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A mi szakmánkban 
a tehetség és a kreativitás a lényeg
Interjú John Villannel, az IAMA elnökével

❙ A magyar zenei élet számára nem kü-
lönösebben ismert az IAMA tevékenysé-
ge. Volna szíves néhány szóban bemu-
tatni a szervezetüket?

– Eredetileg az elôadómûvészek, ponto-
sabban a koncertezô mûvészek brit egye-
sü le tébôl British Association of Concert 
Artists – nôtt ki az IAMA, ami egyre több 
nemzetközi klasszikus zenei menedzsert 
vonzott, kezdetben fôként Európából, de 
késôbb az Egyesült Államokból, majd Ja-
pánból, a Távol-Keletrôl és mostanra Kíná-
ból is. Éppen ezért meg kellett változtat-
nunk a nevét, nemzetközi mûvészeti me-
nedzserek egyesületévé. Kicsit olyan ez, 
mint egy szakszervezet, de természetesen 
mi nem szakszervezetként mûködünk, ha-
nem szakmai egyesületként olyan embe-
rek számára, akik koncertezô mûvészeket 
menedzselnek. Szinte kizárólag ôk alkot-
ják a tagságunkat. Kétféle tagság lehetsé-
ges. A teljes tagság, ami elsôsorban a füg-
getlen mûvészeti ügynökségek számára 
elônyös, illetve a társult tagság, amit fôként 
zenekarok, fesztiválok, PR-ügynökségek, 
utazási irodák vesznek igénybe. Ez utóbbi-
ak tizenhat munkacsoportba tömörülnek, 
de a legtöbb elônnyel természetesen a tel-
jes tagság jár.

❙ Milyen elônyöket élvezhetnek az IAMA 
tagjai?

– Az IAMA egyik legfontosabb elônye, hogy 
az egész világra kiterjed, Ausztráliától Los 
Angelesig, és tagsága folyamatosan nö-
vekszik. Az elmúlt hat-hét évben a tagok 
száma megkétszerezôdött. Napjainkra a 
mûvészeti menedzser-ügynökségek legna-
gyobb nemzetközi szervezetévé vált.

❙ Hogyan mûködik a szervezet?
– A központunk Londonban van, egy há-
rom fôt foglalkoztató irodával. Napi szin-
ten ez azzal a feladattal jár, hogy segítjük 
az ügynökségek egymással való kapcsolat-
tartását, valamint a közöttük lévô informá-
ciócserét, és néhány idôszerû szolgáltatást 
is nyújtunk, mint például adótanácsadást, 
elsô sorban Nagy-Britannia, Németország 
és az Egyesült Államok vonatkozásában, 
valamint bizonyos szintig jogi tanácsadást 

is végzünk szintén ezekre az országokra 
kiterjedôen. Telefonos jogi „segélyvonalat” 
is mûködtetünk, ami annyit tesz, hogy tag-
jaink a megadott számon jogi szaktanács-
ért fordulhatnak szakértôinkhez. Tizenöt 
percig ingyen beszélhetnek telefonon egy 
szak jogásszal, és ezt annyiszor megismé-
telhetik, ahányszor csak szükséges. Termé-
szetesen ezzel senki nem él vissza, hiszen 
egy tizenöt perces telefonbeszélgetés egy 
jogásszal, már megfelelô útmutatást nyújt-
hat ahhoz, hogy egy nem különösebben 
bonyolult jogi kérdésben – például egy 
szerzô dés megfogalmazásában – tovább 
tudjon lépni az illetô. Valóban fantasztikus, 
hogy mennyire hatékony és eredményes 
ez a szol gáltatásunk, hiszen gyakran 
elôfordul, hogy valakinek éppen csak a 
szerzôdés egyetlen pontja nem egyértelmû, 
de egy mindössze tizenöt perces telefon-
beszélgetés egy jogásszal abszolút képes 
megvilágítani a kérdést.
Napi szintû tevékenységünk egy másik ol-
dala, ami iránt egyre nagyobb igény mutat-
kozik és egyre sikeresebb az elôadó-mû-
vészet terén – elsôsorban az Egyesült Ki-
rályságban –, az a rádió- és televíziós társa-
ságokkal, illetve a lemezcégekkel való 
kapcsolattartás. Bár nem vagyunk szak-
szervezet, mégis jelentôs informális befo-
lyásunk van a kollektív alkufolyamatra, 
mivel az említett társaságok elismernek 
bennünket. Ennek köszönhetôen bizonyos 
mértékû lobby-tevékenységet vagyunk ké-
pesek kifejteni az elôadómûvészek érdeké-
ben, illetve tanácsokkal tudjuk segíteni az 
elôadómûvészek számára elônyösebb 
szerzôdések létrejöttét. Tevékenységünket 
a kormány is elismeri. Financiális támoga-
tást élvezünk a brit kormány részérôl egy 
olyan „szakmai befektetési alapból”, amely 
lehetôvé teszi például, hogy az Egyesült 
Királyság területérôl részt vevôket küld-
hessünk egy-egy nemzetközi konferenciá-
ra az Egyesült Államokba vagy éppen Kí-
nába. Két évvel ezelôtt például hatan tölt-
hettek egy hetet Kínában ennek a támoga-
tásnak köszönhetôen.
A legfontosabb tevékenységeink közé tar-
tozik a konferenciák szervezése, ami által 
lehetôvé tesszük, hogy tagjaink, vagyis az 

