valósítottak	meg,	amit	viszonylag	jó	
aránynak	tartunk.	Ehhez	közeli	 teljesítményt	csak	a	Z	generáció	nyújtott	(59%).	
Azonban	a	boomerek	és	Y	generáció	sincs	komolyan	lemaradva,	jelzésük	szerint	
terveiknek	megközelítőleg	a	fele	valósult	meg.	

Arra	a	kérdésre,	hogy a jelenlegi gazdasági/pénzügyi ismereteik mennyire elegendőek 
ahhoz, hogy érdemben tudjanak javítani anyagi helyzetükön, lehetőségeiken	minden	
generáció	az	„inkább	nem”	felé	hajlik,	de	a	Y	és	az	X	egyenlő	arányban	rendelkezik	
nagyobb	ismeretekkel.

Összességében	 elmondható,	 hogy	 a	 generációk	 közül	 a	 boomerek	 szerepelnek	 
a	legjobban	a	vizsgált	szempontok	többségében,	azonban	ez	valószínűleg	 legin-
kább	a	korukból	adódó	helyzeti	előnyre	vezethető	vissza.	Pontosan	ennek	a	hiánya	
mutatkozik	meg	a	Z	generáció	esetében,	akik	művészeti	karrierjük	legelején	nyil-
vánvalóan	 más	 helyzetben	 vannak,	 mint	 egy	 érett	 karrier	 csúcspontján.	 Ami	
érdekes,	hogy	a	vizsgált	változók	többségénél	az	egyes	generációk	eredményei	
saját	időbeli	elhelyezkedésük	pontos	sorrendjét	követik,	egyenesen	arányosan	–	
tehát	 legtöbbször	 a	 boomerek	 teljesítenek	 a	 legjobban,	majd	 sorrendben	 az	X,	 
az	Y,	és	végül	a	Z	generáció.

a család hatása  

A	családi	háttér	szerinti	bontásban	a	szülők	legmagasabb	felsőfokú	végzettsége	
szerint	tagoltuk	a	mintánkat,	amik	a	következők:	nincs	diplomás	szülője,	legalább	
az	 egyik	 diplomás,	 mindkettő	 rendelkezik	 diplomával.	 Ezzel	 a	 bontással	 azt	
figyeltük	meg,	hogy	mennyiben	van	hatása	a	felsőfokú	végzettséggel	együtt	szer-
zett	különböző	előnyöknek	a	szülők	oldaláról,	mennyiben	determinálja	a	családi	
háttér	ily	módon	az	előrejutás	sikerességét	a	képzőművész	„gyermekek”	életében	
(lásd 46. ábra).

kIáLLítások
az 47. ábrán	 a	 kiállítások	 száma	 látható	 a	 kérdőívet	 kitöltő	 művészek	 családi	
háttere	szerinti	megoszlásban.	Minden	vizsgált	 kiállítás	típus	esetében	 (egyéni/
csoportos,	hazai/külföldi)	átlagosan	azoknak	a	művészeknek	volt	a	legtöbb	kiál-
lítása,	 akiknek	 csak	 az	 egyik	 szülője	 rendelkezik	 diplomával.	 Az	 egyéni	 hazai	
kiállítás		esetében	ez	átlagosan	7	db,	a	csoportos	hazai	kiállítás	esetében	30	db,	
az	egyéni	külföldi	kiállítás	esetében	2	db,	a	külföldi	csoportos	kiállítás	esetében	
pedig	8	db.	Többet	állítanak	ki	Magyarországon	azok	a	művészek,	akik	szüleinek	
nincsen	diplomája	(6	és	27	db),	mint	azok,	akiknek	mindkét	szülőjének	van	(6	és	25	db).

GyűjtŐk
Az	egy	és	 a	 két	diplomás	 szülővel	 rendelkező	művészeknek	 is	57–57%-a	 ismer	
gyűjtőt,	 ez	 a	 diplomás	 szülővel	 nem	 rendelkezőknél	 csak	 49%.	A	 két	 diplomás	
szülők	gyerekeinek	54%-ától,	 az	 egy	diplomások	52%-ától	 vásárolt	már	gyűjtő;	 
ez	a	diplomával	nem	rendelkező	szülők	gyermekei	esetében	49%.

két diplomás szülő
33,3%

egy diplomás szülő
25,1%

nincs diplomás szülő
41,6%

46. ábra
csaLáDI Háttér 
(százalék, N=315)

Zékány Dia / Szuszpenziók, Tesla Loft, 2018
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küLföLD
Amikor	 azt	 vizsgáltuk,	 hogy	 a	 családi	 háttér	 szerinti	 megoszlásban	 hogyan	
alakulnak	a	nemzetközi	művészeti	 jelenlét	különböző	 formái	 (úgy	mint	kiállítás,	
vásár,	díj/ösztöndíj	vagy	rezidenciaprogram)	azt	találtuk,	hogy	egyedül	a	nemzet-
közi	művészeti	vásárokon	szerepelnek	kiemelkedően	azok	a	művészek,	akiknek	
egyik	szülője	diplomás	 (38%).	A	nemzetközi	művészeti	kiállításokon	és	a	művé-
szeti	díjak,	 illetve	ösztöndíjak	elnyerésekor	a	diplomával	nem	rendelkező	szülők	
gyermekei	szerepelnek	a	legmagasabb	aránnyal.	Az	ilyen	családi	háttérrel	rendel-
kező	művészek	39%-a	állított	már	ki	nagy	nemzetközi	kiállításon	és	27%-uk	kapott	
valamilyen	 nemzetközi	 díjat	 elismerésképp.	 A	 külföldi	 rezidenciaprogramokon	
való	 részvétel	 a	 két	 diplomás	 szülővel	 rendelkező	 gyermekeknél	 a	 legjellem-
zőbb,	közülük	41%	vett	már	részt	ilyen	programon,	ugyanakkor	a	diplomával	nem	
rendelkező	szülők	művész	gyermekeinek	csak	33%-a	(lásd 48. ábra).

IDeGennyeLv
Jelentősnek	mondható	különbség	rajzolódik	ki	az	idegennyelv-tudást	illetően,	ha	
a	szülők	legmagasabb	végzettsége	szerint	vizsgáljuk	a	mintánkat.	Azok	a	megkér-
dezett	 művészek	 beszélnek	 a	 leggyakrabban	 valamilyen	 idegen	 nyelvet	 (94%),	
akiknek	mind	a	két	szülője	rendelkezik	diplomával.	87%-a	beszél	idegen	nyelvet	
azoknak,	akiknek	csak	az	egyik	szülőjének	van	diplomája,	és	80%-a	azoknak,	ahol	
egyik	szülőnek	sincs	főiskolai	és/vagy	egyetemi	végzettsége	(lásd 49. ábra).	Ezek	
a	különbségek	statisztikailag	szignifikánsak,	azaz	a	legalább	egy	diplomás	szülővel	
rendelkezők	 és	 a	 diplomás	 szülővel	 nem	 rendelkező	 művészek	 között	 jelentős	
különbség	van	nyelvtudás	tekintetében.

nincs diplomás szülő

egy diplomás szülő

két diplomás szülő
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47. ábra
kIáLLítások száma 
(családi háttér szerinti bontás, db, N=315)
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48. ábra
nemzetközI jeLenLét 

(családi háttér szerinti bontás, százalék, N=315)

49. ábra
IDeGennyeLv-tuDás 

(családi háttér szerinti bontás, százalék, N=315)
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Interjúk
Az	interjúk	kérdéskörét	vizsgálva	az	rajzolódik	ki	a	családi	háttér	szerinti	megosz-
lásban,	hogy	akár	tévé-,	akár	rádió–,	akár	az	online	médiában	megjelent	interjúról	
van	szó,	az	egy	diplomás	családi	háttérrel	rendelkező	művészek	szerepelnek	átla-
gosan	a	legjobban.	Ez	rendre	76%,	65%	és	71%.	Arra	a	kérdésre,	hogy	előfordult-e,	
hogy	a	lehetőség	ellenére	elutasították	az	interjút,	szintén	ez	a	csoport	szerepelt	 
a	legnagyobb	arányú	igenlő	válasszal	(33%)	(lásd 50. ábra). 

pénzüGyek
Minimális	 a	 különbség	 a	művészeti	 alkotói	 tevékenységből	 származó	bevételek	
megoszlásában:	 a	 diplomával	 nem	 rendelkező	 és	 az	 egy	 diplomás	 szülők	 gyer-
mekei	esetében	is	28%	körül	alakult	ez	az	érték	átlagosan,	azaz	a	bevételük	ekkora	
része	 származott	 a	 művészetükből.	 Itt	 a	 két	 diplomások	 végeztek	 a	 harmadik	
helyen	 25%-kal,	 ugyanakkor	 ez	 a	 csoport	 nyilatkozott	 a	 legpozitívabban	 arról,	
hogy	mennyire	jól	 jön	ki	a	 jövedelméből	 (3,1	pont	átlagosan).	A	legkevésbé	érzi	
úgy,	hogy	jól	jön	ki	a	jövedelméből	az	a	csoport,	akiknek	nincs	diplomás	szülője	
(2,9	pont	átlagosan),	és	ők	érzik	a	vizsgált	bontásban	a	legkevésbé	biztonságosnak	
az	 anyagi	 helyzetüket	 (2,5	 pont	 átlagosan).	 A	 legtöbbet	 a	 két	 diplomás	 szülői	
háttérrel	 rendelkezők	 költik	 a	 művészeti	 praxisukra	 (100.913	 Ft),	 majd	 az	 egy	
diplomások	(89.683	Ft)	és	a	diplomával	nem	rendelkezők	(84.038	Ft)	következnek.

Jól	 látható,	 hogy	 a	 családi	 háttér	 alapján	 egyik	 csoportról	 sem	 jelenthető	 ki,	
hogy	 valamilyen	 előnnyel	 venne	 részt	 a	 művészeti	 életben.	 Egyedül	 a	 nyelv-
tudás	megszerzésének	 lehet	 előrejelzője	 a	 szülők	 felsőfokú	 végzettsége,	 hiszen	 a	 két	 
diplomás	 szülővel	 rendelkező	 gyermekek	 közel	 95%-a	 beszél	 idegen	 nyelvet,	
miközben	ez	az	arány	csökken	a	felsőfokú	végzettség	hiányával.	Ennek	ellenére	 
a	nemzetközi	részvételben	a	látottak	alapján	csak	a	rezidenciaprogramoknál	lehet	
ennek	jelentősége	–	itt	kiemelkednek	azok	a	művészek,	akiknek	diplomások	a	szülei.

művészeti felsőoktatás itthon

A XX. század második felében az egyetlen felsőfokú művészeti képzés a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolán folyt, középszinten pedig a Képző- és Iparművészeti 
Gimnáziumban. A két intézménybe bekerülni – valódi elitiskolákként – csak több-
körös fordulókon keresztül lehetett. A rendszerváltás után a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen az újítás szándékával hozták létre az Intermédia Tanszéket 1990-ben azzal 
a plusz céllal, hogy a művészképzésbe új technikákat, új műformákat vezessenek be. 
Az intermediális gondolkodás jegyében bátorították az új felé való nyitást és a szabad 
eszközválasztást. A tanári gárda is ekkor frissült korábban az egyetem közelébe sem 
kerülhetett oktatókkal (pl. Maurer Dóra, Jovánovics György). 1990-ben alakult meg 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara. illetve a Magyar Iparművészeti Főiskola. 
(Tatai, n.d.)

Az MKE-n 2010-ben bevezették a Képzőművészet-elmélet Tanszéket. A 2009–10-es 
tanévtől a tanszék évente, folyamatosan indítja a Képzőművészet-elmélet alapszakot 
(BA). A Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszak (MA) csak 2012  
és 2016 között létezett, pillanatnyilag nem hirdethető meg.

Jelenleg Magyarországon a következő helyeken található művészképzés vagy ide 
köthető vizuális képzés a felsőoktatásban: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Egyetem (Eger), Kaposvári Egyetem – 
Művészeti kar, ELTE Savaria Egyetemi Központ – Savaria Vizuális Művészeti Tanszék, 
Nyíregyházi Egyetem – Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, Budapesti Metropolitan Egyetem – Művészeti és Kreatívipari Kar. 
Klasszikus művészképzés az MKE-n, a Pécsi Tudományegyetemen és az Eszterházy 
Károly Egyetemen folyik.
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50. ábra
Interjúk 
(családi háttér szerinti bontás, százalék, N=315)
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Ba, ma, dla 
számít a végzettség a művészeti karrierBen?  
A	 végzettség	 kérdése	 minden	 szociológiai	 kutatás	 esetében	 fontos	 szempont,	
azonban	 itt	különösen	érdekes,	ha	figyelembe	vesszük,	hogy	a	hazai	művészeti	
körökben	 kimondatlan	 szabályként	 él	 az,	 hogy	 egy	művészeti	diploma	megléte	
feltétele	 a	 művészlétnek.	 Az	 egyetemi	 művészeti	 diploma	 megszerzése	 után	
nagyon	sokan	a	doktori	iskola	felé	veszik	az	irányt,	ami	a	művészeti	oktatásban	 
a	DLA	(Doctor	of	Liberal	Arts)	cím	megszerzését	jelenti.	Jelen	fejezetben	a	válasz-
adók	legmagasabb	iskolai	végzettség	szerinti	megoszlását,	valamint	helyzetüket,	
eredményeiket	 mutatjuk	 be	 ennek	 a	 megoszlásnak	 a	 tükrében.	 A	 különösen	
érdekes	pontoknál	a	végzettség	szerinti	csoportokat	megvizsgáljuk	korosztályok	
szerint	 is.	Fontos	megjegyezni,	hogy	a	 jelen	 fejezetben	olvasható	elemzés	tájé-
koztató	jellegű,	hiszen	a	válaszadók	végzettség	szerinti	bontása	alacsony	elemszá-
mokat	eredményezett	az	egyes	csoportokban.	

A	kérdőívet	kitöltők	az	51. ábrán	látható	négy	csoportra	oszthatók	a	legmaga-
sabb	 iskolai	 végzettségük	 szerint.	 Látható,	 hogy	 a	 válaszadók	 túlnyomó	 része	
(82%)	legalább	egyetemi	diplomával,	ill.	annak	megfelelő	(Ma	vagy	MSc)	végzett-
séggel,	 vagy	 ettől	magasabb	 doktori	minősítéssel	 rendelkezik.	 Ezenkívül	 11%	
egyetemi	diplomával	bíró	válaszadó	művész	folytat	jelenleg	is	(a	kérdőív	kitöl-
tésének	pillanatában)	doktori	tanulmányokat,	de	a	minta	vizsgálata	szempont-
jából	ők	továbbra	is	az	egyetemet	végzett	csoportot	gazdagítják	(mint	legmaga-
sabb	iskolai	végzettségük).
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51. ábra
véGzettséG szerIntI eLoszLás
(százalék, N=315)

véGzettséG és korosztáLy
A	végzettség	szerinti	csoportok	korosztály	szerinti	megoszlása	változatos.	Az	X	
generáció	mindenhol	hangsúlyosan	 jelen	van,	de	 leginkább	a	doktori	 fokozattal	
rendelkezők	körében	(38	főből	29).	A	legnagyobb	csoport,	az	egyetemet	végzettek	
köre	túlnyomórészt	az	X	és	Y	generáció	tagjaiból	áll	(101	és	91	fő).	Ugyanezt	a	mintát	
követi	 a	 főiskolát	 végzettek	 csoportja	 is.	 Az	 érettségivel	 rendelkezők	 harmada	 
a	legfiatalabb	generáció	tagjaiból	kerül	ki,	akik	egyértelműen	életkoruk	miatt	nem	
rendelkeznek	még	magasabb	iskolai	végzettséggel.	Ugyanakkor	ennek	a	csoportnak	
egy	másik	harmadát	 a	 legidősebb,	 boomer	generáció	 tagjai	 adják,	 akik	–	habár	
nincs	egyetemi	végzettségük	–,	művészeti	karrierív	szempontjából	jól	teljesítenek.	 
az 52. ábra a	 teljes	minta	 eloszlását	mutatja	 generációs	 és	 végzettség	 szerinti	
bontásban.

A	boomer,	tehát	a	legidősebb	generáció	tagjainak	több	mint	fele	egyetemet	végzett,	
miközben	20%-uk	csak	érettségivel	rendelkezik.	Habár	az	érettségivel	rendelkező	
boomerek	egy	kis	mintát	alkotnak,	elmondható,	hogy	az	elmúlt	tíz	évben	átlagosan	
8	hazai	egyéni	és	33	csoportos	kiállításuk	volt,	miközben	30%-uknak	van	jelenleg	
magyar	galériás	képviselete	(20%-nak	külföldi	is).	Mindeközben	művészeti	alkotó	
tevékenységből	származó	 jövedelmük	átlagosan	az	éves	bevételük	42%-át	teszi	
ki,	 ami	 a	 többi	 csoport	és	a	generációs	megoszlás	viszonylatában	 is	egy	magas	
szám.	Ami	külön	érdekes,	hogy	az	egyetemet	végzett	boomer	generáció	számai	
ugyanezt	 a	 szempontrendszert	 követve	alig	 jobbak,	 sőt	 van,	 ahol	 rosszabbak	a	
csak	 érettségivel	 rendelkező	 boomerekénél	 (átlagosan	 8	 egyéni,	 36	 csoportos	
kiállításon	 vannak	 túl;	 jelenleg	 hazai	 galériás	 képviselete		 18%-nak,	 külföldi	

Doktori fokozat
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(BA/BSc)

érettségi vagy kevesebb
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52. ábra
GenerácIós meGoszLás 
(teljes minta, százalék, N=315)
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10%-nak	van;	bevételük	15%-át	teszi	ki	művészeti	tevékenységük).	Mindeközben	
a	csak	érettségivel	rendelkező	boomerek	megközelítőleg	kétszer	annyit	költenek	
havonta	művészeti	praxisukra,	mint	az	egyetemet	végzettek		(átlagosan	145.000	
és	76.000	Ft).	A	főiskolát	végzett	boomer	generáció	viszi	a	prímet	ezeken	a	terü-
leteken:	átlagban	18	egyéni	és	43	csoportos	hazai	kiállítással	büszkélkedhetnek,	 
és	50%-át	teszi	ki	a	bevételüknek	a	művészetükből	származó	jövedelem.	Az	érett-
ségivel	 rendelkező	 boomer	 csoport	 magasabb	 iskolai	 végzettsége	 feltehetően	 
a	XX.	század	második	felének	kultúrpolitikai	döntéseinek	esett	áldozatul.	

kIáLLítások száma
Lássuk,	hogyan	teljesítenek	a	válaszadók	a	kiállítások	számának	tekintetében,	ha	
legmagasabb	végzettségük	szempontjából	vizsgáljuk	őket!	

az egyéni	kiállítások	száma	tekintetében	a	főiskolával	rendelkezők	teljesítenek	a	
legjobban,	ők	átlagosan	9	hazai	és	3	külföldi	egyéni	kiállítást	tartottak	az	elmúlt	
10	évben;	hozzájuk	 legközelebb	a	doktori	 iskolával	 rendelkezők	állnak	 (8	hazai,	 
2	külföldi	kiállítás).	Érdekes,	hogy	az	egyetemi	diplomával	és	érettségivel	rendel-
kezők	egyaránt	6	egyéni	hazai	kiállítást	tarthattak	és	külföldi	egyéni	bemutatko-
zásaik	is	egymáshoz	viszonyítva	hasonló	mértékben	történtek	(1	db).	

A	 hazai	 és	 külföldi	 csoportos	 kiállítások	 esetében	 ez	 a	 sorrend	 már	 valame-
lyest	 megváltozik:	 a	 doktorin	 végzettek	mindkét	 esetben	 élen	 járnak	 33	 hazai	
és	 12	 külföldi	 kiállítással.	 Az	 egyetemi	 diplomások	 hozzájuk	 képest	 5	 kiállí-
tással	 tartottak	 kevesebbet	 akár	 itthon,	 akár	 külföldön.	Az	 érettségivel	 rendel-
kezők	 könyvelhették	 el	 a	 legkevesebb	 kiállítást	 ezeken	 a	 területeken,	 a	 dokto-
rival	rendelkezőkhöz	képest	majdnem	a	felét	jelentették	be	(átlagosan	18	hazai	és	 
4	külföldi).	Érdekesség,	hogy	míg	az	egyetemet	végzettek	elől	szerepelnek	a	hazai	
csoportos	kiállítások	tekintetében,	a	külföldi	csoportos	kiállítások	számát	nézve	
hátrébb	kerültek	a	főiskolával	rendelkezőkhez	képest	2-vel	(lásd 53. ábra).

Korosztályos	megoszlás	szerint	elmondható,	hogy	a	főiskolát	végzett	boomerek	
rendelkeznek	 átlagosan	 a	 legtöbb	 egyéni	 és	 csoportos	 kiállítással	 az	 elmúlt	 
10	évben	(18	és	43),	őket	szorosan	az	egyetemi	diplomával	és	doktorival	rendel-
kező	kortársaik	követik.

GaLérIás képvIseLet és eGyüttműköDés
A	jelenlegi	hazai,	illetve	külföldi	galériás	képviselet	felmérését	vizsgálva	azt	látjuk,	
hogy	a	főiskolán	végzettek	rendelkeznek	a	legnagyobb	arányban	úgy	hazai	(32%),	
mint	külföldi	galériás	képviselettel	(11%);	szorosan	utánuk	következnek	a	doktori	
iskolát	végzettek	(29%	és	11%)	(lásd 54. ábra). 

53. ábra
kIáLLítások száma 
(végzettség szerinti bontás, db, N=315)
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GaLérIás képvIseLet 
(végzettség szerinti bontás, százalék, N=315)
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Még	 izgalmasabb	 információkat	 kapunk,	 ha	 a	 képviseletet	 olyan	 szempontból	
vizsgáljuk,	hogy	hányan	vannak	azok,	akiknek	folyamatosan,	 tehát	a	múltban	 is	
volt	 és	 jelenleg	 is	 van	hazai	 galériás	 képviselete.	A	megkérdezett	doktori	 foko-
zattal	 rendelkező	 művészek	 negyede	 (26%)	 mondhatja	 el	 ezt	 magáról,	 míg	 a	
főiskolával	 rendelkezők	 21%-a	 (28-ból	 6	 fő),	 az	 egyetemet	 végzettek	 körének	
14%-a	(30	fő	a	220-ból)	és	a	válaszadó	29	érettségivel	rendelkezők	közül	egy	fő.	 
Ha	arra	vagyunk	kíváncsiak,	hogy	hány	válaszadó	 rendelkezik	újonnan	 „kialakí-
tott”	magyar	 galériás	 képviselettel,	 tehát	 karrierjének	 egy	 új	 pontján	 áll,	 akkor	
arányaiban		 a	 főiskolai	 diplomások	 közül	 kerül	 ki	 a	 legtöbb	 ilyen	művész	 (11%).	
A	 galériaelhagyók	 (tehát	 akiknek	 korábban	 volt	 hazai	 galériás	 képviselete,	 de	
jelenleg	már	nincs)	a	doktorival	 (21%)	és	az	egyetemi	diplomával	 (20%)	 rendel-
kezők	között	vannak	a	legtöbben.

Összességében	a	doktori	iskolával	rendelkezők	vezetnek	mind	a	galériamegtartás,	
mind	az	 -elhagyás	 szempontjából;	 szorosan	utánuk	a	 főiskolai	 diplomával	bírók	 
a	legaktívabbak	ilyen	téren.

