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IAMA konferencia Budapesten
„Mi soha nem veszítünk meccset”

Hatékony megoldások nehéz idôkben 

Ezt a címet kapta a konferencia, amely szak-
mai programjaiban elsôsorban arra kereste 
a választ, milyen új stratégiákkal maradhat 
sikeres a minôségi kultúrára építô elôadó-
mûvészeti ipar a globális gazdasági válság 
idején.
John Willan, a szervezet elnöke a hivatalos 
megnyitó elôtt rövid sajtóbeszélgetésen vá-
laszolt kérdésekre. A konferenciára készült 
anyagok borús képet festettek a kultúra fi -
nanszírozásáról, Francia és Németországot 
kivéve, jelentôs mértékben csökkentek az 
állami források. Igaz, hogy a komolyzene fi -
nanszírozásában a „hivatalos” állami pénz-
források valóban megcsappantak, az elnök 
azonban úgy vélte, hogy összefogással kellô 
nézôszámot lehet elérni, és ezzel a bevétele-
ket növelni. 
A konferencia témaindítót a Nemzeti Filhar-
monikusok fôzeneigazgatója, Kocsis Zoltán 
vállalta. „Azt mondják, manapság a mû vé-
sze tek komoly válságban vannak. Akik ezt 
objektív tényekkel, érvekkel, számadatok-
kal alátámasztani próbálják, elôbb-utóbb 
kikötnek az egész társadalmunkat, ha úgy 
tetszik, az egész világot érintô komolynál is 
komolyabb problémáknál, amelyeknek vi-
szont semmi közük a mûvészetekhez. Vagy 
mégis? Tagadhatatlan, hogy korunk környe-
zetének rakétasebességgel gyorsuló válto-
zásai közepette a mûvészek tétován keresik 
a helyüket ebben a kaotikus állapotban. Hi-
szen olyan paradigmaváltásnak lehetünk 
élô tanúi, amely nem kímél senkit és sem-
mit. Szemünk elôtt bomlik fel a klasszikus 
családmodell, zajlik az újkori népvándorlás, 
törnek ki és gyôznek forradalmak, devalvá-
lódik és kap sajátságos felhangokat a „nem-
zeti” jelzô, nivellálódik a társadalom min-
den szempontból, változik meg alapjában 
az oktatási intézmények általános szemléle-
te és tevékenysége, felülírva bizonyos tör-
vény szerûségek örökérvényûségébe vetett 
hitünket. 
Kocsis szerint a  zenemûvészet nincs és nem 
lehet válságban. Hogyan is lenne, ha évszá-
zadok óta folyamatosan hoz létre felbecsül-
hetetlen értékû kultúrkincseket?
Másfelôl természetesen léteznek problémák, 
de ezek nem okvetlenül a zene mû vé sze téi – 
vélekedett. „Az utca embere, a mû vé szetek 

által soha meg nem érintett többség igen 
könnyen nevezi túlfi zetett in gyen élônek 
azt, akinek tanulmányi ideje olykor egy 
egész élet.” A probléma a családokban kez-
dôdik, a tanintézetekben folytatódik és va-
lahol a mûvészi szubsztanciával való köz-
vetlen találkozásokban kulminál – jegyezte 
meg. A zenei pálya az elmúlt évtizedek fo-
lyamán jelentôsen veszített vonzerejébôl, és 
ez egyáltalán nem a saját problémája. „Szo-
rosan összefügg vele az oktatás minô sé -
gének meghökkentô hanyatlása, illetôleg – 
bizonyos országokban – az óraszámok 
csökkenése. Azokban az országokban – 
hang súlyozta Kocsis Zoltán –, ahol a zenei 
nevelést komolyan veszik és államilag tá-
mogatják, látványos eredmények születnek. 
Pillanatnyilag a legjobb példa erre Finnor-
szág, amelynek az utóbbi idôben ismételten 
bizonyított kiváló mûvészeit senkinek sem 
kell bemutatni.”
A zenérôl elmondott szavak nem érnek so-
kat a zene különleges hitelesítô ereje nélkül 
– zárta a témaindítóját Kocsis Zoltán. „Dió-
héjban végezetül csak ennyit: szilárdan hi-
szem, hogy a jövôt illetôen mi magunk, 
mûvészek mondjuk ki majd a döntô szót. 
Helyesebben: ki fogjuk mondani – a zene 
korokon, földrészeken átívelô hatalmának 
jegyében. Munka akad bôven, sokat tehe-
tünk közösen. Amennyiben valóban válság 
van, tanuljunk belôle és cselekedjünk.”