ügynökségek képviselôi személyesen is 
kapcsolatba kerüljenek egymással. Hagyo-
mányosan minden évben áprilisban ren-
dezzük a nemzetközi konferenciánkat, 
aminek a helyszíne minden negyedik év-
ben London. A tavalyi londoni konferenci-
ánkon 545 résztvevô volt, ami hatalmas 
szám, ha belegondolunk, hogy London 
egy nagyon drága város, de a kulturális 
vonzereje kárpótol ezért a drágaságért. 

❙ Tekintve, hogy az IAMA öt földrészre 
kiterjed, mely városokat preferálják kon-
ferencia-helyszínként?

– Igyekszünk európai fôvárosokat válasz-
tani konferencia-helyszínként, de volt már 
Amerikában is éves konferenciánk. Elsô-
sorban Stockholm, Berlin, Prága, Genf, Pá-
rizs, Bécs, Budapest jön szóba, hiszen ezek 
a fôvárosok Európában repülôvel egy-két 
órán belül elérhetôk.

❙ Miért választották most éppen Buda-
pestet?

– Van egy nagyon sikeres együttmûkö dé-
sünk a Mûvészetek Palotájával, ami köl-
csönös elkötelezôdéssel jár. Mindkettônk 
számára nagyon elônyös és kitûnô ez a 
partnerség, a Mûvészetek Palotájának is ér-
dekében állt, hogy vendégül lássa ezt a 
konferenciát. Egyébként valamennyi ko-
rábbi együttmûködésünk nagyon jól 
mûködött, de ez a jelenlegi, ami a 
Mûvészetek Palotájához köt bennünket, 
egészen kiváló.

❙ Gondolja, hogy az utóbbi években 
megnövekedett érdeklôdés a szervezet 
tevékenysége iránt, és a megduplázódott 
taglétszám részben a jelenlegi gazdasá-
gi válságra is visszavezethetô?

– Nem, egyáltalán nem gondolom, hogy ez 
a gazdasági válság következménye lenne. 
Mi különben sem úgy tekintünk a mostani 
válságra, mint egy pénzügyi krízisre. Gaz-
dasági értelemben, a mûvészeti menedzse-
lés mindig egy nagyon nehéz és kemény 
biznisz volt. Tudja ez soha nem volt 
könnyû. De fel kell ismernünk, hogy bizo-
nyos dolgok az utóbbi idôben megváltoz-
tak a társadalomban. Megváltozott az ér-
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tékrend és átrendezôdtek a prioritások, 
elsôsorban a kormányok vonatkozásában. 
A szórakozás és a szabadidô nyilvánvalóan 
háttérbe szorul a szociális szempontokkal, 
vagy az egészség megôrzésével szemben. 
Ha egy kormánynak arról kell döntenie, 
hogy kórházat építsen vagy koncerttermet, 
vagy az orvosok fi zetését rendezze vagy a 

zenekari muzsikusok fi zetését, valószínû, 
hogy az elôbbiek javára fog dönteni. De én 
nem panaszkodnék emiatt, mert évszázad-
ok óta ez a helyzet. A támogatás módja 
folytonosan változik. De sok olyan ember 
van a mi szakmánkban, aki hatalmas ta-
pasztalattal rendelkezik, energikus, krea-
tív és okos. Mondok egy példát: hét évvel 

ezelôtt ki gondolta volna például, hogy 
egy olyan ország, mint Magyarország ilyen 
csodálatos épületkomplexummal rendel-
kezik majd, mint a Mûvészetek Palotája? 
Amit a magyar állam építtetett fel. Mindez 
elképzelhetetlen lenne az Egyesült Király-
ságban.

Kaizinger Rita

Mit tehet az IAMA a szimfonikus 
zenekarokért?
Beszélgetés Atholl Swaintston-Harrisonnal, az IAMA ügyvezetô igazgatójával

❙ Milyen hatással lehet az IAMA a szimfo-
nikus zenekarok életére?

– Az IAMA tevékenysége nem érinti közvet-
lenül a zenekarok és a zenekari mûvészek 
életét, mivel ez a szervezet az elôadó mû-
vészetek területén dolgozó menedzserek és 
ügynökségek közötti együttmûködés háló-
zata, és a közöttük levô minél hatékonyabb 
együttmûködés elôsegítése érdekében jött 
létre. Közvetve azonban mégis hatással van 
rájuk, amennyiben az információcsere, va-
lamint egy menedzsment részérôl a meg fe-
lelô stratégia kialakítása nagyon kedvezôen 
befolyásolhatja mind az elôadómûvészek, 
mind az együttesek karrierjét.