Ugyanezeket	a	szempontokat	megvizsgálva	a	külföldi	galériás	képviselet	esetében	
az	látható,	hogy	a	főiskolát	végzettek	és	a	doktorisok	között	vannak	a	legtöbben,	
akiknek	a	múltban	is	volt	és	jelenleg	is	folyamatosan	van	külföldi	galériás	képvi-
selete	(mindkét	esetben	11%	ez	az	arány).	Ezzel	szemben	ugyanúgy	a	doktorival	
rendelkezők	közül	került	ki	a	 legtöbb	galériaelhagyó	 (13%),	és	míg	a	doktorisok	
és	főiskolai	diplomások	között	nincsen	olyan,	aki	újonnan	szerzett	volna	külföldi	
képviseletet	(tehát	a	múltban	nem	volt	neki,	de	jelenleg	már	van),	addig	a	válaszadó	
220	egyetemet	végzett	művész	közül	7-en	elmondhatják	ezt,	akárcsak	a	29	érett-
ségivel	rendelkező	közül	1	fő.

Különösen	 izgalmas	 itt	 is	a	metszeteket	megnézni,	hogy	kik	azok,	akik	mindent	
visznek,	tehát	akiknek	jelenleg	és	a	múltban	is	van	és	volt	hazai	és	külföldi	keres-
kedelmi	galériás	képviselete	az	egyes	végzettségek	tükrében.	Az	egyes	csopor-
tokon	belüli	arányokat	vizsgálva	a	főiskolai	diplomával	rendelkezők	között	vannak	
a	legtöbben	(11%),	akikre	mindez	igaz;	a	doktori	fokozattal	rendelkezők	között	ez	
5%,	míg	az	egyetemet	végzettek	esetében	2%.	Az	érettségivel	bírók	között	nincs	
olyan,	aki	folyamatosan	rendelkezik	hazai	és	külföldi	képviselettel	is.

Ha	 a	 metszetet	 csak	 a	 jelenkorra	 viszonyítjuk,	 akkor	 ezek	 a	 számok	 a	 doktori	
és	 főiskolai	 diplomával	 bírók	 esetében	 nem	 változnak,	 ellenben	 az	 egyetemet	
végzettek	esetében	1%-kal	nő,	az	érettségivel	rendelkezők	között	pedig	hirtelen	
megugrik	7%-ra.	Tehát	az	egyes	csoportok	ekkora	része	mondhatja	el	most,	hogy	
itthon	és	külföldön	is	képviseli	kereskedelmi	galéria.

A	külföldi	galériákkal	való	együttműködésben	 is	a	doktorit	végzettek	a	 legaktí-
vabbak,	 a	 megkérdezettek	 közel	 fele	 (47%)	 vesz	 részt	 kooperációkban,	 míg	 az	
érettségivel	rendelkezők	a	legkevésbé	(21%).	

a GyűjtŐkkeL vaLó kapcsoLóDás
A	végzettségek	szerinti	megoszlás	egy	csoport	esetében	érinti	jelentősen	a	gyűj-
tőkkel	 való	 kapcsolatok	mértékét	 és	 az	 eladásokat:	míg	 az	 érettségivel	 rendel-
kezők	esetében	csak	41%	mondhatja	el	magáról,	hogy	ismer	gyűjtőt	és	vásároltak	
is	 tőle,	addig	a	másik	három	végzettségi	kategóriában	ezek	az	arányok	54–61%	
között	mozognak	(lásd 55. ábra).

0%

20%

40%

60%

80%

Ismer-e gyűjtőt személyesen? Vásárolnak-e Öntől gyűjtők? 

Doktori fokozat
Egyetemi diploma (MA/MSc)
Főiskolai diploma (BA/BSc)
érettségi vagy kevesebb

0%

20%

40%

60%

80%

Ismer-e gyűjtőt személyesen? Vásárolnak-e Öntől gyűjtők? 

Doktori fokozat
Egyetemi diploma (MA/MSc)
Főiskolai diploma (BA/BSc)
érettségi vagy kevesebb

55. ábra
GyűjtŐk és vásárLások 
(végzettség szerinti bontás, százalék, N=315)
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56. ábra
páLyázásI keDv és eLnyert maGyar Díjak / ösztönDíjak 
(végzettség szerinti bontás, átlag, N=315)
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rezIDencIaproGramon vaLó jeLenLét 
(végzettség szerinti bontás, százalék, N=315)

páLyázásI szokások és Díjak
Pályázási	 szokások	 tekintetében	messze	 kiemelkednek	 az	 egyetemi	 diplomával	
rendelkezők,	 mikor	 arról	 van	 szó,	 hogy	 évente	 hányszor	 pályáznak	 különböző	
díjakra,	támogatásokra.	Őket	szorosan	a	doktori	fokozattal	rendelkezők	követik.	

Ezzel	szemben	a	felsorolt	hazai	művészeti	díjak	tekintetében	a	doktori	diplomások	
tűnnek	ki:	 csoportjuk	általánosságban	kétszer	annyi	díjat	kapott,	mint	az	egye-
temen	vagy	főiskolán	végzettek	(lásd 56. ábra). 

A	magyar	díjak	és	ösztöndíjak	megoszlása	végzettségtől	függetlenül	a	következő-
képpen	alakul:	a	megkérdezettek	közül	61%	nem	kapott	semmilyen	díjat,	míg	23%	
rendelkezik	legalább	egy	díjjal.	Ezzel	szemben	több	művész	is	büszkélkedhet	több	
díjjal,	szám	szerint	28	válaszadó	2	díjat	is	kapott	már	karrierje	során,	16-an	pedig	
3-at.	További	5	ember	vitt	már	haza	4	elismerést,	míg	1–1	fő	5	és	6	díjat	.	

A	nemzetközi	művészeti	díjak	esetében	szintén	a	doktorit	végzettek	között	van	a	
legtöbb	díjazott:	42%-uk	kapott	már	valamilyen	nemzetközi	díjat,	míg	az	egyetemi	
diplomások	között	ennek	a	fele	(lásd 57. ábra). 

rezIDencIaproGramok
A	kitöltők	közül	a	doktorit	végzettek	68%-a	vett	részt	eddig	valamilyen	külföldi	
rezidenciaprogramon,	 ők	 átlagosan	 3,2-szer	 szerepeltek	 ilyen	 programokon	
eddig.	Közülük	is	a	boomer	és	X	generáció	jár	az	élen	71–72%-os	részvételi	arány-
nyal.	Ehhez	képest	az	egyetemi	és	főiskolai	papírral	rendelkezők	közel	feleennyien	
(35%	és	32%)	vettek	részt	valamilyen	rezidenciaprogramon	eddig,	és	habár	keve-
sebben	vannak,	a	főiskolát	végzettek	a	legaktívabbak	a	csoportok	közül,	hiszen	
3,4	 alkalommal	 szerepeltek	 átlagosan.	 Ami	 itt	 külön	 érdekes,	 hogy	 az	 X	 és	 Y	
generáció		 tagjai,	 rendelkezzenek	 egyetemi	 vagy	 főiskolai	 végzettséggel,	 közel	
ugyanolyan	 arányban	 vesznek	 részt	 rezidenciaprogramokon	 mindkét	 diploma	
esetében	 (35–37%).	 Ugyanez	 elmondható	 a	 boomerekről	 is	 (25%).	 Az	 érett-
ségivel	 rendelkezők	 járnak	 legkevésbé	 ilyen	 művészeti	 programokra,	 10%-uk	
	átlagosan	1,5	alkalommal	vett	részt	(lásd 58. ábra). 
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nyeLvIsmeret
A	 nyelvismeret	 tekintetében	 a	 doktori	 diplomával	 rendelkezők	 kivétel	 nélkül	
(100%)	beszélnek	valamilyen	idegen	nyelvet,	míg	az	egyetemi	diplomával	rendel-
kezőknek	csak	89%-áról	mondható	el	ugyanez.	Az	érettségit	birtoklók	a	sereg-
hajtók	ezen	a	téren	(62%).	A	beszélt	nyelvek	száma	tekintetében	ugyanez	a	sorrend	
figyelhető	 meg,	 a	 doktori	 iskolát	 végzettek	 szignifikánsan	 jobban	 teljesítenek.	
Abban	a	pontszámítási	rendszerben,	ahol	egy	idegen	nyelv	magas	szintű	ismerete	
és	használata	1,	közepes	ismerete	és	ritkább	használata	pedig	0,5	pontot	ér,	a	két	
pólus	különbsége	szemmel	látható:	a	doktorit	végzettek	1,56,	míg	a	csak	érettsé-
givel	rendelkezők	pontosan	egy	egész	értékkel	kevesebb,	tehát	0,56	idegen	nyelv	
ismeretét	birtokolják	(lásd 59. ábra).

művészetI csoport
A	 doktorit	 végzettek	 messze	 a	 legtöbben	 (63%)	 tagjai	 valamilyen	 művészeti	
csoportnak;	a	főiskolával	rendelkezők	57%-a,	az	egyetemmel	és	érettségivel	bírók	
egyaránt	közel	45%-ban	rendelkeznek	ilyen	tagsággal.

pubLIkácIók
A	 saját	 művészeti	 munkásságot	 valamilyen	 formában	 feldolgozó	 publikációk	
számában	a	doktorit	végzett	csoport	magasan	kiemelkedik.	A	hazai	publikáció	kat	
tekintve	ez	a	csoport	teljesít	a	 legjobban,	94%-ukról	 jelent	már	meg	valamilyen	
munkásságukat	 feldolgozó	 katalógus,	 könyv,	 míg	 az	 érettségivel	 rendelkezők	
között	vannak	a	legkevesebben,	akik	rendelkeznek	ilyennel	(65%).	Külföldi	publi-
kációk	 tekintetében	ez	az	olló	még	tágabbra	nyílik:	a	doktorit	végzettek	68%-a	
tudhat	magáénak	ilyet,	míg	az	érettségit	birtoklók	vannak	a	 legkisebb	arányban	
ebben	a	tekintetben,	létszámuk	majdnem	harmada	az	előzőnek	(24%).
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60. ábra
mILyen Gyakran fIGyeLI ön a művészetI Híreket? 
(végzettség szerinti bontás, átlag, N=315)

tájékozottsáG – és mInDaz, amIt teszünk érte
A	 művészeti	 hírekkel	 kapcsolatos	 tájékozottság	 kapcsán	 a	 doktori	 diplomával	
rendelkezők	 tesznek	 a	 legtöbbet	 azért,	 hogy	 minél	 inkább	 képbe	 kerüljenek,	
legyen	szó	bármelyik	hírszerzési	forrás	nyomon	követéséről;	utánuk	szorosan	az	
egyetemi	 diplomások	 teszik	 ugyanezt	 (lásd 60. ábra).	 Ez	 a	 sorrend	megmutat-
kozik	a	szakmai	közeg	ismeretével	kapcsolatban	is:	ez	a	két	csoport	érzi	leginkább	
úgy,	hogy	ismerik	a	hazai	szakmai	közeget	(4,1	és	3,6	ponttal	az	ötfokú	skálán,	ahol	
az	1	a	nem	ismerem,	az	5	a	teljesen	jól	ismerem).

véGzettséG és meGéLHetés kapcsoLata
A	 doktori	 diplomával	 és	 a	 főiskolával	 rendelkezők	 közel	 azonos,	 mérsékelt/
közepes	 mértékben	 jönnek	 ki	 saját	 jövedelmükből	 (mindkét	 esetben	 3,2	 az	
ötfokú	skálán),	de	eltérő	mértékben	egészítik	ki	művészeti	alkotótevékenységből	
származó	 jövedelmüket	más	bevételekkel.	A	doktori	 iskolát	végzettek	bevétel-
ének	átlagosan	19%-át,	míg	a	főiskolával	rendelkezők	esetében	43%-át	teszi	ki	
a	művészeti	tevékenységből	származó	jövedelem.	Az	egyetemi	diplomával	és	az	
érettségivel	rendelkezők	a	két	érték	között	helyezkednek	el	(26	és	32%).	

Arra	 a	 kérdésre,	 hogy	mennyire	 érzik	magukat	 anyagi	 biztonságban,	 a	 doktori	
diplomával	 rendelkezők	 válaszoltak	 a	 legpozitívabban,	 de	 az	 ő	 értékük	 is	 egy	
mérsékelt/közepes	(3,2),	őket	szorosan	ismét	a	főiskolával	rendelkezők	követik	
(2,8),	majd	az	érettségivel	és	legvégül	az	egyetemi	fokozattal	rendelkezők	követ-
keznek	 (közel	 egyenlő,	 2,6	 ponttal	 jellemzett	 mértékben	 –	 lásd 61. ábra).	
Tehát	az	iskolázottság	mértéke	mint	háttér	nem	áll	feltétlenül	egyenes	arányban	
az	anyagi	biztonság-érzettel.
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A	 művészeti	 praxishoz	 kapcsolódó	 kiadások	 mértéke	 tekintetében	 jelentős	
különbségeket	 fedezhetünk	 fel,	 hiszen	 az	 egyetemi	 fokozattal	 rendelkezők	
költenek	a	legkevesebbet	(78.000	Ft),	míg	a	doktorival	és	a	főiskolai	diplomával	
bírók	 közel	 hasonló	mértékben	 sokkal	 többet	 (127.000	 és	 130.000	Ft).	Utóbbi	
magas	 értékek	 mindkét	 csoport	 esetében	 az	 oda	 tartozó	 boomer	 és	 X	 gene-
ráció	tagjainak	köszönhetőek.	Például	a	doktori	fokozattal	rendelkező	boomerek	
2019-ben	átlagosan	havi	közel	200.000	Ft-ot	költöttek,	a	főiskolai	diplomával	bíró	
boomerek	pedig	113.000	Ft-ot,	ellenben	a	szimpla	egyetemi	diplomával	rendel-
kezők	csak	ennek	közel	harmadát	(havi	76.000	Ft).

A	művészeti	projektek	megvalósulása	tekintetében	nincs	szignifikáns	különbség,	
minden	csoport	54–66%	közötti	arányban	tudta	megvalósítani	terveit.	

Az	adatok	végzettség	szerinti	felbontásából	egyértelműen	kitűnik,	hogy	a	megkér-
dezettek	közül	a	doktori	iskolát	(DLA-t)	végzett	művészek	járnak	az	élen	a	legtöbb	
tényező	 szempontjából,	 azonban	 sok	 tekintetben	 a	 főiskolát	 végzett	 csoport	
átveszi	a	vezetést.	Míg	a	DLA-val	rendelkezők	kapják	a	legtöbb	hazai	és	nemzet-
közi	 művészeti	 díjat	 is,	 a	 legtöbben	 közülük	 rendelkeznek	 hazai	 vagy	 külföldi	
galériás		képviselettel,	és	nekik	van	a	legtöbb	csoportos	kiállításuk	is,	az	egyéni	kiál-
lításokra	tekintve	a	főiskolát	végzettek	teljesítenek	jobban.	A	főiskolát	végzettek	
közül	a	boomer	generáció	kimagaslóan	jó	számai	húzzák	az	egész	csoportot,	akik	
feltehetően	a	mai	Képzőművészeti	Egyetem	elődjén,	a	Képzőművészeti	Főiskolán	
kapták	főiskolai	szintű	diplomájukat.

az alma mater  

A	 közel	 130	 éves	 múltra	 visszatekintő	 (mai	 nevén)	 Magyar	 Képzőművészeti	
Egyetem	a	 legfőbb	helyszíne	a	művészképzésnek.	Bár	más	egyetemeken	 is	van	
lehetőség	 festőnek,	 szobrásznak,	 grafikusnak	 tanulni,	 ám	 a	 legnagyobb	 rangja	
–	kimondva-kimondatlanul	–	a	mai	napig	a	 „Képzős”	diplomának	van,	hiszen	ez	 
a	 legrégebbi	 képzőművészeti	 felsőoktatási	 intézmény	 Magyarországon.	 Azt	
tartják,	 hogy	 az	 MKE-n	 végzetteknek	 jobb	 lehetőségei	 vannak	 a	 művészeti	
világban,	mint	 a	 többi	magyar	 egyetemen	 tanulóknak,	 ám	 a	 külföldi	művészeti	
egyetemen	 való	 diplomázás	 felülmúlja	 lehetőségekben	 az	 összes	 hazai	 intéz-
ményt.	

Öt	csoportra	osztottuk	a	válaszadókat	az	intézményi	elosztásban:	akik	a	Magyar	
Képzőművészeti	 Egyetemen	 (50%),	 a	 Moholy-Nagy	 Művészeti	 Egyetemen	
(17%),	 a	Pécsi	Tudományegyetem	Művészeti	Karán	 (14%)	 végeztek,	 illetve	 akik	
egyéb	 belföldi	 egyetemen1	 (13%)	 vagy	 külföldi	 egyetemen	 (6%)	 végezték	 a	
tanulmányai	kat	 (lásd 62. ábra).	Bár	az	utóbbi	minta	 igen	kis	 számú	 (mindössze	
16	fő),	így	statisztikailag	nem	nevezhető	szignifikánsnak,	ám	a	csoport	jellegéből	
adódóan	nem	összevonható	semelyik	másik	kategóriával	sem.	Így	ez	az	információ	
inkább	csak	érdekességnek	tekinthető.

1  Egyéb belföldi egyetemek: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Budapesti Metropolitan 
Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kar, Budapesti Műszaki Egyetem, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola.
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62. ábra
véGzettséG HeLyszíne szerIntI IntézményI meGoszLás
(százalék, N=292)
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anyaGI HeLyzet és bIztonsáG 
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63. ábra
csaLáDI Háttér
(intézményi bontás, átlag, N=292)

64. ábra
művész csaLáDtaG 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)

65. ábra
művészetI középIskoLaI véGzettséG 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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Elsőként	 a	 családi	 hátteret	 vizsgálva	 azt	 látjuk	 (63. ábra),	 hogy	érdekes	módon	
messze	 elmaradva	 a	 többiektől	 a	 Pécsi	 Tudományegyetemen	 (PTE)	 végzett	
kitöltők	családi	háttere	a	legrosszabb	(0,6),	őket	az	egyéb	belföldi	egyetemeken	
végzettek	követik	(0,8),	míg	a	legjobb	családi	háttérrel	a	Moholy-Nagy	Művészeti	
Egyetemen	(MOME)	végzettek	rendelkeznek	(1,2	–	azaz	átlagban	több	mint	egy	
szülőjüknek	van	diplomája).

A	legritkábban	a	külföldi	egyetemen	végzettek	rendelkeznek	művész	családtaggal	
–	mindössze	19%-uk	–,	a	PTE-n	végzetteknek	ezzel	szemben	több	mint	duplája	
(41%),	 míg	 a	 többi	 egyetemen	 végzetteknél	 ez	 az	 arány	 nagyjából	megegyezik	
(32%-38%	között	mozog	–	lásd 64. ábra).

Az	 MKE-n,	 PTE-n	 és	 a	 külföldi	 egyetemeken	 diplomázottak	 esetén	 nagyjából	
egyenlő	a	képzőművészeti	középiskolában	végzettek	aránya	(56%,	52%,	50%),	míg	
a	MOME-n	és	az	egyéb	belföldi	egyetemeken	végzetteknél	ez	a	szám	nagyságren-
dileg	kevesebb	(30%	és	32%	–	lásd 65. ábra).
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az oktatás értékeLése
A	diplomával	rendelkező	válaszadókat	arra	kértük,	hogy	több	szempontból	is	érté-
keljék	az	oktatásukat.	

Ahogy	a	66-os ábrán	látható,	a	kapott	tudás	mennyisége	a	külföldi	egyetemeken	
végzettek	szerint	kimagasló	 (4,7),	ezt	a	PTE	 (4,2)	majd	a	MOME	követi	 (4,1).	 
Az	egyéb	belföldi	egyetemeken	végzettek	esetén	ez	a	szám	4,	a	sort	pedig	az	MKE	
zárja	3,8-kal,	azaz	majdnem	egy	teljes	ponttal	rosszabbul,	mint	az	élen	álló	külhoni	
intézmények.

A	kapott	tudás	alkalmazhatósága	a	külföldi	egyetemeken	végzettek	szerint	 igen	 
jó	(4,4),	a	magyar	egyetemeken	végzettek	véleménye	pedig	nagyjából	megegyezik	
(3,5–3,8).

Az	oktatók	 és	mesterek	 felkészültségét	 értékelték	 általánosságban	 a	 legjobbra	 
a	válaszadók:	a	külföldi	egyetemeken	végzettek	mindkettőt	4,4-re	taksálták,	míg	
az	egyéb	belföldi	egyetemeken	végzettek	értékelték	mindenki	közül	a	legjobbra	a	

66. ábra
az oktatás értékeLése 
(Intézményi bontás, átlag, N=292)
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mestereiket	4,5	ponttal,	az	oktatókat	pedig	4,3-mal.	A	PTE-n	végzettek	átlagban	
4,2	és	4,3	pontot	adtak,	míg	a	MOME-n	4,1-et	és	4,4-et.	Ismét	az	MKE	zárta	a	sort	
3,9	és	4	pontos	értékeléssel	az	oktatók	és	a	mesterek	esetén.

A	művészeti	pályára	 és	 a	művészeti	 világban	 való	 eligazodásra	 való	 felkészítés	
átlagban	is	jóval	kevesebb	pontot	kapott,	mint	az	oktatók	és	a	mesterek	(2,9	és	2,5),	
ám	 itt	 is	a	külföldi	egyetemek	vezetnek	 (3,4	és	3	ponttal)	és	az	MKE	van	a	sor	
végén	(2,7	és	2,2	ponttal)	mindkét	szempontból.

Megállapíthatjuk,	hogy	az	oktatás	értékelésénél	összességében	–	egy	attribútum	
(mesterek)	kivételével	–	mindenhol	a	külföldi	egyetemeken	végzettek	adták	a	legjobb	
értékelést,	míg	a	Magyar	Képzőművészeti	Egyetem	kapta	a	legrosszabb	pontszá-
mokat.	Ennél	az	eredménynél	érdemes	figyelembe	venni,	hogy	az	MKE-n	végzett	
a	kitöltők	több	mint	50%-a,	ezáltal	nagyobb	az	eredmények	szórása.	Hasonlóan,	
a	végzés	időpontja	is	a	leghosszabb	időtartamot	átölelő,	egyes	kitöltők	több	mint	
50	éve	végeztek	az	egyetemen.
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kIáLLítások száma
Minden	esetben	elmondható,	hogy	a	külföldi	egyetemeken	végzettek	tudhatják	
magukénak	a	legtöbb	kiállítást	mind	hazai	(átlagban	11	egyéni	és	37	csoportos),	
mind	 külföldi	 (átlagban	 6	 egyéni	 és	 15	 csoportos)	 kiállítások	 esetén.	 Őket	 az	
MKE-n	végzettek	követik	(7	és	32	db	hazai,	2	és	7	db	külföldi	kiállítással	–	lásd 
67. ábra).	A	többi	egyetemeken	végzettek	átlagban	feleannyi	kiállítással	rendel-
keznek,	azaz	levonhatjuk	azt	a	következtetést,	hogy	aki	külföldön	végzi	el	az	
	egyetemet,	az	kétszer	sikeresebb	a	kiállítások	terén.

GaLérIás képvIseLet/szakmaI eGyüttműköDések
Galériás	 képviselettel	 is	 a	 külföldi	 egyetemeken	 végzettek	 állnak	 a	 legjobban	
(jelenleg	 44%-uknak	 van	 magyar	 és	 25%-uknak	 van	 külföldi	 galériás	 képvise-
lete),	őket	messze	lemaradva	az	MKE-n	végzettek	követik	(24%	és	9%).	A	Pécsen	
végzettek	állnak	a	legrosszabbul,	közülük	mindössze	12%-nak	van	jelenleg	hazai	
és	2%-nak	külföldi	képviselete	(lásd 68. ábra). 

Arra	 is	 kíváncsiak	 voltunk	 (69. ábra),	 hogy	 a	 galériás	 képviseleten	 túl	 hányan	
működnek	 együtt	 külföldi	 galériákkal,	 illetve	 hányan	 dolgoznak	 rendszeresen	
művészettörténészekkel	és/vagy	kurátorokkal.	A	sorrend	itt	is	a	már	eddig	tapasz-
talt:	 a	 külföldi	 egyetemeken	 végzetteknél	 a	 leggyakoribb	 ez	 a	 gyakorlat,	 őket	 
a	MKE-sek	követik,	ám	majdnem	egyenlő	az	arány	(35%	és	34%)	a	külföldi	galéri-
ákkal	való	együttműködés	terén	a	Képzősök	és	a	más	belföldi	egyetemen	végzet-
teknél.	 Az	 adatokból	 az	 is	 kitűnik,	 hogy	 átlagban	 gyakoribb	 az	 együttműködés	 
a	szakmai	partnerekkel,	mint	a	galériás	elköteleződés.