Sokat tehetünk közösen

A konferencia elsô panelje természetesen 
szervesen kapcsolódott Kocsis Zoltán sza-
vaihoz. A közép-európai régió sajátos hely-
zetét magyarázó történeti áttekintés mellett 
a mûvészeti piac itteni helyzetét vizsgálta a 
Kovács Géza által vezetett kerekasztal be-
szélgetés. Roman Belor, a Prágai Tavaszi 
Fesz tivál igazgatója, korábban a Prágai 
Szim fonikusok vezetôje egy minden tekin-
tetben európai fôváros kulturális életérôl 
adott számot: elmondta semmivel sem ol-
csóbbak, sem amikor adnak, sem ha vesz-
nek kulturális portékát. 
Más volt a nézôpontja Momcsil Georgi jev-
nek, a Bolgár Rádió együttesei fô igaz ga tó já-
nak, felôlük nézve, Magyarország és Csehor-
szág elég távoli. Nem osztotta cseh kollégája 
optimizmusát, számukra a Prágában fellépô 

A közbeszéd azt tartja, a hála nem 

politikai kategória. Pedig – pártoktól 

és elkötelezettségektôl függetlenül –

 hálásan tekinthetett volna a magyar 

politikai elit azon az áprilisi hétvégén 

a Mûvészetek Palotájára, amelyen 

az IAMA tartotta konferenciáját. 

Az International Artist Managers’ 

Association április 19. és 21. között 

megrendezett konferenciára 350 

menedzser, a legjelentôsebb elôadó-

mûvészeti központok vezetôi 

és mûvészek érkeztek Budapestre. 

A világszervezet elôször tanácskozott 

Magyarországon, és a három nap 

a fôváros és az ország legszebb arcát 

mutatta. Nem légbôl kapott kijelentés 

ez, e-mailben már befutottak az elsô 

refl exiók, köszönetek, amely közül 

több is így fordítható le: még sehol sem 

éreztük magunkat ilyen nagyszerûen. 

Pedig, mint a zárónapon Kovács Géza, a 

Nemzeti Filharmonikusok fôigazgatója 

egy nagy sóhaj kíséretében elismerte, 

korántsem volt biztos, hogy az elkép-

zelés, miszerint a 22. konferenciát 

Budapestre hozzák, meg is valósul. 

