KORTÁRS HELYZET MILYEN MA MŰVÉSZNEK
LENNI?
GYORSJELENTÉS

A kérdőívet, amelynek célja, hogy feltérképezze a magyar
képzőművészek helyzetét, lehetőségeit és problémáit,
315 képzőművész töltötte ki 1 hónap alatt (2020.03.30-05.01.).
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ISKOLAI
VÉGZETTSÉG

PÁLYÁZÁSI
SZOKÁSOK

Kíváncsiak voltunk, a megkérdezett művészek milyen

Kíváncsiak voltunk arra is, milyen mértékben

iskolai végzettséggel rendelkeznek és hol szerezték azt.

veszik

Tekintve,

rendelkezik

elérhető, különböző pályázati lehetőségeket, ezért

valamilyen felsőfokú diplomával (9% főiskolai, 70%

megkérdeztük, milyen rendszerességgel adnak be

egyetemi diplomával, további 12% doktori fokozattal is),

pályázatot ezekre.

különösen érdekes volt látni, hogy mely művészeti

Az eredmények alapján úgy találtuk, hogy a

felsőoktatási

megkérdezettek több, mint kétharmada nem

hogy

a

válaszadók

intézmények

91%-a

termeiben

rajzoltak

vagy

igénybe

a

képzőművészek

számára

festettek a legtöbben a vágyott tudásért.

szokott rendszeresen (évente többször) pályázni.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező kitöltők 77%-a a

Jelentős részük egyáltalán nem (32%), másik

következő három egyetem valamelyikén tanult:

hányaduk

átlagban

évente

egyszer

(35%)

próbálkozik ilyen téren.
Ezzel szemben, a fennmaradó harmadba tartozók
aktívak, hiszen az összes válaszadó 33%-a évente
többször is jelentkezik pályázatokra.
évente többször
14.9%
évente egyszer
34.6%

nem pályázik
32.1%
évente kétszer-háromszor
18.4%

IDEGENNYELV
-TUDÁS
A válaszadók 87%-a beszél valamilyen idegen nyelvet.
A kitöltők 76%-a megjelölte az angolt (ez a művészeti
világ közös nyelve), ám csak 53%-a vallja magáról,
hogy képes érdemben kommunikálni ezen a nyelven.
A második legtöbbet beszélt nyelv a német, míg
harmadik helyen a francia szerepel.

87%
beszél idegen nyelvet

76%
beszél angolul

53%
aktív angol nyelvtudás
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GALÉRIÁS
KÉPVISELET
A kereskedelmi galériás képviselet a műtárgypiacon való

Ennek fényében már nem tűnik olyan alacsonynak azok

hatékony jelenlét szempontjából jelentős egy művész

aránya, akik korábban is és jelenleg is rendelkeznek

számára, éppen ezért igyekeztünk felmérni ennek mértékét

magyarországi

a magyarországi és külföldi galériás képviselet tekintetében.

szempontból vizsgálva a külföldi képviselettel rendelkezők

A mintában szereplő művészek 22%-a rendelkezik jelenleg

arányát, ez a szám jóval kisebb (7%). Mindkét tekintetben

hazai, 9%-a pedig külföldi galériás képviselettel.

többen vannak azonban a “galéria elhagyók”, akiknek

A mellékelt grafikonon látható, hogy a válaszadók több,

korábban volt képviselete, de mára ez megszűnt (19%

mint fele sem a múltban, sem most nem rendelkezik hazai

illetve 8%).

képviselettel:

15%.

Ugyanebből

a

galériás képviselettel, míg több, mint 80%-uk ugyanezt
mondhatja el magáról külföldi képviselet tekintetében.

GYŰJTŐKKEL
VALÓ
KAPCSOLAT
A gyűjtőkkel való kapcsolódás szintén egy lényeges

egyet sem ismerek
30.8%

pont, így érdekelt minket, hogy a megkérdezett

többet ismerek
53.6%

művészek ismernek-e személyesen gyűjtőket, és ha
igen, hány gyűjtővel ápolnak személyes kapcsolatot.
Pozitívnak ítéljük, hogy a kitöltők több, mint fele
(54%) több gyűjtőt is ismer személyesen, míg további
16% legalább egy gyűjtőt ismer.

egyet ismerek
15.6%
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A BRANDÉPÍTÉS
FONTOSSÁGA
A brandépítés mint jelenség egyre hangsúlyosabban
jelenik

meg

a

művészeti

színtéren,

éppen

ezért

kíváncsiak voltunk, mit gondolnak a képzőművészek,
mennyire

tartják

fontosnak

a

brandépítést

saját

szemszögükből.