68. ábra
GaLérIás képvIseLet 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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69. ábra
szakmaI eGyüttműköDés 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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67. ábra
kIáLLítások száma 
(Intézményi bontás, db, N=292)
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Pályázási kedv Fontos magyar művészeti díjak száma

71. ábra
páLyázás és eLnyert Díjak / ösztönDíjak 
(Intézményi bontás, átlag, N=292)

GyűjtŐk
Gyűjtői	kapcsolatok	terén	 (több	mint	egy	gyűjtőt	 ismer,	 illetve	egynél	 többször	
adott	már	el	gyűjtőnek)	megint	a	külföldön	végzettek	állnak	az	élen	(69–69%-kal),	
őket	az	MKE-n	végzettek	követik	(63,	illetve	59%-kal).	Ebben	a	kategóriában	a	Pécsen	
végzettek	állnak	a	legrosszabbul,	ők	feleannyi	gyűjtői	kapcsolattal	rendelkeznek	
(31%-nak	van	ismeretsége,	36%-tól	vásárolt	már	gyűjtő	–	lásd 70. ábra).

páLyázás
Míg	a	pályázási	kedv	kiemelkedik	a	külföldön	végzettek	között	(1,97),	és	alulmarad	
az	egyéb	belföldi	egyetemeken	végzettek	esetében	(1,42),	addig	az	elnyert	magyar	
díjak	esetén	az	MKE-n	végzettek	magasan	vezetnek	(93%),	szemben	a	többiek	50%	
körüli	értékeivel	(itt	is	jóval	elmaradnak	az	egyéb	belföldi	egyetemeken	végzettek).	

A	nemzetközi	díjak	esetén	a	külföldön	végzettek	állnak	az	élen	0,5-tel.	Díjak	tekin-
tetében	az	egyéb	belföldi	egyetemeken	végzettek	állnak	a	 legrosszabbul	ebben	 
a	kategóriában	(lásd 71. ábra).

küLföLD
Mindezek	 után	 nem	meglepő,	 hogy	 a	 külföldi	 egyetemen	 végzettek	 állnak	 a	
legjobban	a	nemzetközi	művészeti	kiállításokon	(biennálékon,	triennálékon)	való	
megjelenésben	(44%),	és	kiemelkednek	a	nemzetközi	művészeti	vásárokon	(tehát	
a	 kereskedelmi	 piacon)	 való	 jelenlétben	 is	 (88%).	 A	Magyarországon	 végzettek	
esetén	az	előbbinél	az	MKE	áll	a	második	helyen	(39%),	míg	az	utóbbinál	a	MOME-n	
végzettek	(41%)	(lásd 72. ábra).
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72. ábra
nemzetközI jeLenLét 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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70. ábra
GyűjtŐk és vásárLások 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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74. ábra
műterem 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)

nyeLvtuDás
Ma	már	szükséges	a	diplomához	egy	nyelv	ismerete	(nyelvvizsga),	így	elsőre	azt	
várnánk,	hogy	itt	minden	csoportban	100%	lesz	a	válasz,	ám	korábban	nem	volt	
kötelező,	így	akik	régebben	végeztek,	nem	biztos,	hogy	rendelkeznek	nyelvtudással.	

a 73. ábrán	 láthatóan	az	MKE-n	és	a	MOME-n	végzettek	esetén	megegyezik	a	
nyelvtudással	rendelkezők	száma	(86%	és	87%),	a	PTE-n	(95%),	 illetve	az	egyéb	
belföldi	 egyetemeken	 (90%)	kicsivel	magasabb	az	 arány.	A	nyelvtudás	mértéke	
szempontjából	a	egyéb	belföldi	egyetemeken	végzettek	állnak	az	élen	(1,4)	–	tehát	
ők	több	mint	egy	nyelven	érdemben	tudnak	beszélni	–,	őket	az	MKE	követi	(1,1),	
majd	egyenlő	arányban	a	PTE	és	a	MOME	(1)	.

műterem, művészcsoport
Ahhoz,	hogy	a	művész	alkotni	 tudjon,	általában	műteremre	van	szüksége,	de	nem	
mindenkinek	 van	 lehetősége	 műteremhez	 jutni,	 illetve	 azt	 fenntartani.	 Ezen	
a	 téren	 az	MKE-n	 végzettek	 állnak	 a	 legjobban	 (80%),	 őket	 a	 PTE-sek	 követik	
(71%),	majd	a	külföldi	egyetemeken	végzettek	(69%).	A	legkevesebben	a	MOME-n	
végzettek	közül	rendelkeznek	műteremmel	(lásd 74. ábra).

Nagy	 eltérések	 vannak	 a	művészcsoporthoz	 tartozásban	 is,	 ahogy	 ezt	 a	 75-ös 
ábrán	 láthatjuk.	Míg	a	MOME-n	és	a	külföldi	egyetemeken	végzettek	számára	
többnyire	 fontos	 a	 művészcsoporthoz	 tartozás	 (62,	 illetve	 63%-uk	 tag),	 addig	 
a	Pécsen	végzetteknek	csak	mintegy	harmada	(36%)	tag	valahol.
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75. ábra
művészcsoport-taGsáG 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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73. ábra
nyeLvtuDás 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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78. ábra
szakmaI közeG Ismerete 
(Intézményi bontás, átlag, N=292)
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saját honlap Instagram Facebook online vásártér works.io Behance

79. ábra
onLIne kommunIkácIós eszközök HasznáLata 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)

Ami	 meglepő,	 hogy	 ha	 csak	 egy	 hajszálnyival	 is,	 de	 a	 külföldi	 egyetemeken	
végzettek	 gondolják	 úgy	 leginkább,	 hogy	 jól	 ismerik	 a	 jelenlegi	 hazai	 szakmai	
közeget.	(lásd 78. ábra).

onLIne jeLenLét
Ahogy	az	a	79-es ábráról	 leolvasható,	az	online	 jelenlétről	 is	elmondható,	hogy	
a	külföldön	végzettek	használják	ki	az	internet	adta	lehetőségeket	leginkább	(saját	
honlappal	 és	 Instagrammal	 56–56%	 rendelkezik,	 Facebook	 oldallal	 75%),	 míg	 
a	Pécsen	végzettek	a	legkevésbé	(saját	honlap:	20%,	Instagram:	41%	és	Facebook:	38%).
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76. ábra
Interjú 
(Intézményi bontás, százalék, N=292)
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77. ábra
tájékozottsáG 
(Intézményi bontás, átlag, N=292)

Interjú
A	PTE-n	végzettek	szerepelnek	legkevesebbet	tv-ben,	rádióban	és	az	online	médi-
ában:	rádiós	szereplések	esetén	csak	majdnem	feleannyit	(45%),	mint	a	külföldön	
végzettek	(81%).	Ismerve	az	eddigi	eredményeket,	nem	meglepő	módon	ebben	is	
a	külföldön	végzettek	vezetnek	(lásd 76. ábra).

szakmaI tájékozottsáG
Abban,	hogy	ki	mennyire	figyeli	a	művészeti	híreket,	nincs	nagy	eltérés	a	csoportok	
között	(lásd 77. ábra).



anyaGIak
Annak	 ellenére,	 hogy	 jellemzően	 mindenben	 a	 külföldön	 végzettek	 hasítanak,	
mégis	ők	érzik	legkevésbé	anyagi	biztonságban	magukat.

Ők	költenek	havi	 szinten	a	 legtöbbet	a	művészetükre	 (átlagban	157.000	Ft-ot),	 
a	 legkevesebbet	 (előbbi	 összegnek	 kevesebb,	 mint	 a	 felét)	 pedig	 a	 PTE-sek	
(57.000	Ft).	Ugyanez	az	arány	az	alkotói	tevékenységből	befolyt	összegek	terén:	
míg	a	külföldiek	esetén	46%,	addig	a	PTE-seknél	 csak	 jövedelmük	20%-át	 adja	 
a	művészeti	tevékenységből	származó	bevétel.	A	2019-ben	megvalósult	projekt-
jeik	száma	is	ehhez	igazodik:	74%	és	44%.

Összességében	 elmondhatjuk,	 hogy	 a	 külföldi	 diplomával	 rendelkező	 alkotók	
jobban	teljesítenek	minden	téren.	A	hazai	egyetemeken	végzettek	között	a	Magyar	
Képzőművészeti	Egyetemen	diplomát	szerzettek	szakmai	eredményei	(kiállítások	
száma,	galériás	képviselet	stb.)	jobbak,	de	egyéb	tekintetben	nincsenek	nagy	elté-
rések,	ami	ellentmond	az	általános	vélekedésnek,	miszerint	a	„Képzős”	diplomával	
rendelkezőknek	könnyebben	megy	a	művészeti	karrierépítés.

80. ábra
szakok szerIntI bontás
(diplomás művészek, végzett szak, N=344)

szakok és alkotók  

A	végzettség	és	a	végzettség	helyszínének	áttekintése	után	 izgalmas	megnézni,	
hogy	mely	szakok	voltak	a	legnépszerűbbek	a	válaszadók	között	a	művészeti	egye-
temeken,	 főiskolákon	és	milyen	eredményeket	mutatnak	 fel	az	egyes	 szakokon	
végzett	válaszadó	művészek.	Ennek	a	vizsgálatnak	egy	külön	mélységet	ad	a	tény,	
hogy	nagyon	sok	művész	–	függetlenül	attól,	hogy	milyen	szakon	végzett	–	több	
művészeti	formában	is	alkot,	akár	teljesen	elhagyva	az	alma	materből	eredetileg	
következő	pályáját.	Lehet,	hogy	valaki	festőművész	szakon	végzett,	ma	már	mégis	
inkább	a	grafikában	és	a	fotóművészetben	jeleskedik?	Ebben	a	fejezetben	ezekre	
az	összefüggésekre	is	fény	derül.

A	megkérdezett	 legalább	 főiskolát	 vagy	 egyetemet	 végzett	művészek	 (287	 fő)	
legnagyobb	hányada	festőművész,	grafikusművész	és	szobrász	szakokon	szerezte	
diplomáját,	 ahogyan	 az	 alábbi	 80. ábrán	 is	 látható.	 Habár	 a	 legalább	 főiskolai	
diplomával	bíró	válaszadók	több	mint	kétharmada	egy	szakon	végzett,	a	fennma-
radó	egyharmad	kettőnél	több	szakon	is	szerzett	diplomát.	Fontos	megjegyezni,	
hogy	ezek	a	számok	a	szakpárok	jelenléte	miatt	nem	a	válaszadókat	jelölik,	hanem	
hogy	egyes	szakokon	hányan	végeztek	–	tehát	aki	két	szakon	végzett,	az	mindkét	
helyen	szerepel.

Bizonyos	szakokon	a	válaszadóknak	csak	kis	száma	végzett,	éppen	ezért	ezek	a	
szakok	a	továbbiakban	a	következők	szerint	kerülnek	összevonásra	és	elemzésre:	
•	 Grafikusművész	és	tervezőgrafika	szakok	
(továbbiakban:	Grafikusművész	szakon	végzettek)

•	 Szobrászművész	és	tárgyalkotás	szakok	együttesen	(továbbiakban:	
Szobrászművész	szakon	végzettek)

•	 Egyéb	kategória:	Animáció,	Designelmélet,	Esztétika,	Intermédia-művész,	
Látványtervezés,	Média	design,	Textiltervezés
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81. ábra
kIáLLítások száma 
(szakok szerinti bontás, db, N=275)

A	leggyakoribb	a	két	szak	elvégzése	(80	fő),	de	kilenc	fő	három	vagy	több	szakon	
is	 végzett.	 A	 szakpárosítások	 közül	 a	 képzőművész	 tanár	 végzettség	 jelenléte	
egy	 másik	 szak	 mellett	 a	 leggyakoribb	 (58	 fő).	 A	 festőművész	 és	 grafikusmű-
vész	szakokon	végzettek	választották	legtöbbször	a	tanári	diploma	megszerzését	
is	 (31,	 illetve	12	fő),	szorosan	utánuk	a	szobrászművészek	jönnek	(10	fő).	Külön	
érdekesség,	 hogy	 a	 válaszadók	 közül	 további	 11	 fő	 rendelkezik	 csak	 képzőmű-
vész	tanári	diplomával,	tehát	ezek	a	diplomák	nem	párosulnak	más	végzettséggel.	
Oktatásuk	során	többen	párosították	a	grafikusművész	szakot	is	más	szakokkal,	
pl.	a	festőművészettel	vagy	a	tervezőgrafikával	(7–7	fő).	

kIáLLítások
Elsőként	az	egyes	szakokon	végzettek	későbbi	szereplését	vizsgáljuk	meg	a	kiállí-
tások	számának	tekintetében	(lásd 81. ábra). 

A	hazai	művészeti	színtéren	való	bemutatkozás	mértékét	 felmérve	a	válaszadó	
művészek	 között	 kitűnik,	 hogy	 az	 egyéni	 kiállítások	 esetében	 a	 festőművész	
szakon	tanultak	vezetnek	(átlagosan	8	kiállítás),	szorosan	utánuk	következnek	a	
szobrász	és	a	fotóművész	szakokon	végzettek	átlagosan	6	kiállítással,	míg	a	grafi-
kusművészek	 5,	 az	 egyéb	 szakokon	 végzettek	 pedig	 3	 egyéni	 kiállítást	 köny-
velhettek	 el	 itthon	 az	 elmúlt	 10	 év	 során.	A	 hazai	 csoportos	 kiállítások	 számát	
tekintve	ez	a	sorrend	hasonlóan	alakul	abban	a	tekintetben,	hogy	a	festőművész	
és	 a	 grafikusművész	 szakon	 végzettek	 rendelkeznek	 a	 legtöbb	 csoportos	 hazai	
kiállítással	(32	db).	A	fotóművész	és	a	szobrászművész	szakon	végzettek	átlagosan	
24	csoportos	 tárlatot	 jeleztek,	de	az	egyéb	szakokon	diplomát	 szerzettek	 is	21	
kiállítással	zártak.	Ha	ezt	generációk	mentén	 is	nézzük,	az	 látszik,	hogy	a	hazai	
csoportos	kiállítások	tekintetében	a	festőművész	és	a	szobrászművész	szakokon	
végzett	boomer	generáció	vezet	itt	is	(átlagosan	50	és	49	kiállítással).	Ezen	adatok	
alapján	 kiszűrhető,	 hogy	 a	 haza	 művészeti	 világban	 átlagosan	 a	 festőművész	
szakon	végzettek	kapják	a	legtöbb	bemutatkozási	lehetőséget.	

A	 külföldön	 való	 megnyilvánulási	 lehetőségek	 kapcsán	 más	 kép	 tárul	 elénk,	
de	 a	 különbségek	 elenyészőek.	 Egyéni	 tárlatok	 esetében	 a	 fotóművész	 szakon	
végzettek	 járnak	 legelöl	 (átlagosan	3),	míg	 a	 festőművész	 és	 a	 szobrászművész	
szakokon	végzettek	2,	a	fennmaradó	csoportok	pedig	1	egyéni	kiállítást	tartottak	
az	 elmúlt	 10	 évben	 hazánkon	 kívül.	 Figyelembe	 véve,	 hogy	 egy	 itthon	 élő	
művésznek	mennyire	nehézkes	külföldön	egyéni	kiállítási	lehetőséget	kapni,	ezek	
a	számok	nem	meglepőek.	Ha	ebbe	az	egyenletbe	beemeljük	a	generációs	különb-
ségeket	 is,	 látható,	 hogy	 a	 hazai	 egyéni	 kiállítások	 esetében	 a	 szobrászművész	
és	a	festőművész	boomerek	(17	és	13	egyéni	kiállítás	10	év	alatt)	járnak	legelöl.	 
A	 szobrászok	 esetében	 érdemes	 kiemelni,	 hogy	 például	 a	 festőművészekhez	
képest	 más	 típusú	 lehetőségeik	 vannak	 kiállítani,	 hiszen	 a	 klasszikus	 kiállító-
terekben	 –	 technikai	 korlátok,	 pl.	 méretezés,	 anyaghasználat	 révén	 –	 gyakran	
kevésbé	tudnak	megjelenni.

A	külföldi	csoportos	kiállítások	esetében	is	a	fotóművész	szakon	végzettek	telje-
sítenek	a	legjobban	9	tárlattal,	szorosan	utánuk	azonban	a	grafikusművész	szakon	
végzettek	is	ott	vannak	8	kiállítással.	Az	egyéb	szakokon	végzettek	7,	míg	a	festő-
művész	 és	 a	 szobrászművész	 szakon	 diplomát	 kapók	 átlagosan	 6	 csoportos	
tárlaton	 vettek	 részt	 külföldön	 az	 elmúlt	 10	 évben.	 Tehát	 a	 válaszadók	 között	
külföldön	egyértelműen	a	fotóművészek	mutatkoznak	be	gyakrabban	külföldön.

Az	egyéb	nemzetközi	jelenlétet	vizsgálva	azt	látjuk (lásd 82. ábra),	hogy	a	grafikus	-
művész	 szakon	 végzettek	 több	mint	 fele	 (53%)	 vett	már	 részt	 valamilyen	 nagy	
nemzetközi	 kiállításon,	 biennálén	 –	 ehhez	 képest	 az	 egyéb	 szakokon	 diplomát	
kapók	 40%-a,	 a	 fotóművészek	 36%-a,	 festők	 32%-a	 és	 a	 szobrászok	 30%-a	
mondhatja	el	ugyanezt.	Ezzel	 szemben	a	nemzetközi	művészeti	vásárokon	való	
szereplés	tekintetében	a	grafikusművész	szakon	végzettek	teljesítenek	a	legrosz-
szabbul	 (31%-uk	 vett	 részt	 ilyen	 eseményen),	 és	 a	 fotóművészek	 jelennek	meg	
leggyakrabban,	 hiszen	 68%-uk	 szerepelt	 már	 valamilyen	 vásáron.	 A	 festőmű-
vész,	szobrászművész	és	egyéb	szakokon	tanultak	40%-a	mondhatja	el	magáról	
ugyanezt.	
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82. ábra
nemzetközI jeLenLét 
(szakok szerinti bontás, százalék, N=275)
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GaLérIás képvIseLet
Ha	 a	 jelenlegi	 magyar	 galériás	 képviseletre	 tekintünk (83. ábra),	 legnagyobb	
arányban	 a	 fotóművész	 szakon	 végzettek	 mondhatják	 el	 magukról,	 hogy	 van	
jelenleg	magyarországi	galériás	képviseletük	(42%),	majd	szorosan	őket	a	festő-
művész	 (27%)	 szakon	 végzettek	 követik.	 Ugyanez	 a	 tendencia	 figyelhető	 meg	 
a	 jelenlegi	 külföldi	 galériás	 képviselet	 esetében:	 a	 fotóművészek	 helyezkednek	
el	az	élen	(16%),	és	szorosan	utánuk	következnek	a	festőművészek	(11%).	Rövid	
pillantást	vetve	a	múltra	kitűnik,	hogy	a	festőművész	szakon	végzettek	csoport-
jában	vannak	a	legtöbben,	akiknek	volt	korábban	hazai	galériás	képviselete	(49%),	
míg	 a	 külföldi	 képviselet	 esetében	 a	 szobrász	 szakon	 végzettek	mondhatják	 el	
ugyanezt,	habár	sokkal	kisebb	arányban	(19%).	

Azt	vizsgálva,	hogy	az	egyes	csoportokon	belül	hogy	alakul	azok	aránya,	akiknek	
korábban	és	jelenleg	is,	tehát	folyamatosan	van	hazai	kereskedelmi	galériás	képvi-
selete,	kitűnik,	hogy	a	festőművész	szakon	végzetteknek	közel	negyedéről	mond-
ható	el	ez	(22%,	ami	24	fő	a	111-ből),	habár	a	vizsgált	mintában	ők	szerepelnek	 
a	legtöbben.	Ami	külön	érdekes,	az	az,	hogy	ha	csak	a	festőművész	szakon	végzet-
teket	 vizsgáljuk,	 közülük	 többen	 galériaelhagyók,	 mint	 -megtartók	 (111-ből	 30	
elhagyó),	 és	 itt	vannak	a	 legkevesebben	azok,	 akik	újonnan	kerültek	 galériához	
(6	fő).	Szobrász	és	grafikus	szakon	végzettek	esetében	szintén	megfigyelhető	ez	
a	tendencia.	A	fotográfia	valamelyest	kivétel:	habár	ott	is	több	a	galériaelhagyó,	
mint	 -megtartó,	 de	 az	 újonnan	 galériás	 képviselettel	 bírók	 mindkét	 kategóriát	
túlszárnyalják.

Ha	a	külföldi	galériás	képviseletet	mérjük	fel	ilyen	szempontból,	a	festőművész	
szakon	végzettek	8%-ának	van/volt	folyamatosan	valamilyen	nemzetközi	galériás	
képviselete.	

83. ábra
GaLérIás képvIseLet 
(szakok szerinti bontás, százalék, N=275)
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páLyázatok és ereDményeIk
A	fotóművész	és	festőművész	szakon	végzettek	pályáznak	a	legrendszeresebben	
(lásd 84. ábra),	miközben	a	felsorolt	hazai	művészeti	díjak	és	ösztöndíjak	közül	
is	ők	rendelkeznek	a	legtöbb	díjjal,	az	egyéb	szakokon	végzettekkel	egyetemben	
(0,8–0,9).	 Ebben	 a	 tekintetben	 a	 grafikusművész	 szakon	 tanultak	 kaptak	 keve-
sebb	hazai	díjat	(0,5).	Nemzetközi	díjak	és	ösztöndíjak	esetében	a	fotóművész	és	
a	szobrászművész	szakon	végzettek	a	legsikeresebbek	(37%	és	30%-ukat	díjazták	
már),	miközben	a	festőművészek	valamelyest	lemaradva	járnak	mögöttük	(25%).	

A	 rezidenciaprogramokban	 való	 részvétel	 arányait	 felmérve	 –	 ahova	 az	 esetek	
döntő	többségében	szintén	pályázni	kell	–	a	szobrászművész	szakon	tanultak	több	
mint	fele	jelezte,	hogy	utazott	már	el	ilyen	céllal,	míg	a	festőművészek	és	az	egyéb	
szakon	végzettek	42%-a	nyilatkozott	ugyanígy.

Összességében	elmondható,	hogy	a	válaszadók	között	a	legnépszerűbb	a	festő-
művész	szak	volt,	 szorosan	utána	a	grafikus	és	a	 szobrászművész	szakok,	azzal	
a	megkötéssel,	hogy	a	képzőművész	 tanár	végzettség	nagyon	népszerű	a	 szak-
párosításoknál.	 A	 nemzetközi	 színtéren	 való	 szereplés	 mutatói	 esetében	
	egyértelműen	a	fotóművészet	szakon	végzettek	járnak	elöl.	Azonban	mikor	hazai	
terepre	evezünk,	az	egyéni	kiállítások	esetén	egyértelműen	a	festőművész	szakon	
végzettek	a	népszerűek.	
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84. ábra
páLyázásI keDv és eLnyert maGyar Díjak / ösztönDíjak
(szakok szerinti bontás, átlag, N=275)
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jeLenLeG aLkot
Természetesen	 bármelyik	 szakon	 való	 végzés	 nem	 jelenti	 magától	 értetődően	
azt,	hogy	a	végzett	művészek	ma	is	ugyanabban	a	művészeti	formában	alkotnak.	
Ezt	 két	 szempontból	 tudjuk	megvizsgálni:	 egyrészt	 felmérjük,	 hogy	 a	 legalább	
főiskolai	diplomával	végzett	művészek	körében	az	egyes	szakokon	végzettek	az	
elvégzett	 szakhoz	 képest	milyen	művészeti	 formá(k)ban	 alkotnak	ma,	másrészt	
diplomától	és	szaktól	függetlenül	elemezzük,	hogy	milyen	művészeti	ágakban	való	
alkotás	a	legnépszerűbb	a	válaszadók	körében.

az 1.sz. táblázat	 az	 egyes	 szakokon	 végzettek	 jelenlegi,	 egyes	 művészeti	
formákban	való	munkájának	 arányát	 jelzik,	 az	 utolsó	 sorban	 feltüntetve	 a	 főis-
kolai	 vagy	 magasabb	 diplomával	 nem	 rendelkezők	 művészeti	 tevékenységét.	
Mivel	nagyon	sok	művész	egyszerre	több	formában	is	alkot	(például	festőművész	
és	grafikus	is),	ennélfogva	számtalan	művészetiforma-párt	rejt	az	alábbi	táblázat,	
tehát	nem	a	megkérdezettek	számához	(per	fő)	igazodik.	