Kulturális téren is gyorsan terjednek 

a hírek, és a magyarországi feszült sé-

gekrôl szóló információk elbizonytalaní-

tották az elnökséget, vajon merjenek 

idejönni? Káel Csabával, a Mûvészetek 

Palotája vezérigazgatójával Londonba 

repültek, hogy meggyôzzék a kétkedôket, 

nincs mitôl tartani. Egy sajtótájékoz-

tatón elmondták, külön kell választani 

a politikai vitákat a kulturális 

kérdésektôl. A szakma összetart, és azt 

képviseli, hogy minden nehézségen 

segíteni képes a mûvészet. Így azt a 

tervet is elvetette az elnökség, hogy 

aggodalmának hangot adva valamiféle 

nyilatkozatot tegyen közzé. 
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mû vészek még túl drágák. Inkei Péternek, a 
Budapesti Kulturális Obszervatórium ve ze-
tô jének széles rálátása van az európai folya-
matokra. Véleménye szerint Közép-Európa 
zenei kultúrája a jegyeladásokat, a díjakat, 
még a lemezkiadásokat is összegezve ver-
senyképes a kontinens nyugati felével. 
Nagy kérdés – vetette fel Kovács Géza – tu-
dunk-e együttmûködni? A nyugati térség-
ben sokkal nagyobb a kooperációs készség, 
míg itt, nyilván történelmi okokból, leg-
alábbis gyanakodva méregetik egymást a 
lehetséges partnerek. A visegrádi négyek-
hez tartozók például inkább szorítkoznak 
politikai együttmûködésre, és sokkal ke-
vésbé fi gyelnek a kulturális összefogásra. 
Pedig a Kultúra 2000 keretprogramból sze-
rezhetô EU-s források már kötelezôvé teszik 
az együttes pályázást. 
Szó esett arról is, a menedzserek új gene-
rációja mennyiben különbözik az ôket fel-
ne ve lôktôl. A csehországi mûvészeti me-
nedzserképzés minôsége e téren is vezet, 
magyar intézmények is szerveznek ilyen 
kurzusokat, de az elfogadottságuk – vélt 
vagy valós okokból – csekély – jellemezte 
Kovács Géza.
A második panelben a helyi zenekarokat 
fenyegetô veszélyeket tárgyalták. A beszél-
getésen Benedikt Fohr, a Német Rádió Fil-
harmonikus Zenekarának menedzsere el-
mondta, nemcsak a két fô helyszínükön 
Kaiserslauternben és Saarbrückenben ját-
szanak, hanem a hármas határhoz – Német-
ország – Franciaország – Luxemburg – közel 
más városokban is, Karlsruhéban, Mainzban 
és a frankfurti Alte Oper-ben. 
Elismerte, hogy a rádiózenekarok régi funk-
ciója megváltozott, a stúdiómunka mellett 
– ami régen egyedül is igazolta a létezésü-
ket – ugyanúgy mûködnek, mint a városi 
vagy független együttesek. Sok energiát 
szánnak a közönség meghódítására, sajtó-
kapcsolatokat ápolnak, igyekeznek megje-
lenni plakátokon, hírleveleket küldenek, a 
fi atalok meghódítására pedig a Facebookot 
veszik igénybe.  

Andreas Richter menedzserigazgató be-
számolója szerint még sajátosabb a Clau-
dio Abbado alapította Mahler Chamber 
Orchest  ra helyzete, amely utazó zenekar és 
három helyen is rezidens: az észak-rajna-
wesztfáliai Dortmundban, Ferrarában és 
Luzernben.  A tagsága fi atal és nemzetközi, 
így a zenekar nevelési programot is megva-
lósít. A független együttes mögött alapít-
vány áll, amely a vállalati és a magántámo-
gatásokat gyûjti.
Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zene-
kar fôigazgatója bemutatta az együttes 1946 
óta tartó változatos történetét, a névadóhoz 
fûzôdô sajátos viszonyát. A zenekar fi nan-
szírozási nehézségeit nem oldja meg, de a 
muzsikusokat motiválja Csíkszentmihályi 
Mihály fl ow-elméletének gyakorlati beveze-
tése a napi tevékenységbe: a rutinmunkát is 
megpróbálják értelmessé, fontossá tenni, 
megtanítani az elmélyülés, a teljes bele-
feledkezés örömét. Hozzátette a Zenekar 
számára: jó, hogy a konferenciának beszá-
molhatott róla, az országban tizenhét szim-
fonikus zenekar mûködik, a kulturális 
örökség részeként. Hogy az egyes ügynök-
ségek munkatársai milyen útmutatást kínál-
nak a napi mûködéshez, arról a kisebb cso-
portokban is eszmét cseréltek.