❙ Ön szerint az agyonhivatkozott glo ba li-
záció és gazdasági válság hogyan befo-
lyásolja a zenekarok lehetôségeit? Elsô-
sorban arra gondolok, hogy van néhány 
nemzetközileg elismert, úgymond „top-
zenekar”, amelyik változatlanul járja a 
világ nagy hangversenytermeit, miköz-
ben a nem ebbe a kategóriába tartozó, 
de mégis nagyon nívós zenekarok szá-
mára egyre szûkebb a mozgástér.

– Tudja a globalizáció egy nagyon különös 
fogalom, és úgy gondolom, hogy nagyon 
nehéz pontosan meghatározni, hogy valójá-
ban mit is értünk alatta. Véleményem sze-
rint a globalizáció a zenekarok számára 
min denekelôtt egy nagy lehetôség, és ez a 
lehetôség elsôsorban nem az aktuális bü-
dzsé függvénye, hanem sokkal inkább a 
kap csolatrendszereké. Ez természetesen 
egy aránt magában foglalja a politikai, a gaz-
dasági és a szakmai kapcsolatrendszert, hi-
szen mindegyikre szükség van. Ha az A, B, 

vagy C besorolású zenekar alatt nem a mi-
nô séget értem, hanem kizárólag a büdzsé 
nagyságát, akkor nem annyira az a fontos, 
hogy mennyi pénzbôl gazdálkodhatsz, ha-
nem sokkal inkább az, hogy kikkel dolgo-
zol, és kikkel állsz kapcsolatban, vagyis a 
partnereid mennyire képesek mûködésbe 
hozni és elôrevinni dolgokat. 
Megítélésem szerint elsôsorban nem az a 
fontos, hogy milyen besorolású egy zene-
kar, hanem hogy milyen minôséget produ-
kál. És a globalizáció épp arra teremti meg a 
lehetôséget, hogy ha valóban kiváló, akkor 
ezt máshol is megmutathassa.

❙ Mindez akár igaz is lehet, de önmagá-
ban nagyon nehéz egy mégoly kiváló, 
ám nem bevezetett branddal ékeskedô, 
viszonylag ismeretlen zenekarnak kitör-
ni az adott közegbôl. Ebben a tekintet-
ben azonban rengeteg függ a közönség 
ízlé sé tôl, valamint a megfelelô reklám-
tól. Ez utóbbi viszont nagyon költséges 
dolog.

– Ez egy nagyon jó észrevétel, és nem hi-
szem, hogy könnyû rá válaszolni, de való-
ban nagyon fontos szempont. Azt hiszem ez 
mindig is nagy kihívást jelentett, most is 
nagy kihívás és a jövôben is az lesz.

❙ Jelenleg a menedzsereknek nem csak 
nagyobb kockázatot kell vállalniuk egy-
egy szólistáért vagy együttesért, hanem 
ez a kockázat ráadásul megduplázódik, 
mivel a gazdasági válság a közönséget is 
ugyanúgy érinti. 

– Valóban van egy megnövekedett kocká-
zat nem csak mûvészi, hanem fi nanciális 
tekintetben is. Ráadásul egy globalizált kö-

zösségben a dolgok sokkal összetetteb-
bek, kevésbé átláthatóak. Mégis úgy gon-
dolom, hogy a nagyobb kockázat nagyobb 
eredménnyel is jár. De a jelenlegi helyzet 
valóban rendkívül bonyolult és egyáltalán 
nem könnyû sikeres megoldást találni.

❙ Eddigi szakmai tapasztalatai alapján 
Ön milyen tanácsot tudna ajánlani a 
magyar szimfonikus zenekaroknak?

– Megítélésem szerint napjainkban egy 
szim fonikus zenekar számára a turné jelen-
ti a legnagyobb kockázatot. Egy külföldi 
turné elôkészítése a menedzsment és a part-
nerei számára legalább két év munkát je-
lent. Ez alatt napi rendszeres munkát értek, 
mire a turné sikerét befolyásoló összes felté-
telt megfelelôen végigtárgyalja és elô készíti. 
De mi történik két esztendô leforgása alatt? 
Például csökkentik a fi nanciális támogatást. 
Rendkívül sajnálod, de nem tudsz eleget 
tenni a korábban megállapodott feltéte-
leknek. Ez tényleg rendkívül nehéz helyzet, 
hiszen valamennyi szereplô rengeteg erô-
feszítést tett annak érdekében, hogy min-
den rendben legyen.

❙ A kockázatot ráadásul tovább növeli, 
hogy a zenekari mûvészek egyre igénye-
sebbek a turné körülményeivel, a mun-
kafeltételekre vonatkozó elôírások rendre 
szigorodnak és ehhez jönnek még a mu-
zsikus-szakszervezetek, amelyek szintén 
egyre inkább a sarkukra állnak. Egy elsô 
osztályú zenekar tagjai joggal várják el, 
hogy a szállodában megfelelôen tudja-
nak pihenni, vagy ne kelljen naponta 
több órát leharcolt autóbuszokon zöty kö-
lôdniük.