Látható,	 hogy	a	 festőművész	 szakon	végzett	111	 főből	ma	8-an	pályaelhagyók	
abban	 az	 értelemben,	 hogy	 egyáltalán	 nem	 festenek,	 mert	 mást	 választottak	
helyette,	pl.	a	szobrászatot	vagy	a	grafikát.	A	grafikusművész	végzettségűek	közül	
9,	a	szobrászművészek	közül	2	fő	jár	ugyanilyen	cipőben.	A	többi	szak	esetében	
nem	beszélhetünk	ilyen	jelenségről	(lásd 85. ábra).

Emellett	az	is	kitűnik,	hogy	a	festő	és	a	szobrász	szakon	végzettek	közül,	ha	más	
művészeti	formában	való	alkotásról	van	szó,	akkor	az	intermédia	kerül	előtérbe,	
ám	a	grafikusművész	szakon	végzettek	esetében	már	a	festészettel	való	párosítás	
a	legnépszerűbb.	 0
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85. ábra
véGzettséG / aLkotásI forma 
(szakok szerinti bontás, százalék, N=275)

tábLázat 1. 

FESTŐ SZOBRÁSZ GRAFIKUS FOTÓS INTERMÉDIA EGYÉB

Festőművész 103 14 20 15 21 7

Szobrászművész	/	
Tárgyalkotás 6 41 6 6 9 6

Grafikusművész	/	
Tervezőgrafika 31 6 62 15 16 7

Képzőművész	 
tanár 44 19 20 9 9 10

Fotóművész 2 1 3 19 3 1

Egyéb 13 7 10 11 15 17

Nem	diplomás 8 5 7 3 3 7

Szuszpenziók (enteriőr), Tesla Loft, 2018, fotó: Hegyháti Réka
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végzett szak / használt médium  

jeLenLeG aLkot – szaktóL füGGetLenüL 
a 86. ábrán az	 látható,	 hogy	 a	 válaszadó	 művészek	 jelenleg	 mely	 művészeti	
formában/médiumban	való	alkotást	művelik,	és	milyen	arányban.	Ennek	hangsú-
lyosan	nincs	köze	a	bármelyik	szakon	való	végzéshez,	tehát	iskolai	végzettségtől	
is	független.	

Mivel	 nagyon	 sok	művész	 egyszerre	 több	 formában	 is	 alkot	 (például	 festőmű-
vész	 és	 grafikus	 is),	 ennélfogva	 számtalan	művészetiforma-párt	 rejt	 a	 grafikon.	
Kivehető,	 hogy	 általánosságban	 a	 festészet	 és	 a	 grafika	 túlsúlyban	 szerepel	 a	
portfóliókban,	míg	 a	 szobrászat,	 a	 fotográfia	 és	 az	 intermédia	 közel	 hasonló	
arányban	képviseltetik	magukat.	Az	egyéb	kategória	olyan	 területeket	 foglal	
magába,	mint	 a	 textiltervezés,	 a	 restaurátor-művészet,	 a	 látványtervezés,	 
a	média-design,	a	formatervezés,	az	animáció,	vagy	az	építőművészet.

Az	 említett	 művészetiforma-párokba	 mélyebben	 bepillantva	 látható	 (87. ábra),	
hogy	a	legnépszerűbb	a	festészet	más	formákkal,	többek	között	grafikával	(47	fő),	
fotográfiával	(25	fő),	intermédiával	(23	fő)	vagy	szobrászattal	(21	fő)	kombinálva.	
Hasonlóan	népszerű	még	a	fotográfia	és	a	grafika	párosítása	a	jelenlegi	művészeti	
alkotómunkákban	(24	fő),	vagy	az	intermédia	fotóval	(18	fő),	illetve	grafikával	való	
párosítása	(18	fő).	
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Bendegúz esete
Tanulmányunkban	külön	szakaszt	szántunk	azoknak	a	művészeknek,	akik	kizárólag 
művészeti alkotótevékenységükből tartják fenn magukat. Egy	igen	szűk,	mindössze	
30	főből	álló	csoportról	lévén	szó	(a	minta	10%-a!),	nem	beszélhetünk	reprezen-
tatív	eredményekről.	Fontos	kijelenteni,	hogy	nem	beszélhetünk	összefüggésről	
a	csoport	tagjaira	jellemző	eredmények	és	aközött,	hogy	egy	művész	képes	kizá-
rólag	a	művészetéből	megélni.	Egy	nagyobb	mintát	vizsgálva	tudnánk	csak	ilyen	
következtetéseket	levonni,	ennek	ellenére	érdekes	megfigyelni	ennek	a	kis	minta-
számú	csoportnak	a	sajátosságait.

A	 következőkben	 egy	 rövid	 esettanulmányban	 egy	 fiktív	 művész	 főszerep-
lésével	mutatjuk	be,	hogy	a	kérdőívet	kitöltő	művészek	közül	mik	a	 jellemzői	a	
	kizárólag	alkotói	tevékenységből	élők	művészeti	praxisának.
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bendegúz (47 éves)
Bendegúz	 családján	 keresztül	 már	 fiatalkorában	 közel	 került	 az	
alkotáshoz,	így	útja	a	művészeti	középiskolába	vezetett,	majd	a	sikeres	
érettségit	követően	egyetemen	folytatta	tanulmányait.

Bendegúz	elégedett	a	felsőoktatás	minőségével,	úgy	érzi,	nagy-
jából	felkészíti	őt	a	művészeti	pályára	és	a	művészeti	világban	való	
eligazodásra,	 de	 különösképp	 elégedett	 az	 oktatók	 és	 mesterek	
felkészültségével.

A	diplomaszerzést	követően	Bendegúz	belevetette	magát	a	művé-
szeti	 vérkeringésbe,	 és	 alkotásait	 Magyarországon	 és	 külföldön	
is	kiállítja.	 Itthon	10	egyéni	és	31	csoportos	kiállításon	szerepelt,	
külföldön	pedig	4	és	12	kiállítása	volt	ugyanebben	a	sorrendben.
 
Ami	 a	 nemzetközi	 jelenlétet	 illeti,	 fontos	 szerepet	 tulajdonít	 a	
művészeti	 vásárokon	 való	 részvételnek	 –	 galériás	 képviseletének	
	köszönhetően	kétszer	annyi	ilyen	nemzetközi	vásáron	vesz	részt	a	
művészként	tevékenykedő	ismerőseihez	képest.
 
A	külföldi	tapasztalat	előnyeit	szem	előtt	tartva	a	vásárok	mellett	
	rendszeresen	vesz	részt	(eddig	5-ször)	külföldi	rezidenciaprogramokon	is.

Bendegúz	kevesebb	alkalommal,	megfontoltan	adja	be	pályázatait,	
ugyanakkor	nemzetközi	pályázatot	és	ösztöndíjat	 többször	nyert	
el	a	szintén	alkotói	tevékenységet	folytató	barátaihoz	képest.

Bendegúz	művészeti	 karrierjében	 kiemelt	 fókuszt	 kap	 a	 galériás	
képviselet:	nemcsak	magyarországi,	hanem	külföldi	képviselettel	is	
rendelkezik	jelenleg.	A	kapcsolati	hálóját	külföldön	a	képviseleten	
túli	együttműködésekkel	építi,	 így	galériákkal	és	kiállítóhelyekkel	 
is	együttműködésben	áll.

A	kapcsolatépítés	másik	alappilléreként	Bendegúz	a	brandépítést	
is	 kifejezetten	 fontosnak	 tartja:	 főleg	 saját	 feladatának	 érzi,	 de	
galériájával	közösen	is	dolgoznak	ezen	a	területen.

187 833 forintot
költöttek 2019-ben havonta átlagosan a saját

művészeti praxisukra

10
egyéni kiállítás

31
csoportos kiállítás

187 833 forintot
költöttek 2019-ben havonta átlagosan a saját

művészeti praxisukra

10
egyéni kiállítás

31
csoportos kiállítás
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	A	kapcsolattartás,	kapcsolatépítés	módjairól	Bendegúz	a	követke-
zőképpen	gondolkodik:	nem	kifejezetten	tartja	fontosnak	a	pályá-
zást,	és	a	kiállításmegnyitókon	ugyan	szeret	ismerkedni,	de	kisebb	
jelentőséget	 tulajdonít	 ennek	 a	 barátaihoz	 képest.	 Jóval	 fonto-
sabbnak	 tartja	 viszont	 a	 hírlevélküldést,	 de	 legfőképp	 az	 olyan	
egyéb	 lehetőségeket,	 mint	 a	 névjegykártya-csere.	 Bendegúz	
szerint	nem	megterhelő	építeni	és	fenntartani	a	kapcsolatokat	sem	
a	fent	említett	formákban,	sem	online.

Az	 online	 kommunikációban	 Bendegúz	 az	 Instagramot	 és	 a	
Facebookot	kedveli	leginkább,	ezenkívül	pedig	van	saját	domainnel	
rendelkező	honlapja	is.	Úgy	véli,	ez	a	három	platform	a	leghatéko-
nyabb	az	online	felületeken	való	kommunikációban,	és	használatuk	
sem	kifejezetten	megterhelő.
 
Bendegúz	mondhatni	 felkapott	 a	médiában,	 hiszen	már	 tévé-	 és	
rádióinterjú	 is	 készült	 vele,	 valamint	 online	 platformon	 is	 jelent	
meg	vele	készített	beszélgetés.	Mindezek	ellenére	vagy	épp	ezért	
volt	már	rá	példa,	hogy	lett	volna	lehetősége,	ismeretlen	okokból	
mégis	nemet	mondott	interjús	megkeresésre.

Bendegúz	ahhoz	a	szűkebb	körhöz	tartozik,	akiknek	a	munkájáról	
több	alkalommal	is	jelent	meg	publikáció,	s	nemcsak	hazánkban,	de	
külföldön	is	publikáltak	már	munkásságáról.

Ha	Bendegúz	választhat,	főleg	az	ismerőseitől	tájékozódik	a	művé-
szeti	 hírekről,	 a	 nyomtatott	 és	 az	 online	 sajtót	 kevésbé	 követi,	
mindemellett	pedig	 azt	 is	 bevallja,	 hogy	kevésbé	 ismeri	 a	művé-
szeti	közeget	az	ismerőseihez	képest.

Bendegúz	a	2019-es	évben	bevételének	88%-át	művészeti	tevé-
kenységéből	 szerezte.	 Úgy	 gondolja,	 hogy	 jól	 jön	 ki	 a	 jövedel-
méből,	és	így	nagyjából	anyagi	biztonságban	is	érzi	magát,	bár	nem	
teljesen	elégedett.

Bendegúz	számára	kiderült	a	barátaival	való	beszélgetésből,	hogy	
körülbelül	 100	 ezer	 forinttal	 többet	 költ	 havonta	 a	 művészeti	
	praxisára	 a	 többiekhez	 képest,	 és	 jóval	 elégedettebb	 pénzügyi	
ismereteivel	is.	Szerencsére	projektjeinek	80%-a	meg	tudott	való-
sulni	az	elmúlt	évben.

A	 kérdőívünk	 kifejtős	 kérdésekkel	 zárult,	 amelyekben	 arra	
kértük	a	kitöltőket,	hogy	írják	le,	hogyan	látják	a	magyar	művé-
szeti	színteret,	véleményük	szerint	mik	a	legaggasztóbb	és	mik	
a	 pozitív	 jelenségek.	 Ugyanakkor	 itt	 volt	 lehetőség	 további	
megjegyzéseket	 fűzni	 a	 kérdőívhez	 (ha	 valami	 kimaradt,	 de	 
a	 válaszadó	 úgy	 érezte,	 fontos	 lenne	megosztania,	 itt	megte-
hette).	 Ezekből	 a	 válaszokból	 kirajzolódott	 egy	 közhangulat,	
amit	a	szófelhőben	rejlő	kifejezések	úgy	jelenítenek	meg,	hogy	
az	egyes	szavak	mérete	arányos	a	válaszokban	való	előfordulás	
gyakoriságával.

Arra	 a	 kérdésre,	 hogy	 Mit tart jelenleg a legaggasztóbbnak 
a magyar művészeti színtéren?	 307	 kitöltő	 válaszolt	 (azaz	 az	
összes	kitöltő	98%-a),	míg	arra,	hogy	Milyen lehetőségeket, pozi-
tívumokat lát?	már	 „csak”	 301	 válasz	 érkezett	 (96%),	 és	 ebből	
55	negatív	válasz	volt	(azaz,	hogy	semmilyen	pozitívumot	nem	
lát,	vagy	nincsenek	 ilyenek).	98	kitöltő	fűzött	egyéb	megjegy-
zést	a	témához.
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mIt tart jeLenLeG a LeGaGGasztóbbnak 
a maGyar művészetI színtéren?
A	legnagyobb	problémának	a	belterjességet	 látják	a	művészek	a	szakmán	belül.	
Ezen	belül	 is	főként	azt,	hogy	a	pályázatok	elbírálása,	a	megjelenési	és	kiállítási	
lehetőségek	a	már	kialakult	 klikkek	elrendezése	mentén	alakulnak,	és	ha	valaki	
nem	 tartozik	 valamelyik	 szűk	 csoportba,	 akkor	 alig	 van	 esélye	 érvényesülni.	
Második	helyen	a	politika	és	annak	befolyása	 jelent	meg,	a	kulturkampf	–	azaz,	
hogy	mindent	áthat	a	politika	és	gyakran	nem	a	szakmai	szempontok	érvénye-
sülnek.
A	harmadik	 legtöbbször	felmerülő	probléma	a	„kicsi	piac,	kevés	gyűjtő”	együt-
tese	 volt,	 aminek	 eredményeképp	 nehéz	 megélni	 képzőművészeti	 területen.	 
A	társadalmi	közöny,	illetve	a	vizuális	kultúra	iránti	érdeklődés	hiánya	is	gyakran	
szerepelt	 a	 válaszokban.	 A	 legaggasztóbb	 jelenségek	 között	 felmerült	 még	 a	
forráshiány,	 az	 alulfinanszírozottság,	 illetve	 a	 pályázati	 és	 támogatási	 rendszer	
visszásságai	–	főként,	hogy	kevés	 ilyen	csatorna	van	és	azok	 is	 „baráti”	alapon	
működnek.	 Felróják	még	 a	 szakmaiság,	 a	 professzionalizmus	hiányát,	 az	MMA	
intézményét,	a	művészeti	oktatás	gyenge	színvonalát	és	elmaradottságát	a	művészeti	
életre	való	felkészítés	terén,	 illetve	a	fiatal,	pályakezdő	művészek	szűk	 lehető-
ségeit.

Álljon	itt	pár	konkrét	válasz	példaként:
•	 Kicsi	a	piac,	 intézményrendszerben	kevés	a	pénz/lehetőség,	művészeti	oktatás	
színvonala	 gyenge,	 a	 művészet	 általános	 oktatása	 közoktatásban	 nagyon	
gyenge	 –	 így	 az	 emberek	 kultúra	 iránti	 igénye/vagy	 ennek	 hiánya	 is	 innen	
gyökerezik.

•	 Piaci	szereplők	hiánya,	balkáni	életkörülmények,	politikai	befolyások	(pl:	MMA	
térnyerés,	jelenleg	kiváltképpen	a	MANK/Derkó	ösztöndíj	kuratóriumi	tagjai	
között	 és	 ennek	 kritikai	 hiánya),	 fiatal	 művészek	 ellehetetlenítése,	 galériás	
kizsákmányolás,	 vidéki	 lehetőségek	 beszűkülése,	 szakmaiatlanság,	 konzer-
vatív	szemlélet,	Budapest-központúság.

•	 A	belterjes,	baráti	alapú	és	kevésbé	szakmai	döntéseket	(a	művészeti	szcéna	
maga	képzi	ezt	a	"bratyi-helyzetet");	az	állam	erősödő	nyomását	a	támogatá-
sokban,	pályázatokban.

•	 A	 legaggasztóbb	 az	 általános	 közöny,	 a	 tömeges,	 társadalmi	 szintű	 alulmű-
veltség	 ezen	 a	 téren.	 A	 műtárgyvásárlás,	 a	 galéria-	 és	 műteremlátogatás,	 
a	művészek	megbecsülése,	a	műfaj	társadalmi,	filozófiai,	gazdasági...	 jelenle-
vése,	kultúrájának	szinte	teljes	hiánya	a	legmagasabb	szinteken	alkotó	művé-
szek	egzisztenciáját	is	megtöri.	A	múzeumok	és	galériák	gyenge	finanszírozása,		
a	minimálisan,	1–2	kis	forrásból	csöpögő	pénzcsapra	szorosan	rátapadt	zárt	
érdekszövetségek,	a	hatalom	szinte	teljes	elfordulása	a	műfajtól	és	képviselő-
itől	a	teljes	képzőművészeti	életet	bénítja.	A	képzőművészet	minőségi	dimen-

zióinak	feltérképezetlensége,	rengeteg	alulról	kezdeményezett	és	épülő	érték	
magára	 maradása	 és	 veszni	 hagyása,	 a	 nemzetközi	 téren	 is	 működni	 tudó	
menedzsment	teljes	hiánya	is	mind	hátrányosan	érinti	ezt	az	igazán	a	legfon-
tosabbak	közé	tartozó	szellemi	területet...

•	 Azt,	hogy	az	állam	elfoglalta	a	teljes	kulturális	szférát.	A	függetlenek	–	akár	
szervezetek,	 akár	 civilek,	 akár	 egyéni	 alkotók	–	 képtelenek	 az	 alkotásukból	
megélni.	De	ugyanekkora	súllyal	azt	is	aggasztónak	tartom,	hogy	a	képzőmű-
vészeti	"szakmai	elit"	 tele	van	amatőrökkel,	dilettánsokkal,	okoskodókkal	és	
pénzemberekkel.	Illetve	azt	is,	hogy	a	különböző	–	akár	állami,	akár	független	
–	elismeréseket,	díjakat	egy	belterjes	közösség	kapja	csak.

•	 A	 kultúra	 és	 művészet	 teljesen	 hiányzik	 a	 közoktatásból,	 a	 magyar	 társa-
dalom	alapműveltségéből.	Ez	egy	pangó,	passzív	közönséget	generál,	ami	nem	
	befogadó	vagy	nyitott	a	kortárs	művészetre,	nincs	pezsgő	művészeti	és	kultu-
rális	élet,	nincs	egyensúlyban	a	kereslet-kínálat.	A	művészeti	oktatásban	az	
egyetem	részéről	elérhető	ösztöndíj	egy	vicc,	a	mesterek	hozzáállása	megint	
csak	hagy	kívánnivalót	maga	után.

•	 A	politizálás	és	a	kirekesztés	a	művészeti	berkekben	a	széthúzást	és	a	belterjes	
magatartást	eredményezi.	A	kurátorok	nagyrészt	politikai	alapon	válogatják	
ki	a	művészeket	a	projektekhez,	hasonló	problémát	érzek	a	művészeti	díjak	
kiosztásában	is.

•	 Nagyon	 kevés	 a	 gyűjtő,	 kevés	 érdeklődő	 tudja	 megfizetni	 a	 műalkotásokat,	
kevés	a	komoly	kapcsolatrendszerrel	rendelkező	galéria,	olyan,	aki	valóban	jó	
áron	és	rendszeresen	tud	eladni	adott	művésztől.	A	fő	médiákból	gyakorlatilag	
minden	művészet	kiszorult!	Tragikus	a	művészeti	oktatás	színvonala.	Az	ország	
vezető	rétege	(politikusok	többsége)	"jó"	példával	jár	elöl,	abszolút	nem	érdek-
lődnek	a	művészetek	iránt…	Teljes	és	kiterjedt	értékválságot	tapasztalok.

88. ábra
szófeLHŐ – LeGaGGasztóbb
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89. ábra 
szófeLHŐ – pozItívumok

mILyen LeHetŐséGeket, pozItívumokat Lát?
Amikor	a	pozitív	dolgokra,	lehetőségekre	kérdeztünk	rá,	akkor	is	az	volt	a	leggyak-
rabban	szereplő	válasz,	hogy	nem	látnak	pozitívumokat.	

Ha	a	valóban	pozitív	válaszokat	nézzük,	akkor	a	kitöltők	a	leggyakrabban	a	művé-
szek	közötti	együttműködést,	a	közösség	összefogását	hozzák	fel,	illetve	az	állami	
és	 magán	 ösztöndíjak,	 pályázatok,	 támogatások	 meglétét.	 Sokan	 említik	 az	 új	
(magán)	kezdeményezéseket,	programokat,	a	külföldi	lehetőségeket	(pályázatok,	
rezidenciaprogramok,	kapcsolatok),	az	online	térben	való	jelenlét	adta	lehetősé-
geket,	 a	 függetlenséget,	 szabadságot.	 Többen	 kiemelték	 a	 sok	 lelkes	 és	 tehet-
séges	fiatal	művészt	és	kurátort,	azt,	hogy	számos	hazai	lehetőség	adódik	(pl.	sok	
helyen	lehet	kiállítani,	pezsgő	művészeti	élet	van),	illetve	azt,	hogy	a	műkereske-
delem	mintha	erősödne	az	utóbbi	időkben,	új	gyűjtői	réteg	jelenik	meg.	

Álljon	itt	pár	konkrét	válasz:
•	 Egyre	 jobban	 kialakulóban	 van	 egy	 szakmailag	 releváns	 közeg,	 ami	 képes	
túllépni	 a	 hazai	mikro-politikai	 helyzeteken.	 Egyre	 több	 nyitást	 látok	 afelé,	
hogy	 a	magyar	műkereskedelmi	 piacot	 felfrissítsék	 olyan	 kitartó	 kurátorok	
stb.,	akik	képesek	innovatívan	fellépni.

•	 Sok	a	tehetséges	művész.	Még	mindig	vannak	tenni	akaró	emberek.	Az	Erasmus-
ösztöndíj	 rendszere	 kinyitotta	 a	 világot	 a	 művészhallgatók	 számára	 is:	 
ma	utazni	kevés	pénzből	lehet,	így	végre	nagyobb	lehetőség	van	a	tájékozó-
dásra	(az	internettel	megtámogatva),	mint	eddig	bármikor.

•	 A	csoportos	összefogás	erejében	egyre	nagyobb	potenciált	látok.

•	 Sok	 új	 kezdeményezés	 a	művészetek	 népszerűsítésére/segítésére,	 pl.	 CCA,	
Art	Mentor,	Art	Week,	művészeti	séták,	nyitott	műtermek,	művészettörténeti	
előadások	(Értsd	a	kortárst!),	karácsonyi	művészeti	vásárok	(Resident	Art	Fair,	
Artmessenger)

•	 Pozitívumként	tudom	említeni	a	csoportok	együttműködésének	erejét,	a	pályá-
zati	lehetőségeket	és	a	művészetszerető	emberek	érdeklődését.

•	Nem	látok	pozitív,	fejlődésre	utaló	jeleket.	A	lemaradás	egyre	nagyobb	a	nemzet-
közi	színtérhez	képest.