Megkerülhetetlen új eszközök 

A PR nézôpontok és tendenciák a mûvészi 
pálya fejlôdésében panelben mutatott be a 
fi atal muzsikusokból álló Artemis Quartet 
pályaképével esettanulmányt Maren Borchers 
a „for artists“ ügynökség vezetôje. Milyen 
friss eszközöket vehet igénybe a komolyze-
ne? Támaszkodhat-e a a popmuzsikában 
honos tapasztalatokra? Az új honlap, a sajtó-
kapcsolatok és a hírlevelek, hosszú távú 
lemezszerzôdések egyre kevésbé elégsége-
sek – vélte Andy Saunders, aki az Universalt, 
a Columbiát, a Sonyt, számos könnyûzenei 
nagyságot képviseli. 
Ehhez a felvetéshez kapcsolódott az Angol 
Nemzeti Opera(ENO) digitális producere, 

Jonathan King és Kálmán Zsuzsa, az Image 
Factory vezetô tanácsadója beszélgetése. A 
közösségi média sikerét természetesen a 
klasszikus zenei szektor is szeretné kiak-
názni. King a Lehetek a barátod? címû pro-
vokatív YouTube-videóval elért másfélmil-
lió letöltés titkáról beszél. A kampány egy 
operához, Nico Muhley Két fi ú címû mû vé-
nek premierjéhez készült. 
Kálmán Zsuzsa szerint a közösségi média, 
például a Twitter, a Facebook ma már a ko-
moly zenében is megkerülhetetlen eszköz. 
Bár – fi gyelmeztetett –, aki azt hiszi, hogy 
ezektôl holnap tódulni fognak a koncertter-
mekbe, óriásit téved. „Amikor Edison kita-
lálta a távírót, úgy reklámozták Ameriká-
ban, ez egy csodálatos eszköz, amellyel 
azonnal üzenhet Alaszkába. Sokan azt 
mondták, oké, de miért akarnék Alaszkába 
üzenni? A közösségi média helyzete épp 
ilyen, új eszközöket és elônyöket hoz, gyor-
san reagál, azonnali visszajelzéseket ad – 
érdemes használni.” Plusz eszköz – vélte – 
nem pótolja a marketing és PR eszközöket, 
ám zseniálisan kiegészíti azokat. 
Külön beszélgetést szenteltek az olasz hely-
zetnek, amelyen Marco Tutino zeneszerzô 
és az Amici della  Musica di Firenze elnöke, 
Stefano Passigli leverô képet festett az itáliai 
állapotokról. A Milánói Scala, a velencei 
Teatro La Fenice valószínûleg megkapja a 
szükséges állami támogatást, de a többi 14 
operaház egyikének be kell dôlnie ahhoz, 
hogy a kulturális kormányzat változtasson a 
támogatási szisztémán. A Firenzében fel-
épült új színház, amelyben Schiff András 
játszott a decemberi nyitó szériában, valójá-
ban félkész, a csodapalota színpadának fel-
szerelésére már nem jutott forrás. 
Két jogi és adóügyi információs pultot is föl-
kereshettek a résztvevôk az egyiknél az 
Egyesült Államokban honos szabályozásról, 
a másiknál az európai uniós kérdésekrôl 
kaphattak tanácsot az érdeklôdôk. 
„Sokukat elkápráztattuk, de itt nagyon ke-
mény üzletelés és továbbképzés folyt, ahogy 
az IAMA rendezvényeken szokás. Még 
nincs statisztikánk, de minden zugban, sôt 
napsütésben a Müpa körül is, telefonnal, 
laptoppal, papírokkal nagyszerû zenekarok 
és mûvészek adásvétele  folyt” – mondta a 
záró napon Kovács Géza.  „Mi ezzel az or-
szággal jót akarunk tenni – hangsúlyozta a 
fôigazgató. Lehet, hogy egy X vagy Z által 
szponzorált focicsapat nyer, de lehet, hogy 
veszít. „Mi soha nem veszítünk meccset, és 
a konferencia megmutatta a világ befolyá-
sos személyiségeinek, itt pezsgô kulturális 
élet van.“ – fûzte végül hozzá Kovács Géza.

Albert Mária 