71% 10%

fontos,
ez is része a munkámnak

A válaszadók több, mint háromnegyede (81%) véli úgy,
hogy a brandépítés fontos tényező, azonban arról már
némileg eltérően vélekednek, hogy ez valójában kinek a
feladata,

kinek

a

tevékenységi

köréhez

tartozik

a

szakmán belül. A résztvevők 71%-a szerint ez a saját,
tehát a művész feladata, míg 10% ezt a tevékenységet a
menedzsere,

vagy

galériás

képviselete

fontos,
de ez a galériám/menedzserem
dolga

10% 9%

ezen még nem gondolkoztam

nem fontos

hatáskörébe

utalja. A résztvevők ugyanakkor közel hasonló arányban
nem tartják fontosnak, vagy nem gondolkoztak még el
ezen a kérdésen (9% illetve 10%).

MEGÉLHETÉSI
KÉRDÉS
A talán egyik legégetőbb kérdést a kérdőív végén, a gazdasági helyzetre irányuló szekcióban tettük fel: Kizárólag
művészeti alkotó tevékenységéből tartja fenn magát? Művészeti alkotó tevékenységből tartja fenn magát az,

aki az elkészült műtárgyak piacra bocsátásából származó jövedelemből él meg. Tekintve, hogy ez egy tág kérdés,
igyekeztünk pontosítani és megtudni, hogy amennyiben nemleges választ adott, akkor mik a megélhetésének
másodlagos bevételi forrásai (a 2019-es évet alapul véve). A kapott válaszok alapján a kitöltő művészeknek
mindössze 8%-a az, aki kizárólag a művészeti tevékenységéből él. A válaszadók 70%-a dolgozik a művészeti
alkotómunka mellett, legnagyobb hányaduk (43%) művészethez köthető munkát lát el, míg 24% nem művészethez
kapcsolódó foglalkozást végez. A válaszadók 11%-a ösztöndíjat kap, míg többen más különböző forrásokat együtt
használnak.

ÖSSZKÉP
A kérdőív utolsó szakaszában két kifejtős kérdést tettünk fel, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy a
képzőművészek mit tartanak jelenleg a legaggasztóbbnak a magyar művészeti színtéren, ill. milyen
lehetőségeket, pozitívumokat látnak . Továbbá ebben a szakaszban a kitöltőknek lehetőségük volt

megjegyzést fűzni a kérdőívhez (ami kimaradt, de úgy érzik fontos lenne).
Ezen szakasz kiértékelését is a hosszabb tanulmány fogja tartalmazni.
PRISMA INC.
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ÁLTALÁNOS
ADATOK
A kitöltők 47%-a férfi és 53%-a nő volt.
A legidősebb kitöltő 1939-ben született, míg a legfiatalabb 1999-ben.
A kitöltők 99%-a magyar nemzetiségű.
A kitöltők 27%-a Budapesten született, 14%-uk Pest megyében, 5%-uk Fejér megyében és 7%-uk a határon túl.
A kitöltőkből 95%-a Magyarországon él (ebből 49% Budapesten, 24% Pest megyében) és 5%-a külföldön.
A kitöltők 40%-a teljes vagy részmunkaidőben alkalmazott, 21%-a vállalkozó, önálló, saját vállalkozásban
alkalmazott, 12%-a alkalmi munkát, megbízásokat vállal, 10%-a tanuló vagy fizetés nélküli gyakornok, 9%-a
nyugdíjas, 2%-a munkanélküli, 6%-a pedig az egyéb kategóriát jelölte.
A kitöltők 36%-a vallotta, hogy volt vagy van művész a családjában.

MÓDSZERTAN
A

kérdőívet

Bérczi

Linda

(kulturális

menedzser, az Együtt a Művészetért Egyesület
elnöke)

és

dr.

Olajos

Anna

(kulturális-

A kérdőív összesen 81 kérdést tartalmazott a
következő 6 szakaszra felbontva:

stratégiai tanácsadó, jogász) állította össze
I. ÁLTALÁNOS ADATOK (11)

szakértők segítségével.

II. VÉGZETTSÉG (11)

A

kérdőív

voltak,

célcsoportja

akiket

egyrészt

a

képzőművészek

direkt

módon

e-

mailben értünk el, másrészt az egyetemek,
szakmai szervezetek és a szaksajtó által.

III. MŰVÉSZETI PRAXIS (35)
IV. KOMMUNIKÁCIÓ (12)
V. GAZDASÁGI STÁTUSZ (9)
VI. ÖSSZKÉP (3)

A felmérésben való részvétel önkéntes volt, a
kitöltése

anonim

anonimitás

lehetővé

módon
tette

zajlott.
az

Az

őszinte

válaszadást, ami az egyetlen módja annak,
hogy valóban releváns eredményei legyenek a
felmérésnek.
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