•	 Befogadó	 múzeumok	 országszerte,	 sok	 galéria,	 sok	 műteremház,	 magas	
biennale	 szereplési	 lehetőség	 otthoni	 művészeknek	 (mondjuk	 pl.	 USA-hoz	
képest),	 állami	 ösztöndíjak,	 ingyenes	művészeti	 egyetemi	 oktatás,	Magyar-
országon	a	művészek	helyzete	még	mindig	nagyon	nagyon	jó	más	országok	hoz	
képest.

•	 Egyéni	kezdeményezések,	aukciók,	vásárok	megjelenése	a	művészeti	színtéren.	
Elhanyagoltabb	 művészeti	 ágazatok	 (például	 tervezőgrafika,	 illusztráció,	
tipográfia,	animáció)	előtérbe	kerülése,	pályázatok	és	kiállítások,	több	megje-
lenési	lehetőség.

•	Nem	vagyok	optimista,	 sőt	nagyon	 siralmasnak	 tartom	a	helyzetet.	A	hiva-
talos	kánonok	belterjessége	bénítóan	hat.	Egyedüli	pozitívumként	értékelem	
az	online	megjelenési	lehetőségeket.

•	 Viszonylag	sok	a	megjelenési	lehetőség,	az	összefogás,	a	közös	gondolkodás.	
Az	anyagiakat	leszámítva,	a	színtér	további	területeken	való	működését	pozi-
tívan	 ítélem	meg.	 Tetszik	 a	 nyitás	 a	 nagyközönség	 felé,	 pozitív	 az	 erősödő	
nemzetközi	figyelem	is,	jó	olvasni	a	hazai	művészeti	sajtót,	a	könnyű	és	gyors	
információáramlásnak	köszönhetően	pedig	már	nem	látni	a	vizuális	nyelvben	
lemaradást	(szerintem).

•	 A	 világhálón	 való	 megjelenés	 nagyon	 előremutató.	 Ez	 a	 felmérés	 is	 jóleső	
érzéssel	tölt	el.	Életemben	eddig	senki	nem	kért	ilyesmire.	Senki	nem	kíváncsi,	
hogyan	él	ma	egy	magyar	művész.	Köszönöm,	hogy	megszólítottak!
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továbbI meGjeGyzések 
Az	 utolsó,	 záró	 kérdésben	 lehetett	 nekünk	 üzeni,	 illetve	 kifejteni	 egyéb	 olyan	
gondolatokat,	 amikre	más	kérdésnél	nem	volt	 lehetőség.	 Itt	érkeztek	 tanácsok,	
javaslatok,	vélemények	az	egész	szcénára	nézve,	illetve	felénk	is,	továbbá	köszö-
netek	a	munkánkért,	aminek	nagyon	örültünk	és	ezúton	is	köszönjük!	

Itt	 jegyeznénk	meg,	mert	 fontosnak	 találjuk,	 hogy	 a	 nyitott	 kérdések	 során	
többször	„elhangzott”,	hogy	minden	negatívum	ellenére	a	művészek	alkotnak	és	
fognak	is,	mert	szeretik	a	hivatásukat.

Álljon	itt	a	teljesség	igénye	nélkül	pár	egyéni,	érdekes	válasz:
•	 Fontos	lenne	a	közoktatásban	és	a	közvéleményben	a	képzőművészet	körüli	
félreértéseket	eloszlatni.

•	Összességében	pozitívan	látom	a	helyzetet.	Sajnos	az	érzékenyebb	ifjú	művé-
szek	gyakran	abbahagyják	az	alkotást,	pedig	közöttük	vannak	a	legtehetsége-
sebb	 alkotók.	 Emiatt	 inkább	 a	 törékenyebb	 természetük	 okolható,	mintsem	
valamiféle	külső	hatás.	Erre	a	helyzetre	nehéz	megoldást	találni,	de	ha	mégis	
sikerülne,	azzal	sokat	nyerhetnénk.	Nem	is	ösztöndíjban	kellene	gondolkodni,	
mert	az	nem	megoldás	mindenki	számára.	Szerintem	nagyszabású	kiállításokat	
kellene	szervezni	a	fiatal	művészek	számára	Budapesten.	…A	kapcsolatépítés	
nagyon	fontos	a	számukra	és	erre	kellene	lehetőséget	teremteni.	Valószínűleg	
egy	ilyen	feladatot	csak	állami	szinten	lehetne	megvalósítani…	A	közbeszédbe	
kell	 bevinni	 a	 művészetet	 és	 erre	 kell	 lehetőséget	 teremteni.	 Ez	 az	 állam,	 
az	állampolgárok	és	a	művészek	érdeke	is.

•	 Vissza	kéne	állítani	a	beruházások	2	ezrelékének	kötelező	művészeti	alkotá-
sokra	költését.

•	Nem	létezik	műkritika.	A	szakmai	felületekre	két	módon	lehet	felkerülni.	Vagy	
haverok	írnak	haverokról	vagy	a	művész/galéria	fizet	a	szerzőnek.	Ez	siralmas.

•	 Nem	lehet	eléggé	hangsúlyozni,	a	művészeti	oktatás,	és	úgy	általában	az	oktatás	
korszerűsítésének	fontosságát!

•	 Abszolút	 nyitott	 vagyok	 az	 innovatív	 ötletekre,	 szóval	 ha	 a	 kérdőív	 adat-
gyűjtése	 után	 lesz	 valami	 jó	 tippjük,	 támogatom.	 Országos	 szinten	 kellene	
	megteremteni	a	művészet	megbecsülését,	és	az	 igényt	rá	–	ez	szerintem	az	
oktatással	kezdődik.

•	 A	Magyar	Művészeti	Akadémia	 létrehozásával	durván	megosztották	a	hazai	
művésztársadalom	rétegeit.	Vannak	művészeti	és	elméleti	kánonok,	amelybe	
most	a	politikai	hovatartozás	fontosságát	is	beemelték	és	így	ez	döntő	szerepet	
kapott.	Financiális	és	egzisztenciális	szakadékot	teremtettek	a	művésztársa-
dalom	tagjai	között,	amely	tovább	növeli	a	magyar	művészeti	élet	lemaradását	
a	világ	művészetével	szemben.

•	 A	finoman	szólva	nem	túl	ideális	hazai	társadalmi,	gazdasági,	politikai	és	művé-
szeti	közeg	alkotói	szempontból	akár	 izgalmas	és	 inspiráló	 is	 lehet.	De	nagy	
szükség	lenne	arra,	hogy	megtanuljunk	végre	"normális",	támogató,	elfogadó,	
emberi	körülmények	között	is	élni,	alkotni.

•	 Több	ilyen	kérdőívre	van	szükség,	több	konzultációra,	nagyobb	nyitottságra,	
jobb	 kommunikációra,	 minőségibb	 oktatásra.	 A	 járvány	 miatt	 több	 helyen	
Open	 Call	 keretén	 belül	 lehetőség	 van	 munkák	 publikálására,	 megmutatá-
sára.	Szerintem	ez	egy	nagyon	jó	lehetőség	mind	a	feltörekvő	művészek,	mind	 
a	galériák,	társulatok,	gyűjtők	részére.	...

•	Nagyszerű	 lenne	 ha	 a	 szakma	 felismerné	 végre,	 hogy	 az,	 ha	 a	 művészeit	
a	 társadalom	 perifériájára	 sorolja	 az	 ingyen	 munkával,	 az	 mennyire	 káros.	
Hiszen	így	nem	lehet	hosszútávon	professzionális	művészetet	művelni.	S	ha	
nem	 lehet,	maga	a	magyar	képzőművészet	 is	 a	perifériára	 szorul.	Ez	 a	nyil-
vánvaló	felismerés	eddig	nem	történt	meg	a	szakma	részéről.	Pedig	a	tények	
	ordítóan	nyilvánvalóak.

Szuszpenziók, Tesla Loft, 2018, fotó: Hegyháti Réka
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A	hipotéziseink	első	csoportja	a	művészeti	karrierrel	kapcsolatos	 feltételezése-
inket	 foglalta	 magába.	 Kíváncsiak	 voltunk,	 hogy	 valóban	 vannak-e	 szignifikáns	
összefüggések	a	különböző	karriermutatókkal,	például	valóban	a	nagyobb	bevétel	
prediktoraként	 viselkedik-e	 a	 galériás	 képviselet.	 Evidenciának	 tűnhet	 annak	
a	 fontossága,	hogy	 ismerjen	 személyesen	gyűjtőket	 a	 képzőművész	–	de	vajon	
hol	 tudja	 felvenni	velük	 leghatékonyabban	a	kapcsolatot?	A	nemzetközi	 karrier	
tényleg	csak	egy	eredményes,	hazai	színtéren	megvalósuló	karrier	mellett	lehet-
séges?	

GaLérIás képvIseLet a vIráGzó karrIerért
Az	első	hipotézisünk,	hogy	a	 kereskedelmi	galériás	 képviselet	nagyban	megha-
tározza,	 hogy	 egy	 művész	 mennyire	 képes	 megélni	 az	 alkotótevékenységéből,	
mennyire	 érzi	 magát	 anyagi	 biztonságban.	 Ennek	 kiderítésére	 megvizsgáltuk,	
hogy	a	jelenlegi	galériás	képviselet	–	itthon	és	külföldön	–	valóban	kapcsolatban	
áll-e	a	pénzügyi	változókkal.	

Emlékeztetőül,	 ilyen	változó	volt	annak	a	bevételi	aránynak	a	mértéke	(%),	amit	
a	művész	a	művészeti	alkotótevékenysége	révén	keresett	2019-ben.	Művészeti	
alkotótevékenységből	 származó	 jövedelem	 alatt	 szigorúan	 a	művész	művészeti	
munkássága	révén	létrehozott	alkotások	értékesítéséből	befolyó	bevételt	értjük.	
A	másik	erre	vonatkozó	változónk	pedig	az	volt,	hogy	anyagi	biztonságban	érzi-e	
a	magát	a	művész	és	ha	igen,	akkor	mennyire.

A	sejtésünket	igazolta,	hogy	pozitív	kapcsolatot	találtunk	a	magyar	galériás	képvi-
selet	 megléte	 és	 a	 művészeti	 alkotótevékenységből	 származó	 bevétel	 aránya	
között	(r=0,15).	A	hazai	galériás	képviselet	hasonlóan	pozitívan	korrelál	az	anyagi	
biztonsággal	(r=0,19),	és	azzal	is,	hogy	mennyire	jön	ki	jól	a	jövedelméből	(r=0,19)	
az	alkotó.	A	t-próba	eredményei	alapján	azoknak	a	kérdőívet	kitöltő	művészeknek,	
akik	 jelenleg	 rendelkeznek	 hazai	 galériás	 képviselettel,	 2019-ben	 a	 művészeti	
alkotói	tevékenységből	származó	bevételük	(százalékosan)	szignifikánsan	nagyobb	
volt,	mint	azoknak,	akiknek	nincs	galériás	képviseletük.	Ugyancsak	szignifikánsan	
jobban	 jönnek	 ki	 a	 bevételükből	 és	 inkább	 érzik	magukat	 anyagi	 biztonságban	
azok	 a	 képzőművészek,	 akiknek	 van	 hazai	 galériás	 képviseletük.	 A	 hazai	 galé-
riás	képviselet	korrelál	azzal	 is,	hogy	a	művészek	kizárólag	az	alkotói	 tevékeny-
ségükből	élnek-e	(r=0,14).	A	t-próbák	alapján,	akiknek	van	hazai	galériás	képvise-
lete,	szignifikánsan	nagyobb	százalékban	élnek	meg	kizárólag	a	művészetükből.	
Ez	az	utóbbi	igazán	figyelemre	méltó	eredmény,	hiszen	legtöbbször	pontosan	ez	 
a	művészek	célja:	kizárólag	a	művészi	munkából	előteremtett	megélhetés.

Külön	 érdekes	 volt	 látni,	 hogy	 a	 külföldi	 galériás	 képviselet	 még	 a	 hazainál	 is	
erősebben	 korrelál	 a	 fenti	 anyagi	 egzisztenciáról,	 megélhetésről	 szóló	 kérdé-
sekkel.
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Mind	 a	 művészeti	 alkotótevékenységből	 származó	 bevételi	 forrás	 arányával	
(r=0,26),	mind	azzal,	hogy	mennyire	jön	ki	jól	a	művész	a	jövedelméből	(r=0,21),	
pozitív	 kapcsolatban	 van	 a	 külföldi	 galériás	 képviselet	megléte.	 Ebben	 a	 téma-
körben	 a	 legerősebb	 pozitív	 kapcsolatot	 találtuk	 a	 külföldi	 galériás	 képviselet	
és	 aközött,	 hogy	 valaki	 kizárólag	 a	 művészetéből	 tartja	 fenn	 magát	 (r=0,31).	 
A	t-próbák	alapján,	ha	valakinek	van	jelenleg	külföldi	galériás	képviselete,	az	szig-
nifikánsan	jobban	jön	ki	a	jövedelméből,	és	ezen	művészek	szignifikánsan	nagyobb	
arányban	 tudnak	megélni	 a	művészetükből.	 Ez	 nem	meglepő	 annak	 fényében,	
hogy	a	külföldi	galériás	képviselet	segíti	a	művész	belépését	egy	új	műtárgypi-
acra,	ezzel	a	munkái	iránti	kereslet	is	tágul	az	új	gyűjtői,	vásárlói	kör	bekapcsolása		
révén.

A	 fenti	eredmények	mind	 azt	mutatják,	 hogy	 a	 hazai	 és/vagy	 külföldi	 kereske-
delmi	galériás	képviselettel	rendelkező	művészek	szignifikánsan	jobban	megélnek	
a	 művészetükből,	 mint	 azok,	 akik	 ezek	 nélkül	 próbálnak	 boldogulni.	 A	 galéria	
által,	 különböző	 csatornákon	nyújtott	–	 és	 feltehetőleg	 ki	 is	 használt	 –	 lehető-
ségek	révén	ezek	a	művészek	a	bevételi	forrásuk	szignifikánsan	nagyobb	részét	
szerzik	az	alkotói	tevékenységükből	–	a	képviselet	nélküliekhez	képest	jelentősen	
nagyobb	arányban	kizárólag	abból	 szerzik.	Ezek	pedig	összességében	pozitívan	
hatnak	az	anyagi	biztonság-érzetükre.	Nem	lehet	figyelmen	kívül	hagyni	azt	sem,	
hogy	önmagában	egy	galériához	való	tartozás	tudata	pszichológiai	védőhálóként	
jelenhet	meg	az	alkotó	művész	életében.

párBan jár a sikeres magyar és külföldi karrier?

A	képzőművészek	karrierje	már	évszázadok	óta	egy	országhatárokon	és	olykor	
kontinenseken	 átívelő	 utazás,	 ami	 a	 globalizáció	 beköszöntével	 végleg	 határok	
nélkülivé	 vált.	 Habár	 elméletben	 az	 előbbi	 kijelentés	 nehezen	 megkérdőjelez-
hető,	a	gyakorlatban	mégis	azt	látjuk,	hogy	a	nyitott	piacok	–	és	különösen	igaz	
ez	Magyarországra	–	sokszor	egy	zárt	szakmai	közeggel	párosulnak.	A	fő	kérdés	
tehát	a	két	világ	közötti	dinamika,	azaz,	hogy	hogyan	viszonyul	egymáshoz	a	hazai	
és	a	külföldi	karrierút	és	siker.	Van-e	sorrendiség,	dominálja-e	egyik	a	másikat?	 
A	tapasztalat	azt	mutatja,	hogy	kevés	az	olyan	magyar	képzőművész,	aki	nemzet-
közi	színtéren	karriert	futott	volna	be	anélkül,	hogy	Magyarországon	is	sikeres	lenne.

Ennek	a	kérdéskörnek	a	feltárásához	megvizsgáltuk	a	nemzetközi	művészeti	szín-
téren	 való	 sikeres	 jelenlét	 változóit	 (nemzetközi	 díjak,	 kiállítások,	 vásárokon	 és	
biennálékon	 való	 szereplés,	 nemzetközi	 galériás	 képviselet)	 és	 a	 hazai	 karrier-
mutatók	 kapcsolatát.	 A	 karriermutatóként	 értelmezett	 változók	 a	 módszertani	
	fejezetben	kerültek	részletes	bemutatásra.

Elemzésünk	 során	 pozitív	 kapcsolatot	 találtunk	 a	 nemzetközi	 kiállításon	 való	
szereplés	és	a	hazai	egyéni	(r=0,16),	valamint	csoportos	kiállítások	száma	között	
(r=0,32).	A	fontos	művészeti	díjak	mutatója	(lásd	az	2.	sz.	mellékletben)	és	az	egyéni,	
valamint	a	csoportos	kiállítások	száma	között	is	korreláció	mutatkozott	(r=0,24	és	
r=0,29).	Így	nem	meglepő,	hogy	a	nemzetközi	kiállítások	és	ezen	művészeti	díjak	
mutatója	között	 is	pozitív	kapcsolat	áll	 fenn	 (r=0,16).	Ez	azt	 jelenti,	hogy	azok	a	
képzőművészek,	akik	szerepeltek	valamilyen	nemzetközi	biennálén	vagy	triennálén,	
szignifikánsan	többször	állítanak	ki	itthon	és	külföldön	is.	A	kiállítások	száma	–	egyéni	
és	csoportos	tárlatok	esetében	is	–	korrelál	a	művészeti	díjak	elnyerésével,	azaz	
akik	szerepelnek	nemzetközi	kiállításon,	díjakban	is	inkább	bővelkednek.	Továbbá	
az	is	elmondható,	hogy	azok	a	művészek,	akik	szerepelnek	nagy	nemzetközi	kiállí-
tásokon,	azoktól	inkább	vásárolnak	gyűjtők	(r=0,11)	és	nagyobb	százalékban	van	
jelenleg	hazai	galériás	képviseletük	 (r=0,12).	Ugyanakkor	mindkét	esetben	csak	
gyenge	pozitív	kapcsolat	áll	fenn.	

A	nemzetközi	művészeti	vásárokon	általában	a	képviseletükön	–	tehát	a	kereske-
delmi	galérián	–	keresztül	 szerepelnek	a	képzőművészek.	Valószínűleg	ez	 indo-
kolja,	hogy	az	ilyen	vásárokon	szereplő	képzőművészek	esetében	közepesen	erős	
a	pozitív	korreláció	a	kiállítások	 számával,	 egyéni	 (r=0,26)	és	csoportos	 szinten	
is	 (r=0,3).	Nemcsak	 a	 nagy	 nemzetközi	 kiállításoknál,	 de	 a	 vásárok	 esetében	 is	
igaz,	 hogy	 az	 ezeken	 kiállító	művészek	 gyakrabban	nyernek	 el	 díjakat	 (r=0,33).	
Szintén	 pozitív	 kapcsolat	 mutatkozik	 a	 nemzetközi	 vásáron	 való	 szereplés	 és	 
a	gyűjtőkkel	való	ismeretség	(r=0,27),	illetve	a	gyűjtők	részére	eladott	alkotások	
(r=0,32)	 gyakorisága	 között.	 Vagyis	 azok	 a	 képzőművészek,	 akiknek	 a	munkája	
szerepel	nemzetközi	művészeti	vásáron,	több	gyűjtőt	ismernek	és	gyakrabban	is	
vásárolnak	tőlük.	Bár	maga	a	korreláció	megléte	nem	jelent	ok-okozati	viszonyt,	
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tudjuk,	 hogy	 a	 gyűjtőkkel	 való	 személyes	 találkozásnak,	 illetve	 magának	 az	
eladásnak	 javarészt	épp	az	 ilyen	vásárok	 jelentik	az	egyik	 legmegfelelőbb	hely-
színt,	így	ebben	az	esetben	mégis	élünk	a	feltételezéssel,	hogy	így	van.

Erős	pozitív	kapcsolat	(r=0,42)	mutatkozik	a	nemzetközi	vásárokon	való	szereplés	
és	a	jelenlegi	hazai	galériás	képviselet	megléte	között.	Ez	azt	jelenti,	hogy	azok	a	
művészek,	akiknek	a	munkái	szerepelnek	ezeken	a	vásárokon,	azoknak	nagy	több-
ségében	van	 jelenleg	hazai	képviselete.	Ez	a	megállapítás	egyértelműen	tükrözi	 
a	művészeti	vásárok	egyik	alapvető	működési	mechanizmusát,	miszerint	kereske-
delmi	galériák	állítanak	ki	(legtöbbször)	a	saját	portfóliójukba	tartozó	művészeket.	
Mindeközben	összefüggést	találtunk	a	hazai	galériás	képviselet	és	az	egyéni	kiállí-
tások	száma	között	is	(r=0,23),	ami	arra	az	egyszerű	tényre	vezethető	vissza,	hogy	
egy	művész	életében	az	egyéni	kiállítások	elsődleges	színhelye	a	galéria,	amely	
képviseli	 őt.	 Így	ebből	 a	megvilágításból	 is	 értelmet	nyert	 az	 a	 feltételezésünk,	
hogy	 valójában	 a	 galériás	 képviselet	 indokolhatja	 a	 vásárokkal	 is	 kapcsolatban	
lévő	magasabb	kiállítási	számot.

Mindezeken	 túl,	 a	 nemzetközi	 vásárokkal	 összefüggésben	 a	 pénzügyi,	 anyagi	
változókat	 vizsgálva	 is	 szignifikáns	 kapcsolatot	 találtunk.	 Az	 alkotói	 tevékeny-
ségből	származó	bevétel	arányával	(r=0,22),	azzal,	hogy	mennyire	jön	ki	jól	a	jöve-
delméből	az	alkotó	(r=0,21)	és	az	anyagi	biztonsággal	(r=0,13)	is	korrelál	a	nemzet-
közi	 vásárokon	 való	 részvétel.	 Vásárokról	 lévén	 szó,	 az	 alkotások	 kiállításán	 és	 
a	művészek	megismertetésén	túl	azt	láthattuk,	hogy	a	gyűjtőkkel	való	kapcsolatot	
és	ezáltal	az	eladás	esélyét	is	növeli	az	ilyen	nemzetközi	eseményeken	való	rész-
vétel.	Ez	lehet	az	egyik	alappillére	annak,	hogy	azon	művészek,	akik	szerepelnek	
ilyen	eseményeken,	bevételük	szignifikánsan	nagyobb	részét	szerzik	alkotói	tevé-
kenységükből,	összességében	jobban	kijönnek	a	 jövedelmükből,	és	 inkább	érzik	
magukat	anyagi	biztonságban.

Azt	mondhatjuk,	hogy	a	nagy	nemzetközi	kiállítások	és	a	vásárok	belépőt	bizto-
sítanak	 egy	 új,	 tágabb	 kapcsolati	 hálóba.	A	 korrelációs	 kapcsolatokat	 vizsgálva	
azt	láthatjuk,	hogy	az	ide	„bejutó”	művészek	nagyobb	ismertségre	tesznek	szert,	
például	 többször	 jelenik	 meg	 munkásságukról	 külföldi	 publikáció,	 gyakrabban	
működnek	együtt	külföldi	kiállítóhelyekkel,	vagy	dolgoznak	együtt	kurátorral	és	
művészettörténésszel	(r=0,21).	A	televízióban,	a	rádióban	és	az	online	médiában	
is	hallhatunk	és	olvashatunk	velük	interjút.	Továbbá	többször	szerepel	munkájuk	
aukción	(r=0,19),	ami	szintén	a	gyűjtőkhöz	való	kapcsolódást	és	természetesen	az	
aukciós	eladások	mértékét	is	növelheti	(r=0,24).

Mindezek	fényében	nem	meglepő	az	az	állítás	sem,	hogy	azok,	akik	ezeken	a	nemzet-
közi	 platformokon	 szerepelnek,	 szignifikánsan	 gyakrabban	 tudnak	 kizárólag	 a	
művészetükből	megélni	 (r=0,18).	Ugyanakkor	 érdekes	 látni,	 hogy	bár	 a	 karrier-
mutatókkal	korrelál	a	nagy	nemzetközi	kiállításokon	való	szereplés,	azonban	egyik	
pénzügyi,	anyagi	helyzetre	vonatkozó	kérdéssel	sem	találtunk	szignifikáns	össze-
függést.	Ez	azt	 jelenti,	hogy	a	művész	karrierjében	kifejezetten	a	vásárok	jelen-

tenek	 csak	 olyan	 lehetőséget,	 ami	 anyagi	 megélhetésüket	 közvetlenül	 előre-
mozdítja,	 ellentétben	 a	 nagyobb	 nemzetközi	 kiállításokkal.	 Habár	 feltételez-
hetjük,	hogy	hasonló	közeg	fordul	meg	a	nemzetközi	események	ezen	két	típusán	
	(kiállítások	 és	 vásárok),	 mégis	 látjuk	 annak	 a	 jelentőségét,	 hogy	 egy	 esemény	
műtárgypiacként	vagy	csak	nívós	megjelenési	lehetőségként	funkcionál.

Az	 eddig	 leírt	 karriermutatónkénti	 eredmények	 ismertetésének	 egy	 utolsó	 és	
nagyon	 fontos	 kapcsolódása	 a	 külföldi	 kereskedelmi	 galériás	 képviselet,	 ami	
szorosan	 korrelál	 a	 nemzetközi	művészeti	 vásárokon	 való	 részvétellel	 (r=0,33).	 
Ez	arra	enged	következtetni,	hogy	a	külföldi	képviselet	esetében	magától	értető-
dőbb	a	nemzetközi	művészeti	vásárokon	való	szereplés.	De	mit	jelent	itthon,	ha	
valakinek	van	külföldi	galériás	képviselete?

Jellemző,	hogy	akinek	jelenleg	van	külföldi,	annak	van	magyar	galériás	képviselete	
is	(r=0,23),	egyéni	és	csoportos	szinten	is	többször	állít	ki	Magyarországon,	vala-
mint	művészeti	díjakban	is	inkább	bővelkedik	(r=0,21).	

Az	eredményeket	szemügyre	véve	az	 látszik,	hogy	nem	létezik	egymás	nélkül	a	
hazai	és	a	külföldi	boldogulás.	Ha	valaki	sikeres	lesz	külföldön,	szinte	evidencia,	
hogy	előbb-utóbb	ez	Magyarországon	is	meghozza	számára	a	szakmai	elismerést.	
Egy	fontos	és	érdekes	észrevétel	mégis	inkább	az,	hogy	a	külföldi	sikerességhez	
valószínűleg	 elvárás,	 hogy	még	 azt	megelőzően	Magyarországon	 is	 „sikereket”	
érjen	el	az	adott	művész,	vagy	legalábbis	legyen	egy	olyan	pozíciója	a	hazai	szín-
téren,	ahol	már	a	galériás	képviseleten,	a	nívós	művészeti	díjakon	és	a	jelentősebb	
kiállításokon	keresztül	megismerték	a	nevét.

Ezek	 a	 referenciapontok	 ugyanis	 a	 feltérképezett	 korrelációs	 hálók	 alapján	
szorosan	összefüggnek	a	nemzetközi	kiállításokon	és	vásárokon	való	részvétellel,	
amelyek	valószínűleg	a	nemzetközi	területre	való	belépéshez	szükségesek,	és	nem	
pedig	fordítva.	Erre	a	helyzetre	lehet	példa,	hogy	a	hazai	galériás	képviselet	nem	
következménye	egy	nemzetközi	vásáron	való	részvételnek,	hanem	sokkal	inkább	
szükségszerű	előzménye,	ami	egyáltalán	lehetővé	teszi	a	külföldi	szereplést.

Összefoglalásképp,	 azt	 mondhatjuk,	 hogy	 a	 külföldi	 jelenlét	 egyes	 elemei	
egymással	 is	 összefüggenek,	 vagyis	 a	 nemzetközi	 kiállításokon,	 a	 vásárokon	 és	
a	 külföldi	 galériákban	 kiállító	művészek	 nagyrészt	 átfedést	mutatnak.	 Továbbá	
ezeknek	a	külföldi	szerepléseknek	nemcsak	az	az	eredménye,	hogy	a	külföldön	
megjelenő	hazai	művészek	jobb	anyagi	mutatókkal	rendelkeznek,	hanem	a	hazai	
ismertség	és	elismertség	tekintetében	is	fontos	prediktorként	funkcionálnak.
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kapcsoLatépítés mInt a sIker záLoGa. IGaz Lenne?
A	 képzőművészek	 életében	 és	 karrierjében	 is	 kulcsfontosságú	 a	 kapcsolat-
építés,	 hiszen	 a	 tehetség	 önmagában	 nem	 elegendő	 ahhoz,	 hogy	 a	 művész	
eljusson	nemcsak	a	laikus	közönséghez,	de	mindenekelőtt	a	szakma		szereplőihez.	
Feltételezzük,	hogy	a	kapcsolatépítés	minősége	és	mennyisége	megmutatkozik	
a	 karriermutatókban.	 Ahogy	 az	 már	 az	 előző	 hipotézisekben	 	körvonalazódni	
látszott,	ha	a	hazai	színtéren	egy-egy	kulcspontot	vagy	kulcsfigurát	elér	a	művész,	
akkor	 jóval	 nagyobb	 eséllyel,	 szinte	 exponenciálisan	 szélesítheti	 kapcsolati	
hálóját.	 Érdekes	 megfigyelni,	 hogy	 mennyiben	 mérik	 fel	 a	 képzőművészek	 a	
kapcsolatépítés	jelentőségét,	mennyire	aktívak	ezen	a	téren	és	milyen	kommu-
nikációs	csatornán	tudnak	a	leginkább	megnyilvánulni,	ha	a	művészetük	megis-
mertetése	a	cél.

Ezt	a	feltételezésünket	vizsgáltuk	meg	közelebbről	oly	módon,	hogy	a	külön-
böző	kapcsolatépítési	módok	(személyes,	online)	kapcsolatát	vizsgáltuk	a	karrier-
mutatókkal.

a GyűjtŐkkeL vaLó kapcsoLat – 
mILyen csatornákat HasznáLnak a művészek?
Elsőként	fontosnak	véltük	megvizsgálni,	hogy	általában	a	brandépítés	–	ami	tulaj-
donképpen	 összefogja	 a	 kapcsolatépítési	 lehetőségeket	 –	 mutat-e	 korrelációt	
a	 karriermutatókkal.	Megállapítottuk,	 hogy	 pozitív	 a	 kapcsolat	 aközött,	 hogy	 a	
brandépítést	fontosnak	tartják	a	művészek	és	aközött,	hogy	ismernek-e	gyűjtőt	
(r=0,15),	tehát	azok,	akik	odafigyelnek	a	brandépítésre,	nagyobb	eséllyel	ismernek	
gyűjtőket.	

Ami	a	személyes	kapcsolatfelvételt	és	kapcsolattartást	illeti,	azt	látjuk,	hogy	egy	
proaktív	hozzáállás	mindenképp	előrelendítheti	a	gyűjtőkkel	való	ismerkedést.	Az	
általunk	 feldolgozott	 adatok	 azt	mutatják,	 hogy	 azok	 a	művészek,	 akik	 aktívan	
részt	vesznek	a	művészeti	életben	(r=0,27),	jelen	vannak	a	megnyitókon	(r=0,13)	
és	az	ilyen	alkalmak	során	élnek	a	lehetőséggel,	hogy	névjegykártyát	nyújtsanak	
az	érdeklődőknek	(r=0,21),	szignifikánsan	nagyobb	arányban	tesznek	szert	szemé-
lyes	ismeretségre	a	gyűjtőkkel.

Az	 online	 lehetőségek	 közül	 a	 hírlevelet	 küldő	 képzőművészek	 ismernek	 legin-
kább	 gyűjtőket	 (r=0,27)	 és	 azok,	 akik	 a	 galériás	 képviseletüknek	 köszönhetően	 
a	galéria	honlapján	is	megjelennek	(r=0,20).	A	közösségimédia-felületek	egyikével	
sincs	szignifikáns	pozitív	kapcsolat,	azaz	azt	mondhatjuk,	hogy	a	gyűjtőkkel	való	
ismerkedés	általában	nem	ezeken	a	platformokon	történik.	

A	 kérdőívben	 elkülönítettük	 egymástól	 a	 gyűjtőkkel	 való	 személyes	 ismeret-
séget	 és	 azt,	 hogy	 valakitől	 vásárolt-e	 már,	 illetve	 szokott-e	 gyűjtő	 vásárolni.	
Evidenciának	tűnhet,	mégis	fontos	jelentőséggel	bír,	hogy	a	kettő	között	igen	erős	
pozitív	kapcsolat	van	(r=0,61),	ami	valószínűsíti,	hogy	aki	ismer	gyűjtőt,	attól	vásá-
rolnak	is.	Ez	egyrészt	erősen	indokolja,	hogy	valóban	kezdeményező	félként	igye-
kezzen	gyűjtővel	való	ismertségre	szert	tenni	a	művész,	hiszen	a	megélhetésén	is	
érdemben	változtat	ezzel,	másrészről	egy-egy	ilyen	kapcsolat	egy	egész	kapcso-
lati	hálóba	való	beépülést	tesz	lehetővé.

Ezen	a	gondolatmeneten	tovább	haladva	nem	meglepő,	hogy	ha	valakitől	vásá-
rolnak	gyűjtők	és	ismer	gyűjtőt,	az	a	kapcsolatépítésben	is	hasonlóan	nyilvánul		meg.

Azok	 a	 művészek,	 akiktől	 vásárolnak	 gyűjtők,	 a	 kapcsolatépítés	 során	 leginkább		
a	 hír	levelek	 küldését	 (r=0,29)	 használják	 a	 tájékoztatásra,	 illetve	 a	 galériájuk	
honlapján	 akadhatnak	 rájuk	 (r=0,28).	 A	webes	 platformok	 közül	még	 az	 online	
vásártéren	való	jelenlét	(r=0,14)	jár	együtt	a	gyűjtői	vásárlással	(r=0,22),	valamint	
azok	 a	művészek	 is	 előnyt	 élveznek,	 akiknek	 saját	 domainen	 futó	 honlapjukról	
értesülhetünk	a	hírekről	és	aktualitásokról	(r=0,13).	Ami	a	személyes		találkozások	
alkalmait	 illeti,	 egyedül	 a	 névjegykártya	 adása	 (r=0,12)	 mutatott	 szignifikáns	
kapcsolatot,	vagyis	ez	a	kapcsolatfelvételi	típus	lendíti	leginkább	előre	a	gyűjtői	
vásárlást.

a kIáLLítások száma –  
többször áLLít kI, akI aktív a kapcsoLatépítésben?
Rátérve	a	kiállítások	számával	kapcsolatos	eredményekre	jól	látszik,	hogy	az	egyes	
karriermutatókat	 külön-külön	 vizsgálva	 ugyanazok	 a	 kommunikációs	 csatornák	
bizonyulnak	hatékonynak	a	vizsgált	művészek	körében.

A	hazai	egyéni	és	csoportos	kiállítások	számát	megfigyelve	is	dominál	a	hír	levél-
küldés	(r=0,28),	és	ebben	az	esetben	is	előnyt	élvez,	akinek	van	galériás	képvise-
lete,	s	így	a	galéria	honlapján	megjelenő	információkkal	segíti	a	kapcsolatépítést	
(r=0,18).	A	személyes	találkozások	közül	itt	szignifikánsan	pozitív	volt	a	megnyi-
tókra	való	eljárás	(r=0,13)	és	az	egyéb	lehetőségek,	mint	a	névjegykártya	cseréje	
(r=0,14).

A	 csoportos	 kiállítások	 eredményei	 némileg	 tartogatnak	 újdonságot,	 ami	 arra	 
az	érdekességre	is	felhívja	a	figyelmet,	hogy	egy	új	műfajról	beszélhetünk:	való-
színűleg	másféle	kommunikációt	igényel	egy	csoportos	kiállításban	való	részvétel,	
a	többi	csoporttaggal	való	kapcsolattartás,	ugyanakkor	más	lehetőségekhez	nyílik	
meg	az	út	az	ilyen	típusú	szereplésen	keresztül.

A	 csoportos	 kiállítások	 száma	 együtt	 növekszik	 a	 rendszeres	 pályázással	
(r=0,23),	ahol	valójában	a	kurátorokkal	tudja	magát	megismertetni	a	művész,	és	
mint	ahogy	fentebb	említettük,	egy-egy	ilyen	kapcsolat	számos	ajtót	nyithat	meg	
az	egyesek	művészek	pályája	során.
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Nincsen	lényegi	különbség,	tehát	a	kiállítás	típusától	függetlenül	fontos,	ha	több	
tárlaton	szeretné	megmutatni	magát	az	alkotó,	hogy	személyesen	 jelenjen	meg	 
a	megnyitókon	(r=0,18)	és	részt	vegyen	a	művészeti	életben	(r=0,15).

Az	 előzőekhez	hasonlóan	 itt	 is	 kiemelhetjük	 a	 hírlevélküldést,	 ugyanis	 ezzel	 áll	
legszorosabb	kapcsolatban	(r=0,31)	a	csoportos	kiállítások	száma,	míg	az	egyéb	
online	megjelenések	közül	pozitív	a	kapcsolat	 ismét	a	galéria	honlapján,	a	saját	
honlappal	és	az	online	vásártéren	való	szerepléssel	(r=0,16,	r=0,14	és	r=0,12).

A	külföldi	kiállítások	és	a	kapcsolatépítés	különböző	módjainak	használata	nem	
sokban	 tér	 el	 a	 hazai	mintától.	 Az	 egyéni	 kiállítások	 száma	 külföldön	 is	 pozitív	
kapcsolatot	mutat	a	 rendszeres	hírlevélküldéssel	 (r=0,22),	de	az	aktív	 részvétel	 
a	művészeti	életben	(r=0,17)	és	a	névjegykártyacsere	(r=0,13)	a	személyes	talál-
kozások	alkalmával	szintén	korrelál	a	kiállítások	számával.

A	 külföldi	 csoportos	 kiállítások	 esetében	 a	 két	 kiemelkedő	 pozitív	 kapcsolat	
úgyszintén	 a	 művészeti	 vérkeringésben	 való	 részvétel,	 a	 konferenciákra	 járás	
(r=0,28),	 és	a	kiállításokról,	megjelenésekről	 való	 rendszeres	 tájékoztatás	hírle-
vélen	keresztül	 (r=0,29).	A	 csoportos	 kiállítások	esetében	az	online	platformok	
közül	az	online	vásártéren	való	jelenléttel	áll	fenn	pozitív	kapcsolat	(r=0,12).

Érdekes	megfigyelni,	hogy	a	külföldi	kiállítások	esetében	a	hazai	színtérrel	ellen-
tétben	a	galéria	honlapjának	és	a	saját	honlap	használata	sincs	kapcsolatban	a	tárlatok	
számával.

E	hipotézis	kapcsán	kifejezetten	érdekes,	hogy	mi	lehet	az	oka	a	hírlevél	gyakori	
használatának,	hiszen	a	mai	közösségimédia-jelenlét,	vagy	akár	a	honlapok	nyúj-
totta	kommunikációs	lehetőségek	mellett	elavultnak	tűnhet.	Az	egyik	lehetséges	
ok	hogy	azok	a	művészek,	akik	ezt	használják,	az	idősebb	korosztályhoz	tartoznak	
és	 inkább	 ily	módon	 tudnak	 hatékonyan	 kommunikálni.	 A	másik	 lehetséges	 ok	
például	 a	 gyűjtők	 személye,	 esetleg	 az	 ő	 korosztályuk,	 vagy	 hogy	 megszokott	
„normaként”	ez	a	 legjellemzőbb	kapcsolattartás	velük.	Mivel	a	korreláció	során	
nem	ok-okozatiságot	figyelünk	meg,	hanem	kizárólag	a	kapcsolat	létét	vizsgáljuk,	
így	nem	tudjuk,	hogy	milyen	irányú	az	összefüggés.	A	kiállítások	számánál	szintén	
élhetünk	a	feltételezéssel,	hogy	az	 idősebb	generációnak	több	kiállítása	van,	és	
esetleg	ismét	az	életkoruk	befolyásolja,	hogy	épp	ezt	a	kommunikációs	csatornát	
használják.	 Ezeket	 a	 feltételezéseket	 igazolja,	 hogy	minél	 idősebb	 valaki,	 annál	
inkább	küld	hírlevelet	(r=	-0,26).

 
Fontos	megállapítás,	hogy	a	galériás	képviselet	jelentősen	megkönnyíti	a	kommu-
nikációt.	 A	 galériás	 képviselet	 a	 művészek	 korától	 függetlenül	 kap	 központi	
szerepet	a	kapcsolatépítésben,	hiszen	olyan	egyedülálló	megjelenési	lehetőséget	
biztosít,	amit	az	alkotó	egyedül	önmagának	nem	tudna	kiépíteni.	Egyrészt	olyan	
szakmabeliekhez	 jut	 el,	 akikhez	 önmenedzsment	 révén	 jóval	 nehezebb	 feladat	
lenne,	másrészt	leveszi	a	válláról	a	kapcsolatépítés	idő-	és	energiaigényét.

Végül	ki	kell	emelni	annak	a	jelentőségét	is,	hogy	az	alkotó	valóban	legyen	jelen	
a	művészeti	életben	és	merjen	nyitni	a	szakmabeliek	felé.	A	kiállításmegnyitókon	
való	részvétel	kifejezetten	erre	a	nyitásra	ad	lehetőséget,	mégis	úgy	tűnik,	a	névjegy-
kártya	csere	már	egy	következő	–	és	nagyon	fontos	–	teljesítendő	szint	a	kapcso-
latépítésben.
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művészeti oktatás  

A	művészeti	oktatás	–	mint	az	oktatás	általában	–	sok	összetevős,	komplex	terület,	
így	nagyon	sok	elemből	épül	fel	a	vizsgálata	is.	Az	egyik	alappillér	kérdés	nélkül	
az,	hogy	megfelelő	minőségű	és	mértékű	szakmai	tudást	kapnak-e	a	tanulók.	 
A	tudásanyag	átadásán	túl	azonban	nem	elhanyagolható	a	 jelentősége	a	művé-
szeti	pályára	való	felkészítésnek,	a	művészeti	világban	való	eligazodáshoz	szük-
séges	 készségek	 elsajátításának.	 Ugyan	 azt	 nem	 vizsgáltuk,	 hogy	 például	 a	
külföldi	művészeti	 felsőoktatási	 intézményekhez	 képest	milyen	mennyiségű	 és	
minőségű	tananyagot	adnak	át	a	hazai	 intézmények,	azonban	a	kitöltő	művé-
szek	tapasztalait	igen.	

a művészetI páLya küzDeLmeI:  
a szakmaI tuDás nem eLeGenDŐ
A	 hipotézisünk	 az,	 hogy	 a	 kapott	 szakmai	 tudás	megfelelő	 a	 képzőművészek	
számára,	a	művészeti	pályára	való	felkészítés,	illetve	a	művészeti	világban	való	
eligazodáshoz	szükséges	tudás	azonban	nem	elégséges.	Ennek	belátására	azokat	
a	pontszámokat	vizsgáltuk,	amik	a	művészek	oktatással	kapcsolatos	elégedett-
ségét	jellemezték.

Az	általános	 leíró	 statisztikai	 fejezetben	már	 számos	megközelítésben	 taglaltuk	 
a	művészeti	felsőoktatás	értékelését,	ebben	a	fejezetben	pedig	megnéztük,	hogy	
valóban	szignifikánsan	eltérnek-e	egymástól	a	csoportátlagok.

Szignifikánsan	 a	 legmagasabb	 átlagértéket	 a	 mesterek	 felkészültsége	 kapta	
(4,2	pont),	ezt	követi	az	oktatók	felkészültsége	(4	pont).	A	tudásra	vonatkozó	két	
kérdés	–	a	kapott	tudás	mennyisége	és	alkalmazhatósága	–	pedig	rendre	3,9	és	3,7	
pontot	ért.	Mindezek	fényében	kijelenthetjük,	hogy	a	kitöltő	művészek	abszolút	
elégedettek	a	mesterek	és	az	oktatók	munkájával,	és	a	szakmai	tudás	mennyisége	
és	minősége	is	megfelelő	számukra.

Másik	 oldalról	 nézve	 azonban	 az	 is	 bebizonyosodott,	 hogy	 a	 művészhallgatók	
elégedetlenek	 voltak	 a	 művészeti	 pályára	 való	 felkészítéssel	 és	 a	 művészeti	
világban	 való	 eligazodáshoz	 sem	 kaptak	 megfelelő	 mértékű	 útmutatást.	 E	 két	
kérdés	–	és	közülük	 is	az	utóbbi	–	 szignifikánsan	a	 legalacsonyabb	pontszámot	
kapta	 az	 értékelés	 során	 (2,9	 és	 2,5	 pont).	 Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 annak	 ellenére,	
hogy	 a	 szakmai	 tudással	 és	 az	 oktatók	 felkészültségével	 elégedettek	 a	 kitöltő	
művészek,	mégsem	tudnak	a	gyakorlatban	boldogulni	a	művészeti	színtéren,	vagy	
legalábbis	az	ehhez	szükséges	ismereteiket	és	képességeket	nem	a	tanulmányaik	
során	sajátítják	el.

BrandépÍtés  

Korábban	a	szakirodalmi	kitekintés	során	láthattuk,	hogy	milyen	jelentős	ténye-
zőnek	számít	a	brandépítés	a	művészeti	színtér	szereplői	esetében.	A	brandépítés	
egy	soktényezős,	komplex	tevékenység,	amelynek	egyik	eszközeként	jelenik	meg	
a	közösségi	médián	való	jelenlét.	Egyes	kutatások	(pl.	az	említett	NextGen	Artists)	
kifejezetten	figyelik	a	művészek	közösségimédia-platformokon	való	jelenlétét	és	
aktivitását	is.	Így	hát	felmerül	a	kérdés:	ténylegesen	látható	a	különbség,	ha	egy	
művész	tudatosan	foglalkozik	az	ilyen	jellegű	sajátmárka-építéssel?	A	következő	
részben	ezt	vizsgáltuk,	ide	vonatkozó	hipotéziseink	mentén.	

A	 közösségi	média	 vonatkozásában	 az	 Instagram	és	 a	 Facebook	használatát	
elemeztük,	mivel	a	vizsgált	minta	alapján	ezek	a	leggyakrabban	használt	közössé-
gimédia-felületek.	

közösséGI méDIa. posztoLjunk a karrIerért? 
Az	ebbe	a	csoportba	tartozó	első	hipotézünkben	feltételezzük,	hogy	a	művészek	
közösségimédia-jelenléte	pozitív	hatással	van	a	karrierjükre	hazai	és	nemzetközi	
szinten	is. 

Ennek	a	kiderítésére	a	különböző	karrier-mérőszámokat	vetettük	össze	a	művé-
szek	 közösségimédia-platformokon	 való	 jelenlétével.	Azt	 találtuk,	 hogy	negatív	
kapcsolat	áll	fenn	a	válaszadó	művészek	Instagram-használata	és	a	nagy	nemzet-
közi	 művészeti	 kiállításokon	 (biennálén,	 triennálén)	 való	 szereplésük	 között	
(r=-0,12),	 tehát	 valamelyest	 meglepő	 módon	 az	 Instagram-használók	 kevésbé	
mutatkoznak	 be	 ezeken	 a	 nemzetközi	művészeti	 eseményeken.	 Ezzel	 szemben	
pozitív	kapcsolat	mutatható	ki	a	nemzetközi	művészeti	vásárokon	való	szereplés	
és	az	 Instagram-	 (r=0,15),	 illetve	a	Facebook-használat	 (r=0,16)	között,	 tehát	az	
előbbi	felületeket	használó	művészek	inkább	szerepelnek	munkáikkal	a	nemzet-
közi	művészeti	vásárokon.	Tovább	folytatva	a	kutatást,	nem	találtunk	szignifikáns	
kapcsolatot	a	közösségimédia-jelenlét	és	a	hazai	művészeti	díjakkal	való	rendel-
kezés,	az	egyéni	vagy	csoportos	kiállítások	mértéke,	illetve	a	hazai	vagy	nemzet-
közi	galériás	képviselet	között.	Kicsit	tágítva	a	látókört,	azt	találtuk,	hogy	a	külföldi	
galériákkal,	kiállítóhelyekkel	való	együttműködések	tekintetében	pozitív	kapcsolat	
áll	fenn	(r=0,13),	akárcsak	a	kurátorokkal	vagy	művészettörténészekkel	való	rend-
szeres	 kooperációk	 tekintetében	 (Instagram	 r=0,12,	 Facebook	 r=0,22),	 tehát	 
az	ilyen	módon	aktív	válaszadó	művészek	a	közösségi	médián	is	jelen	vannak.	

Végezetül	 jelentős	kapcsolat	mutatható	ki	az	 Instagram-használók	és	a	 saját	
művészeti	alkotótevékenységükből	magukat	fenntartók	között	(r=0,13),	tehát	akik	
az	Instagramon	jelen	vannak,	inkább	tudják	fenntartani	magukat	anyagilag	ebből	
a	 tevékenységből.	 A	művészeti	 alkotótevékenységből	 származó	 bevételi	 forrás	
arányával	szintén	pozitív	kapcsolat	(r=0,21)	áll	fenn,	azaz	az	Instagramot	használó	
művészeknek	magasabb	a	művészeti	tevékenységből	befolyó	bevétele.
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Összességében	 kijelenthető,	 hogy	 az	 Instagram-használat	 több	 szignifikáns	
kapcsolatot	 eredményez	 a	 karrier-mérőszámok	 esetében,	 mint	 a	 Facebook.	
Azonban	a	sikeres	karrier	mutatói	mentén	vizsgálva	a	kapcsolatokat	megállapít-
ható,	hogy	csak	bizonyos	szempontok	esetében	van	pozitív	kapcsolat	a	közössé-
gimédia-jelenlét	és	az	eredményes	művészi	érvényesülés	között.	Ezen	túl	főként	 
a	művész	megélhetésével	hozható	kapcsolatba	a	közösségimédia-jelenléte.	

számít a kor a tuDatossáGban? 
A	következő	ide	tartozó	hipotézisünknél	abból	indultunk	ki,	hogy	az	idősebb	gene-
ráció	kevésbé	tartja	fontosnak,	hogy	tudatos	részvétellel	építse	a	saját	brandjét.	
Ezt	 a	 kijelentést	 főként	 a	 többi	 generációhoz	 viszonyítva	 állapítottuk	meg	 arra	
alapozva,	hogy	a	brandépítés	jelentősége	művészeti	téren	csak	az	utóbbi	évtize-
dekben	értékelődött	fel.	Ennek	a	hipotézisnek	a	vizsgálatakor	az	idősebb	generáció	
alatt	főként	a	boomereket	értjük.

Ebben	az	esetben	tehát	a	boomer	generáció	kommunikációs	és	közösségimédia-
szokásait	 tekintettük	 át,	 hogy	 lássuk,	 ők	 hogyan	 állnak	 a	 brandépítés	 kérdé-
séhez.	 Legelőször	 is	 a	 brandépítés	 megítélése	 felől	 közelítettünk	 a	 kérdéshez.	 
Itt	azt	találtuk,	hogy	pozitív	kapcsolat	mutatható	ki	a	brandépítés	fontosságának	
megítélése	és	a	születési	év	között	(r=0,15),	ami	azt	jelenti,	hogy	minél	fiatalabb	
egy	művész,	annál	fontosabbnak	tartja	a	brandépítést.	Korábban	–	ezt	 igazolva	
–	láttuk,	hogy	a	boomer	generáció	tartja	a	legkevésbé	fontosnak	a	brandépítést	
a	 többi	 generációhoz	 viszonyítva,	 habár	 ez	 egy	 korántsem	 alacsony	 arány	 volt	
(82%).	 Ennek	 fényében	 nem	 jelenthetjük	 ki	 azt,	 hogy	 az	 idősebb	 generáció	 ne	
tartaná	 fontosnak	 a	 brandépítést.	 Az	 látható,	 hogy	 szignifikáns	 különbség	 van	 
a	boomerek	és	az	Y	generáció	között	a	brandépítés	fontosságának	megítélésében,	
míg	a	többi	generáció	között	nincs	ilyen	(szignifikancia).	

Emellett	átlagosan	a	boomerek	teszik	meg	a	kapcsolatépítésért	a	legtöbb	lépést,	
továbbá	a	kommunikáció	terén	is	ők	azok,	akik	legnagyobb	arányban	adtak	már	
tévé-	és	rádióinterjút	(92%	és	86%).	Az	online	felületeknek	adott	interjúk	esetében	
nem	voltak	markáns	 különbségek	 a	 különböző	 generációk	 között.	A	 közösségi-
média-felületeken	 való	 jelenlétüket	 vizsgálva	 látható,	 hogy	 a	 Facebookot	 hasz-
nálják	elsősorban	(45%)	az	Instagrammal	szemben	(10%).

Összességében	kijelenthető,	hogy	az	idősebb	generáció	kevésbé	tartja	fontosnak	
a	brandépítést	a	többi	generációhoz	képest,	de	ez	a	különbség	csak	részben	szig-
nifikáns.	 Azonban	 mivel	 egyre	 inkább	 fontosnak	 tartják	 ezt	 a	 tevékenységet,	
ahogy	fiatalabbak	a	művészek,	a	trend	mindenképpen	ebbe	az	irányba	tart.

a HazaI képzŐművészetI vILáG műköDése
A	hazai	képzőművészeti	színtér	mechanizmusai	kapcsán	léteznek	olyan	vélemé-
nyek	–	 vagy	hiedelmek?	–,	 amelyek	 gyökerei	 talán	 a	 hazai	 társadalmi	 rendszer	
működésében	keresendők	és	nem	feltétlenül	csak	a	művészeti	világról	mondha-
tóak	el.	Ezek	egyike	a	már	korábban	kifejtett	Budapest–vidék	tengelyen	mozog	
és	az	ország	fővárosközpontúságából	 indul	ki.	 Itt	azt	feltételezzük,	hogy	ha	egy	
művész	Budapesten	él	és	dolgozik,	akkor	a	főváros	adottságai	révén	jobban	tud	
érvényesülni	 a	 hazai	 művészeti	 színtéren,	 mint	 ha	 vidékről	 próbálná	megtenni	
ugyanezt.	Másik	feltételezésünk	a	korábban	hivatkozott	kutatásokban	is	megje-
lenő,	 nemek	 közti	 szakmai	 érvényesülés	 különbségeire	 vezethető	 vissza.	 Azt	
gondoljuk,	hogy	a	 férfi	művészek	 jobban	érvényesülnek	a	művészeti	 színtéren,	
mint	a	nők	–	más	területekhez	hasonlóan.

buDapest vs. vIDék
Jelen	esetben	feltételezzük,	hogy	egy	művész,	ha	Budapesten	él,	jobban	tud	érvé-
nyesülni	a	hazai	művészeti	színtéren,	mint	ha	vidékről	próbálná	ugyanezt.	

Ennek	a	kiderítéséhez	újfent	a	karriermutatókat	vizsgáltuk,	de	most	a	Budapesten	
és	 a	 vidéken	 élő	művészek	 ilyen	 jellegű	 helyzetét	 hasonlítottuk	 össze.	 Az	 első	
mutató,	amit	megnéztünk,	a	kiállítások	száma	volt,	amelynél	meglepő	módon	azt	
tapasztaltuk,	 hogy	 az	 egyéni	 kiállítások	 számában	 nincs	 szignifikáns	 különbség	 
a	Budapesten	és	a	vidéken	élők	között	(6-6	db).	Azonban	a	hazai	csoportos	kiál-
lítások	számát	összevetve	a	budapestiek	már	szignifikáns	különbséggel	vezetnek	
(átlagosan	29	és	23	kiállítás).	A	hazai	galériás	képviseletet	elemezve	 is	 jelentős	
különbség	 látható	 a	 budapestiek	 javára	 (19%-os	 különbség),	 a	 külföldi	 galériás	
képviselet	esetében	szintén	(8%-os	különbség).	Ellenben	a	nemzetközi	nagy	kiál-
lításokon	 és	művészeti	 vásárokon	 való	 részvétel	 tekintetében	 nem	mutatkozik	
jelentős	különbség	a	válaszadók	között	 jelenlegi	 lakóhelyük	megoszlása	szerint.	
A	 kapott	 művészeti	 díjak	 tekintetében	 újfent	 erősen	 szignifikáns	 a	 különbség	 
a	Budapesten	és	a	vidéken	élő	művészek	között	(előbbiek	76%-a,	utóbbiak	36%-a	
kapott	díjakat).	

Mindezek	 alapján	 elmondható,	 hogy	 egy	 Budapesten	 élő	 művész	 könnyebb	
	helyzetben	 van	 bemutatkozás	 és	 érvényesülés	 terén	 szakmai	 téren,	 mint	
vidéken	élő	társai.
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nŐk Hátrányban. sztereotípIa vaGy reaLItás? 
Itt	 tehát	 feltételezzük,	 hogy	 a	 férfi	művészek	 jobban	 érvényesülnek	 a	művé-
szeti	színtéren,	mint	a	nők.	Ebben	az	esetben	is	a	már	említett	karriermutatókat	
vettük	elő,	és	szinte	minden	téren	azt	tapasztaltuk,	hogy	a	válaszadó	férfi	művé-
szek	 jobban	érvényesülnek,	mint	a	nők.	Az	alábbi	korrelációk	minden	esetben	
az	 adott	 szempontnak	 (változónak)	 a	 nemmel	 (férfi	 vagy	 nő)	 való	 kapcsolatát	
vizsgálják,	mely	esetben	a	pozitív	kapcsolat	azt	jelenti,	hogy	a	férfiak	felé,	míg	
a	negatív	kapcsolat	esetében	a	nők	felé	húz	az	egyenlet.	Látható,	hogy	minden	
kapcsolat	pozitív.	

A	kiállítások	 száma	kapcsán	korábban	kifejtettük,	hogy	a	 férfiak	 jobban	 teljesí-
tenek	mint	a	nők,	 legyen	szó	bármelyik	kategóriáról.	Egyénileg	itthon	átlagosan	
3-mal,	 külföldön	 pedig	 2-vel	 több	 kiállításuk	 van	 a	 férfiaknak,	 mint	 a	 nőknek.	
Csoportos	 kiállításokat	 figyelve	 ez	 a	 különbség	még	nagyobb:	 itthon	 átlagosan	
7-tel,	külföldön	pedig	4-gyel	 több	csoportos	kiállításuk	van	a	férfiaknak,	mint	a	
nőknek.	A	korreláció	itt	egyértelműen	pozitív	kapcsolatot	mutat	a	nem	és	a	kiál-
lítások	 száma	 között	 (hazai	 egyéni	 tárlatok	 esetében	 r=0,20;	 hazai	 csoportos	
r=0,15;	külföldi	egyéni	r=0,25;	külföldi	csoportos	kiállítások	r=0,22),	tehát	a	férfi	
művészek	jelenléte	a	művészeti	színtéren,	ha	a	kiállítások	mennyiségét	vesszük,	
jelentősebb.	

A	 pozitív	 kapcsolat	 ugyanúgy	 jelen	 van	 a	 galériás	 képviselet	 esetében	 (hazai	
jelenleg	r=0,21,	hazai	a	múltban	r=0,2;	külföldi	jelenleg	r=0,14,	külföldi	a	múltban	
r=0,19),	 ami	 alapján	kijelenthető,	hogy	a	válaszadó	 férfi	művészek	közül	 sokkal	
többen	 rendelkeznek/rendelkeztek	 kereskedelmi	 galériás	 képviselettel,	 mint	 
a	 nők.	 Ezt	 láttuk	 korábban	 a	 kutatás	 nemek	 szerinti	 bontásánál	 is:	 hazai	 galé-
riás	képviselete	jelenleg	a	férfi	művészek	31%-ának	van,	külföldi	pedig	14%-nak.	 
A	válaszadó	női	művészek	esetében	ugyanezen	arányok	14%	és	5%.	

A	gyűjtőkkel	való	kapcsolatok	száma	(r=0,23)	és	a	gyűjtők	által	eszközölt	vásár-
lások	gyakorisága	(r=0,22)	is	erős	pozitív	kapcsolatot	mutat	a	férfi	művészekhez,	
tehát	 a	 férfi	 művészek	 sokkal	 erőteljesebb	 mértékben	 teljesítenek	 ezen	 a	 két	
fronton	a	nőkhöz	képest.	

Az	együttműködések	tekintetében	a	férfi	művészekre	inkább	jellemző,	hogy	rend-
szeresen	dolgoznak	együtt	kurátorokkal,	művészettörténészekkel	(r=0,18),	tehát	
itt	 is	szignifikáns	pozitív	kapcsolat	áll	 fenn,	miközben	az	aukciókon	való	 jelenlét	
(alkotásaik	szereplése)	is	inkább	rájuk	jellemző	(r=0,15).

A	 kizárólag	művészeti	 alkotótevékenységből	 való	megélés	 is	 pozitív	 kapcsolat-
ként	jelenik	meg	(r=0,17),	tehát	a	férfi	válaszadó	művészekről	inkább	elmondható	
hogy	megélnek	kizárólag	a	művészi	munkájukból.	Korábban	láthattuk,	hogy	a	férfi	
művészek	a	válaszaik	alapján	az	anyagi	biztonságukat	is	magasabbra	értékelték,	
mint	a	nők	(2,9	és	2,5).

Rövid	nemzetközi	kitekintésként	 látható,	hogy	 jelentős	pozitív	kapcsolat	észlel-
hető	a	nemzetközi	művészeti	vásárokon	való	szereplés	terén	is	(r=0,26),	tehát	a	
férfi	művészek	 részvétele	ezeken	az	eseményeken	 is	 jelentősebb,	mint	 a	nőké.	
A	férfiak	több	mint	fele	vett	részt	alkotásaival	valamilyen	nemzetközi	művészeti	
vásáron,	ezzel	szemben	a	nők	mindössze	25%-a.

Összegezve	 elmondható,	 hogy	 a	 válaszadó	 férfi	 művészek	 a	 hazai	 színtéren	
erőteljesebben	 vannak	 jelen	 a	 nőkhöz	 viszonyítva.	 A	 férfiak	 dominanciája	 –	
jelentős	különbséggel	a	két	nem	között	–	érvényesül	például	a	galériás	képviselet,	
a	nemzetközi	művészeti	eseményeken	való	jelenlét,	de	akár	a	kommunikáció	terén	
is,	és	ez	befolyásoló	tényezője	lehet	az	anyagi	helyzetre	vonatkozó	eltéréseknek	is.
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1. számú meLLékLet

Változó a felVett érték 
interValluma magyarázat

nyelvtudás 0-tól	felfele	a	beszélt	
nyelvek	számától	

függően

1,	aki	minden	formában	 
jól	megérteti	magát;	
0.5,	aki	írásban	vagy	szóban	
nehezen	érteti	meg	magát	
vagy	ha	csak	nyelvvizsgája	van,	 
de	nem	aktív	a	nyelvtudása

oktatás  
minősége 1	és	5	között 1,	ha	rossz	és	5,	ha	jó

családi	háttér 0	és	2	között

0,	ha	nincs	diplomás	szülője;	
1,	ha	egy	diplomás	szülője	van;	
2,	ha	mindkét	szülőjének	van	
diplomája

vásárol-e	 
a	tőle	gyűjtő 0	és	1	között

0,	akitől	0	vagy	
1	alkalommal	vett	már	gyűjtő,	
1	akitől	alkalmanként	vagy	rend-
szeresen

aukciós	eladás	
eredménye 0	és	1	között

0,	ha	soha	nem	adott	el	aukción	
és	
1,	aki	mindig	vagy	‘volt	olyan,	
hogy	igen	volt	h	nem’

kapcsolatépítés 1	és	5	között
1	soha,	 
3	előfordul	és	 
5	rendszeresen

hazai  
szakmai	közeg 1	és	5	között 1	nem	érdekli,	 

5	teljesen	képben	van

mennyire	
könnyen	beszél	
a	művészetéről

1	és	5	között 1	nehezére	esik,	 
5	könnyen	és	szívesen

műVészeti 
díjak száma díj/fő

2. számú meLLékLet

fontosabb Díjak és ösztönDíjak meLyeket 
fIGyeLembe vettünk a kapott Díjak mérésénéL: 

AVIVA	díj
Barcsay	díj
Derkovits	Gyula	képzőművészeti	ösztöndíj
Esterházy	Művészeti	díj
Ferenczy	Noémi	díj
Ferenczy	Béni	díj
Gruber	Béla	díj
Herczeg	Klára	díj	
Hemző	Károly	díj
Kállai	Ernő	művészettörténészi-műkritikusi	ösztöndíj	
Kepesita	Collection	díj
Kozma	Lajos	iparművészeti	ösztöndíj	
Leopold	Bloom	Képzőművészeti	díj
Magyar	Művészeti	Akadémia	alkotói	ösztöndíj
Major	János	díj
Moholy-Nagy	László	ipari	formatervezői	ösztöndíj	
Munkácsy	díj
Pécsi	József	fotográfusi	ösztöndíj
Prima	Primissima	(és	Junior)	díj
Robert	Capa	Fotográfiai	Nagydíj
Robert	Capa	Fotográfiai	Nagydíjhoz	kapcsolódó	ösztöndíj
Smohay	díj
STRABAG-díj	/	Magyar	Aszfalt	díj
Vontobel	–	Amadeus	művészeti	díj
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3. számú meLLékLet

kérDŐív

kortárs HeLyzet - mILyen ma képzŐművésznek LennI?

tIszteLt művész!
	 Az	alábbi	kérdőívet	Bérczi	Linda	(kulturális	menedzser,	az	Együtt	a	
Művészetért	Egyesület	elnöke)	és	dr.	Olajos	Anna	(kulturális-stratégiai	
tanácsadó,	jogász)	állította	össze	szakértők	segítségével.	Célja,	hogy	felmérje	
a	magyar	képzőművészek	körülményeit,	lehetőségeit,	problémáit.	A	kérdőív	
kitöltésével	Ön	visszajelzést	adhat	a	helyzetéről.	Tisztában	vagyunk	vele,	
hogy	a	COVID-19	járvány	okozott	jelen	állapot	növeli	a	bizonytalanság	
érzését	minden	téren,	és	nem	tudhatjuk	milyen	lesz	a	vírus	utáni	élet.	Éppen	
ezért	arra	kérjük,	hogy	amennyire	csak	lehet,	ezen	viszonyoktól	vonatkoz-
tasson	el	a	válaszadáskor,	töltse	ki	aszerint	ahogy	2020.	januárjában	válaszolt	
volna.

	 A	felmérésben	való	részvétel	önkéntes.	A	kérdőív	kitöltése	anonim	módon	
zajlik.	Az	anonimitás	lehetővé	teszi	az	őszinte	válaszadást,	ami	az	egyetlen	
módja	annak,	hogy	valóban	releváns	eredményei	legyenek	a	felmérésnek.	
Utóbbi	célt	szem	előtt	tartva,	kérjük,	válaszadáskor	törekedjen	a	teljes	őszin-
teségre.

	 A	kutatás	befejezése	és	elemzése	után	a	következtetések	egy	tanulmány	
formájában	jelennek	meg,	mely	elérhető	lesz	az	Együtt	a	Művészetért	
Egyesület	honlapján.

KITÖLTÉSI	ÚTMUTATÓ:
•	A	kérdőív	kitöltésének	ideje	ca.	30	perc.
•	Kérjük,	a	TELJES	KÉRDŐÍVET	EGYSZERRE,	EGY	IDŐBEN	TÖLTSE	KI,	
mivel	nem	lehetséges	a	köztes	mentés,	sem	a	visszaugrás.	Kérjük,	NE	
HASZNÁLJA	A	„VISSZA”	GOMBOT,	mivel	ekkor	minden	korábban	kitöltött	
adat	elvész.

•	A	könnyebb	kitöltés	érdekében	laptop	vagy	asztali	gép	használatát	ajánljuk.
•	A	kitöltéshez	érdemes	előkészítenie	a	portfólióját,	önéletrajzát,	hogy	a	
művészeti	karrierjére	vonatkozó	adatok	kéznél	legyenek.

 
	 Ha	bármilyen	kérdése	van	a	kérdőívvel,	annak	kitöltésével	kapcsolatban,	az	
alábbi	elérhetőségen	állunk	rendelkezésére:	info@egyuttamuveszetert.hu

	 A	kutatás	a	Magyar	Művészeti	Akadémia	Művészetelméleti	és	Módszertani	
Kutatóintézet	támogatásával	valósul	meg.

A	válaszokat	2020.	április	30-ig	várjuk!
Köszönjük	szépen	együttműködését,	segítségét!
*Kötelező

I. áLtaLános aDatok
Az	első	blokkban	Önről	szeretnénk	megtudni	
néhány	alapvető	demográfiai	információt/adatot.

1.	 Születési	év*

2.	 Neme*

3.		Nemzetisége*
 magyar
 egyéb                                        

4.		Melyik	megyében	született?*

5.		Melyik	megyében	van	az	Ön	állandó	lakhelye? 
Ha	Magyarországon	él.

6.		Ha	külfölön	él,	kérjük	írja	be	hol! 
Kérjük	ide	a	város	nevét	írja	(pl.	London).

                                         

7.		Mi	az	Ön	állandó	lakóhelye?*
 Budapest
 megyei	jogú	város,	megyeszékhely
 város
 község

8.	 Ön	jelenleg...	*
	 (több	válasz	is	lehetséges) 

 
Válassza	ki	az	összeset,	amely	érvényes.

 	Tanuló,	fizetés	nélküli	gyakornok
 	Teljes	vagy	részmunkaidőben	alkalmazott
 	Vállalkozó,	önálló,	saját	vállalkozásban	alkalmazott
 	Alkalmi	munkát,	megbízásokat	vállal
 	Munkanélküli,	munkanélküli	járadékos
 	Nyugdíjas	(öregségi	vagy	rokkantsági)
 	Háztartását,	családját	látja	el	vagy	gyesen,	gyeden	van
 	Inaktív
 	Egyéb
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9.	 Mi	az	Ön	édesapjának	legmagasabb	befejezett	iskolai	végzettsége?*
	Kevesebb	mint	8	általános
	8	általános
	Szakmunkásképző,	szakiskola
	Szakközépiskolai	érettségi
	Gimnáziumi	érettségi
	Érettségihez	kötött	szakképzés,	technikum,	felsőfokú	szakképzés
	Főiskolai	diploma	(BA/BSc)
	Egyetemi	diploma	(MA/MSc)
	Doktori	fokozat

10.	Mi	az	Ön	édesanyjának	legmagasabb	befejezett	iskolai	végzettsége?*
	Kevesebb	mint	8	általános
	8	általános
	Szakmunkásképző,	szakiskola
	Szakközépiskolai	érettségi
	Gimnáziumi	érettségi
	Érettségihez	kötött	szakképzés,	technikum,	felsőfokú	szakképzés
	Főiskolai	diploma	(BA/BSc)
	Egyetemi	diploma	(MA/MSc)
	Doktori	fokozat

11.	Volt-e/	van-e	művész	a	családjában?	*
	igen
	nem

II. véGzettséG
A	következő	részben	az	Ön	végzettségével,	a	kapott	oktatással	
és	nyelvtudásával	kapcsolatban	teszünk	fel	kérdéseket.

12.	Az	Ön	legmagasabb	iskolai	végzettsége?	*
	Kevesebb	mint	8	általános
	8	általános
	Szakmunkásképző,	szakiskola
	Szakközépiskolai	érettségi
	Gimnáziumi	érettségi
	Érettségihez	kötött	szakképzés,	technikum,	felsőfokú	szakképzés
	Főiskolai	diploma	(BA/BSc)
	Egyetemi	diploma	(MA/MSc)
	Doktori	fokozat

13.	A	folyamatban	lévő	képzését,	kérjük,	itt	jelölje:*
 	Folyamatban	lévő	graduális	képzés

	Folyamatban	lévő	posztgraduális	képzés	(PhD	vagy	DLA)

14.	Művészeti	középiskolában	végzett?*
 	Folyamatban	lévő	graduális	képzés

	Folyamatban	lévő	posztgraduális	képzés	(PhD	vagy	DLA)

Kérjük,	amennyiben	felsőfokú	végzettséggel	rendelkezik,	
töltse	ki	a	legmagasabb	iskolai	végzettsége	adatait:

15.	Képzés	típusa
 	Alapképzés
 	Mesterképzés
 	Osztatlan	képzés
 	Felsőoktatási	szakképzés
 	Doktori	fokozat	(DLA,	PhD)
 	Főiskolai	szintű	végzettség
 	Egyetemi	szintű	végzettség

16.	Intézmény
 	Budapesti	Metropolitan	Egyetem	Művészeti	és	Kreatívipari	Kar
 	ELTE	Savaria	Egyetemi	Központ
 	Eszterházy	Károly	Egyetem	Bölcsészettudományi	és	Művészeti	Kar
 	Kaposvári	Egyetem	Rippl-Rónai	Művészeti	Kar
 	Magyar	Képzőművészeti	Egyetem
 	Moholy-Nagy	Művészeti	Egyetem
 	Nyíregyházi	Egyetem	–	

									Bölcsészettudományi	és	Művészeti	kar	-	Vizuális	kultúra	intézet
 	Pécsi	Tudományegyetem	Művészeti	Kar
 	Soproni	Egyetem	Simonyi	Károly	Műszaki,	
	 									Faanyag-tudományi	és	Művészeti	Kar
 	Szent	István	Egyetem	Tájépítészeti	és	Településtervezési	Kar
 	Egyéb:	    

17.	Szaknév 
(több	válasz	is	lehetséges,	ha	Önnek	 
pl.	tanári	diplomája	is	van	a	művészeti	mellett)

Válassza	ki	az	összeset,	amely	érvényes.
 	Animáció
 	Építőművész
 	Festőművész
 	Fotóművész/fotográfia
 	Formatervezés
 	Grafikusművész
 	Intermédia-művész
 	Képzőművészet-	vagy	designelmélet
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 	Képzőművész	tanár
 	Látványtervezés
 	Média	design
 	Restaurátor-művész
 	Szobrászművész
 	Tárgyalkotás
 	Tervezőgrafika
 	Textiltervezés
 	Egyéb:	    

18.	Munkarend
 	Nappali	képzés
 	Esti	képzés
 	Levelező	képzés
 	Távoktatás

19.	Diploma	szerzés	időpontja

Oktatás	értékelése
Itt	most	a	kapott	oktatás	minőségére	vagyunk	kíváncsiak,	
különböző	szempontok	alapján.

20.	Kérjük,	válasszon	az	alábbiak	közül,	hogy	 
Ön	szerint	a	felsoroltak	milyen	minőségűek	voltak.

rossz inkább
rossz semleges inkább	jó jó

A	kapott	tudás	mennyisége

A	kapott	tudás
alkalmazhatósága

Az	oktatók	felkészültsége

Mesterének	felkészültsége

Felkészítés	a	művészeti	pályára

Felkészítés	a	művészeti
világban	való	eligazodásra

Intézményi	eszköz	felszereltség

Intézményi	bürokrácia	 
(tanulói	támogatás)
Összességében	mennyire	volt
elégedett	az	oktatásával?

21.	Beszél-e	Ön	idegen	nyelvet?	*
 	igen

	nem	

22.	Ha	igen	-	melyik	nyelven	és	milyen	szinten?
 Itt	arra	vagyunk	kíváncsiak,	hogy	mennyire	rendelkezik	aktív	nyelvtudással	

(pl.	egy	vásáron	tud-e	beszélgetni	egy	külföldi	galeristával/gyűjtővel)

Válassza	ki	az	összeset,	amely	érvényes.

van
nyelvvizsgám,
de	nem	aktív	a
tudásom;

beszédben
jó	vagyok,
írásban
kevésbé

írásban	jó
vagyok,

beszédben
kevésbé

írásban	és
beszédben	is
meg	tudom

magam	értetni

anyanyelvi
szinten

angol

német

francia

spanyol

orosz

olasz

egyéb

III. művészetI praXIs
Az	alábbi	részben	a	művészeti	munkásságával	kapcsolatos	kérdések	által	
szeretnénk	teljesebb	képet	kapni.

23.	Milyen	művészeti	formában/médiumban	alkot?	*
Több	választ	is	jelölhet.

Válassza	ki	az	összeset,	amely	érvényes.

 	festek
 	grafikus	vagyok
 	intermédia-művész	vagyok
 	szobrász	vagyok
 	fotós	vagyok
 	Egyéb:	   
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Hány	kiállítása	volt	itthon	az	elmúlt	10	évben?

24.	egyéni*
Kérjük	egy	számot	írjon	be	(pl.	5). 
    

25.	csoportos 
Kérjük	egy	számot	írjon	be	(pl.	5). 
    

Hány	kiállítása	volt	külföldön	az	elmúlt	10	évben?

26.	egyéni*
Kérjük	egy	számot	írjon	be	(pl.	5). 
    

27.	csoportos 
Kérjük	egy	számot	írjon	be	(pl.	5). 
    

28.	Szerepelt-e	már	valamilyen	nagy	nemzetközi	művészeti	kiállításon	 
(pl.	biennálén,	triennálén)?	*

 	igen
	nem	

29.	Szerepelt-e	már	valamilyen	nemzetközi	művészeti	vásáron?	*
 	igen

	nem	

30.	Milyen	rendszerességgel	pályázik	Ön	különböző	 
ösztöndíjakra,	pályázatokra,	programokra?	*

 	nem	pályázom
 	évente	1x
 	évente	2	-	3	x
 	évente	többször

31.	Pályafutása	során	kapott	valamilyen	hazai	művészeti	díjat?	*
Válasszon	az	alábbi	lehetőségek	közül	(több	válasz	is	lehetséges). 
Válassza	ki	az	összeset,	amely	érvényes.

 	Nem
 	AVIVA-díj
 	Barcsay-díj
 	Esterházy	Művészeti	díj
 	Ferenczy	Noémi	Díj
 	Herczeg	Klára	díj
 	Hemző	Károly	Díj
 	Kepesita	Collection	díja
 	Leopold	Bloom	Képzőművészeti	díj
 	Major	János	díj
 	Munkácsy	díj
 	Prima	Primissima	(és	Junior)	díj
 	Robert	Capa	Fotográfiai	Nagydíj
 	STRABAG-díj	/	Magyar	Aszfalt	díj
 	Vontobel	-	Amadeus	művészeti	díj
 	Egyéb:    

32.	Pályafutása	során	kapott	valamilyen	hazai	művészeti	ösztöndíjat?	*
Válasszon	az	alábbi	lehetőségek	közül	(több	válasz	is	lehetséges).
Válassza	ki	az	összeset,	amely	érvényes.

	Nem
	Derkovits	Gyula	képzőművészeti	ösztöndíj
	Pécsi	József	fotográfusi	ösztöndíj
	Robert	Capa	Fotográfiai	Nagydíjhoz	kapcsolódó	ösztöndíj
	Kállai	Ernő	művészettörténészi-műkritikusi	ösztöndíj
	Kozma	Lajos	iparművészeti	ösztöndíj
	Moholy-Nagy	László	ipari	formatervezői	ösztöndíj
	Magyar	Művészeti	Akadémia	alkotói	ösztöndíj

 	Egyéb:    

33.	Pályafutása	során	kapott	valamilyen	nemzetközi	művészeti	díjat	vagy
ösztöndíjat?	*
 	igen

	nem	

34.	Ha	igen	-	kérjük	írja	be,	hogy	milyet: 
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35.	Részt	vett	valamilyen	külföldi	rezidencia	programon?	*
 	igen

	nem	

36.	Ha	igen	-	kérjük	jelölje	hány	alkalommal:
  1
 	2	-	3
 	4	-6
 	7	-	10
 	több	mint	10

37.	Ha	igen	-	kérjük	írja	be	hol:
	 Kérjük	ide	a	város	nevét	írja	be	(pl.	London).
      

38.	Rendelkezik	/	rendelkezett	magyarországi	kereskedelmi	 
galériás	képviselettel?	*

 	jelenleg	igen,	korábban	nem
 	jelenleg	nem,	korábban	igen
 	jelenleg	sem	és	korábban	sem
 	jelenleg	is	és	korábban	is

39.	Ha	rendelkezik	/	rendelkezett	magyarországi	galériás	képviselettel, 
összességében	milyennek	ítéli	a	viszonyát	a	galériájával?

	 Kérjük,	válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	1	rossz,	az	5	pedig	kiválót	jelent.	
Természetesen	közbülső	osztályzatokat	is	adhat!

1 2 3 4 5

Együttműködés

Eladás

Bizalom

Promóciós	tevékenység

40.	Rendelkezik/	rendelkezett	külföldi	kereskedelmi	galériás	képviselettel?	*
 	jelenleg	igen,	korábban	nem
 	jelenleg	nem,	korábban	igen
 	jelenleg	sem	és	korábban	sem
 	jelenleg	is	és	korábban	is

41.	Ha	igen	vagy	korábban	igen,	hol? 
Kérjük	ide	a	város	nevét	írja	be	(pl.	London).

      

42.	Ha	rendelkezik	/	rendelkezett	külföldi	galériás	képviselettel,	 
összességében	milyennek	ítéli	a	viszonyát	a	galériájával?

 Kérjük,	ha	több	külföldi	galériás	képviselettel	rendelkezik,	itt	azt	értékelje,	akivel	a	legszoro-
sabb	a	szakmai	kapcsolata.	Válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	1	rossz,	az	5	pedig	
kiválót	jelent.	Természetesen	közbülső	osztályzatokat	is	adhat!

1 2 3 4 5

Együttműködés

Eladás

Bizalom

Promóciós	tevékenység

43.	Szokott	együttműködni	külföldi	galériákkal/	kiállítóhelyekkel	(nem	képviselet)?	*
 	igen

	nem	

44.	Ismer	gyűjtőket	személyesen?	Hány	gyűjtővel	van	személyes	kapcsolata?	*
 	egyet	sem	ismerek
 	egyet	ismerek
 	többet	ismerek

45.	Hány	gyűjtő	vásárolt	már	Öntől	(vagy	galériás	képviseletén	keresztül	Öntől),	
amiről	tudomása	van?	*

 	egy	sem
 	egy
 	alkalmanként	vásárolnak	gyűjtők	a	munkáimból
 	rendszeresen	vásárolnak	gyűjtők	a	munkáimból

46.	Jelent-e	meg	Önről	a	művészeti	munkásságához	kapcsolódó	publikáció?	*
	 (pl.	monográfia,	katalógus,	csoportos	kiállításhoz	kapcsolódó	katalógus)
 	igen

	nem	

47.	Ha	igen	-	hány	db? 
Kérjük	egy	számot	írjon	be	(pl.	5). 
    

48.	elent-e	meg	Önről	a	művészeti	munkásságához	kapcsolódó	külföldi	publikáció?* 
(pl.	monográfia,	katalógus,	csoportos	kiállításhoz	kapcsolódó	katalógus)

 	igen
	nem	
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49.	Ha	igen	-	hány	db? 
Kérjük	egy	számot	írjon	be	(pl.	5). 
    

50.	Rendelkezik-e	műteremmel?	*
 	igen

	nem	

51.	Ha	igen	-	egyéni	vagy	csoportos? 
	egyéni
	csoportos

52.	Ha	igen	-	különálló	vagy	az	otthonában?
 	különálló
 	az	otthonomban
 	műteremházban

53.	Ha	igen	-	saját,	bérlemény	vagy	egyéb?
 	Egyéb:
 	saját
 	magánszemélytől	/	cégtől	bérlemény
 	önkormányzati	bérlemény
 	MANK	/	MAK	-	os	műteremlakás
 	barterben	kapom	műtárgyért	cserébe
 	támogatásként	kapom
 	Egyéb:   

54.	Szerepelt-e	munkája	aukción?	*
 	igen

	nem	

55.	Ha	igen	-	eladásra	került?
 	igen,	mindig
 	volt	amikor	igen	és	volt	amikor	nem
 	nem,	sosem

56.	Dolgozik-e	együtt	rendszeresen	művészettörténésszel	/	kurátorral?	*
	 Aki	például	már	többször	publikálta,	vagy	rendezte	kiállítását,	 

esetleg	szorosabb	együttműködésben	dolgoznak.
 	igen

	nem	

57.	Tagja-e	jelenleg	valamilyen	művészcsoportnak?	*
 	igen

	nem	

Iv. kommunIkácIó
A	következő	részben	azt	szeretnénk	megtudni,	hogy	Ön	hogyan	
és	milyen	eszközökkel	kommunikál	a	közönségével.

58.	Ön	személy	szerint	fontosnak	vagy	kevésbé	fontosnak	tartja	a	brandépítést?	*
	 (Hogy	megismerjék	a	nevét,	hírek	jelenjenek	meg	Önről,	figyeljék	a	munkásságát	stb.)

59.	Az	alábbiak	közül	Ön	milyen	lépéseket	tesz	meg	azért,	hogy	kapcsolatokat	építsen?	*

Rendszeresen Előfordul soha

Eljárok	megnyitókra

Aktívan	részt	veszek	a	művészeti	életben
(pl.	konferenciákra	járok	stb.)
Rendszeresen	pályázok	(így	a	kurátorok
ismerik	a	nevem)
Hírlevelet	küldök	ki	a	munkásságomról	(pl.
kiállításomról,	megjelenésemről)
Keresem	a	lehetőségeket	egyéb	módokon
(pl.	adok	névjegyet,	ha	valakivel	találkozom)

60.	Mennyire	megterhelőek	Ön	számára	ezek	a	lépések?	*
	 Kérjük,	válaszoljon	egy	1-tól	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	1	az	egyáltalán	nem	megterhelőt,	
	 az	5	pedig	a	nagyon	megterhelőt	jelenti.	Természetesen	közbülső	osztályzatokat	is	adhat!

1 2 3 4 5

egyáltalán	nem	megterhelő nagyon	megterhelő

61.	Könnyen	beszél	a	művészetéről	másoknak?	*
Kérjük,	válaszoljon	egy	1-tól	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	1	az,	hogy	könnyen	és	szívesen,	

	 az	5	pedig	azt	jelenti,	hogy	nehezére	esik.	Természetesen	közbülső	osztályzatokat	is	adhat!

1 2 3 4 5

egyáltalán	nem	megterhelő nagyon	megterhelő
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62.	Kérjük	jelölje	be	az	alábbi	online	kommunikációs	eszközök	közül,	 
hogy	melyekkel	rendelkezik?	*
Amennyiben	rendelkezik	az	adott	eszközzel,	mennyire	aktívan	használja	ezeket	a	felületeket:

nem
rendelkezem

vele

rendelkezem
vele,	de	nem
használom,
frissítem

rendelkezem
vele,	de	ritkán
használom,
frissítem

rendelkezem
vele,	és

rendszeresen
frissítem

Honlap	(saját
domain	névvel)
Online
megjelenés
galériás
képviseleten
keresztül

works	io

Behance

Instagram

Facebook

Online	vásártér
(pl.	Artsy,
Saatchi	Art)

63.	Mennyire	terhelik	meg	Önt	ezek	használata? 
Kérjük,	válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	1	az	egyáltalán	nem	megterhelőt,	 
az	5	pedig	a	nagyon	megterhelőt	jelenti.	Természetesen	közbülső	osztályzatokat	is	adhat!

1
(egyáltalán	nem) 2 3 4 5

nem
rendelkezem

vele
Honlap	(saját
domain	névvel)
Online
megjelenés
galériás
képviseleten
keresztül
works	io
Behance
Instagram
Facebook
Online	vásártér
(pl.	Artsy,
Saatchi	Art)

64.	Mennyire	tartja	hatékonynak	/	hasznosnak	ezeket	a	felületeket?	Elér	ezen
keresztül	kurátorokat,	közönséget,	vásárlókat?
Kérjük,	válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	1	azt	jelzi,	hogy	semmi	értelmét	nem	látja,	az	5
pedig,	hogy	nagyon	hatékonynak,	hasznosnak	véli.	Természetesen	közbülső	osztályzatokat	is	adhat!

1
(egyáltalán	nem) 2 3 4 5

nem
rendelkezem

vele
Honlap	(saját
domain	névvel)
Online
megjelenés
galériás
képviseleten
keresztül
works	io
Behance
Instagram
Facebook
Online	vásártér
(Artsy,	Saatchi
art,	artconcious
…)

65.	Mennyire	tartja	hatékonynak	/	hasznosnak	ezeket	a	felületeket?	 
Elér	ezen	keresztül	kurátorokat,	közönséget,	vásárlókat?

	 Kérjük,	válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	1	azt	jelzi,	hogy	semmi	értelmét	nem	látja,	az	5	
pedig,	hogy	nagyon	hatékonynak,	hasznosnak	véli.	Természetesen	közbülső	osztályzatokat	is	adhat!

1
(egyáltalán	nem) 2 3 4 5

nem
rendelkezem

vele
Honlap	
(saját	domain	névvel)
Online	megjelenés
galériás	képviseleten
keresztül
works	io
Behance
Instagram
Facebook
Online	vásártér
(Artsy,	Saatchi
art,	artconcious	…)

66.	Készült	már	Önnel	interjú?

igen nem
Tv
Rádió
Online	média
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67.	Előfordult	olyan,	hogy	lett	volna	lehetősége	egy	interjúra,	de	inkább	nem	élt	vele?	*
 	igen

	nem	

68.	Mennyire	ismeri	a	jelenlegi,	hazai	szakmai	közeget?	*
	 (pl.	ismeri,	tudja,	hogy	kik	a	fő	kurátorok,	galéria	vezetők,	szakmai	újságírók	stb.)

 	teljesen	képben	vagyok
 	nagyjából	ismerem
 	nem	nagyon	ismerem	őket
 	fogalmam	sincs,	hogy	kik	ők
 	nem	érdekel,	hogy	kik	ezek	a	személyek

69.	Milyen	gyakran	figyeli	Ön	a	művészeti	híreket?	*

rendszeresen	nézem időnként soha

a	hazai	portálokat
a	hazai	nyomtatott	sajtót
a	nemzetközi	portálokat
ismerősöktől	tájékozódom

v. GazDasáGI státusz
Itt	röviden	a	művészléttel	kapcsolatos	anyagi	helyzetre,	az	Ön	megélhetési	körül-
ményeire	szeretnénk	rákérdezni.	Kérjük	válaszadásnál	a	2019-es	évet	vegye	alapul.

70.	Kizárólag	művészeti	alkotó	tevékenységéből	tartja	fent	magát?	*
Ha	nem,	mik	a	megélhetésének	másodlagos	bevételi	forrásai?	Kérjük	válaszadásnál	a	2019-es	
évet	vegye	alapul.	(Művészeti	alkotó	tevékenységből	tartja	fent	magát	az,	aki	az	elkészült	műtár-
gyak	piacra	bocsátásából	származó	jövedelmből	tartja	fent	magát.)	Válassza	ki	az	összeset,	amely	
érvényes.

 	igen,	kizárólag	a	művészetemből	élek
 	nem,	ösztöndíjjal	egészítem	ki
 	nem,	mellette	dolgozom	(művészethez	köthető	a	másik	bevételi	forrásom)
 	nem,	mellette	dolgozom	(nem	művészethez	köthető	a	másik	bevételi	forrásom)
 	nem,	a	családom	támogat
 	Egyéb:	    

71.	Bevételének	hány	százalékát	tette	ki	a	2019-es	évben	a	művészeti	 
alkotói	tevékenységből	származó	bevételi	forrás?	*

	 Kérjük	ide	százalékban	írja	be,	pl.	40	-	elég	csak	egy	számot	írnia.

72.	Összességében	nézve,	mennyire	jön	ki	jól	a	jövedelméből?	*
Kérjük,	válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	az	1	ha	egyáltalán	nem	jön	ki	jól	jövedelme-
iből,	az	5	pedig,	ha	kiválóan	kijön	belőle.	Kérjük	válaszadásnál	a	2019-es	évet	vegye	alapul.

1 2 3 4 5

egyáltalán	nem kiválóan

73.	Mennyire	érzi	magát	anyagi	biztonságban?	*
Kérjük,	válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	az	1	ha	egyáltalán	nem	érzi	magát	bizton-
ságban,	az	5	pedig,	ha	teljesen	biztonságban	érzi	magát.	Kérjük	válaszadásnál	a	2019-es	évet	
vegye	alapul.

1 2 3 4 5

egyáltalán	nem	érzem	
magam	biztonságban

teljesen	biztonságban	
érzem	magam

74.	Átlagosan	hány	forint	kiadása	volt	havonta	a	művészeti	 
praxisához	köthetően	2019-ben? 
Bruttóban	számolva	(anyagköltség,	stúdióbérlés,	egyéb	eszközök).

 	20.000	Ft	alatt
 	20.001	-	50.000	Ft	között
 	50.001	-	80.000	Ft	között
 	80.001	-	120.000	Ft	között
 	120.001	-	170.000	Ft	között
 	170.001	-	220.000	Ft	között
 	220.001	-	300.000	Ft	között
 	300.001	fölött

75.	A	2019-es	művészeti	terveinek	/	 
projektjeinek	hány	százaléka	tudott	megvalósulni?	* 
Itt	arra	vagyunk	kíváncsiak,	hogy	anyagi	forrásai	mennyire	tették	lehetővé	a	megvalósítást	(akár	
saját	forrásból,	akár	pályázati	pénzből).	Kérjük	%-ban	adja	meg,	pl.	50.
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76.	Véleménye	szerint	jelenlegi	gazdasági	/	
	 pénzügyi	ismeretei	mennyire	elegendőek	ahhoz,	
	 hogy	érdemben	tudjon	javítani	anyagi	helyzetén,	lehetőségein?	*
	 Kérjük,	válaszoljon	egy	1-től	5-ig	terjedő	skálán,	ahol	az	1	ha	egyáltalán	nem,	 

az	5	pedig,	ha	abszolút	elegendőek.

1 2 3 4 5

egyáltalán	nem abszolút	elegendő

77.	Ön	szerint	az	alkotótevékenységet	milyen	vállalkozási	formában	érdemes	
végezni?	*

 	Kft.
  Bt.
 	egyéni	vállalkozó	(KATÁ-s)
 	magánszemély
 	nem	tudom

78.	Ön	szerint,	saját	anyagi	helyzetének	javítására,	mi	lenne	a	legjobb	megoldás?	*
	 Válassza	ki	az	összeset,	amely	érvényes.

 	ha	több	műtárgyat	tudnék	eladni
 	ha	több	állami	ösztöndíj	támogatásban	részesülnék
 	ha	több	privát	ösztöndíj	támogatásban	részesülnék
 	ha	több	egyéb	állami	támogatás	lenne	művészeti	

						projektek	megvalósítására	(pl.	NKA)
 	ha	több	egyéb	privát	támogatás	lenne	művészeti	projektek	megvalósítására
 	nem	tudom
 	Egyéb:    

vI. összkép
A	véléménye	fontos	számunkra!	Kérjük	válaszoljon	kifejtős	formában	az	alábbi
kérdésekre.

79.	Mit	tart	jelenleg	a	legaggasztóbbnak	a	magyar	művészeti	színtéren?	*
         

80.	Milyen	lehetőségeket,	pozitívumokat	lát?	*
         

81.	További	megjegyzés,	ami	kimaradt,	de	úgy	érzi	fontos	lenne	megosztania.
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