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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.
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– Ez egy nagyon fontos észrevétel. Elég, ha 
az amerikai zenekarok példáját vesszük, 
ahol a zenész szakszervezetek nagyon erô-
sek és komoly követelményeket támaszta-
nak a turné szervezôivel szemben. Úgy 
gondolom, hogy a megoldást a mindenre 
és mindenkire kiterjedô folyamatos párbe-
széd jelenti. A gyakorlatban a muzsikuso-
kon áll vagy bukik egy turné sikere, és a 

menedzsmentnek ezzel számot kell vetnie. 
Ugyanakkor a menedzsmentnek van átfo-
gó képe arról, hogy mitôl és hogyan 
mûködnek jól a dolgok. Ez egy nagyon 
összetett és bonyolult kép, de a menedzs-
mentnek ezt a muzsikusokkal is meg kell 
ismertetnie. Akárcsak a lemezipar napja-
inkban. Többé már nem azt a mintát köve-
tik, hogy felvételt készítek és enyém a nye-

reség. Ez ma már nem mûködik. Sokkal in-
kább az, hogy felvételt készítek, és beszél-
jük meg, hogy mit és mennyit fektetünk 
be, mennyi nyereséget várunk el, és mi-
lyen arányban osztozunk. Ez sokkal in-
kább kétoldalú megközelítés. A menedzs-
ment feladata, hogy képes legyen a feltéte-
leket megtárgyalni és közvetíteni a két ol-
dal között.  Kaizinger Rita

Árokban

❙ A konferencián az egyetlen olyan or-
szág, amelynek delegáltjai önálló panel 
keretében vitatták meg problémáikat, 
Olaszország volt. Még a kelet-európai ré-
gió egykori szocialista országai is közös 
panelbe tömörültek. Mindez arra enged 
következtetni, hogy nem javult az a ten-
dencia, ami Olaszországban a kultúra 
fi nanszírozását immár két évtizede fo-
lyamatosan jellemzi.

G.O.: A helyzet sok tekintetben hasonló a 
legtöbb európai országéhoz, tekintve, hogy 
Olaszországot is súlyosan érinti a jelenlegi 
adósságválság. A mi országunk helyzete 
azonban annyiban különbözik, hogy azo-
kat a problémákat, amelyekkel a jelenlegi 
krízis során szembesülni kényszerül, évti-
zedek óta görgeti maga elôtt és mostanra 
1900 milliárd euró államadósságot halmo-
zott fel. Ennek következtében az állam ott 
igyekszik csökkenteni a kiadásokon, ahol 
csak tud. És nyilvánvalóan, ha választani 
kell aközött, hogy egy kórház szubvencióját 
csökkentsék, vagy egy szimfonikus zene-
karét, akkor a szimfonikus zenekartól fog-

nak pénzt elvonni. A Berlusconi-kormány 
az elmúlt évtizedben nagyon nagy mérték-
ben, csaknem 50%-kal csökkentette a kul-
turális kiadásokat. Ez azonban olyan 
méretû tiltakozást váltott ki az állampolgár-
okból, hogy több pénzt már nem vontak el 
a kultúrától, hanem felemelték a benzin 
árát, amelybôl literenként 2 centet a kultúra 
támogatására fordítanak.

M. R.: A helyzet a korábbakhoz képest any-
nyiban változott, hogy a kulturális intézmé-
nyek támogatásának csökkenô tendenciája 
idén megállt, és stabilizálódott, ami annyit 
jelent, hogy ebben az évben nem volt több 
elvonás. Ezzel együtt az említett intézmé-
nyek anyagi helyzete összességében mégis 
romlott, tekintve, hogy a jelenlegi kormány 
– ami összehasonlíthatatlanul jobb a meg-
elôzô, Berlusconi vezette kormánynál – az 
Olaszországot sújtó gazdasági válság miatt 
az Európai Unió által elôírt stabilizációs 
program végrehajtása érdekében sok forrást 
elvont más – közigazgatási – intézményektôl, 
például a tartományi önkormányzatoktól, 
amelyek jelentôs részt vállaltak a területü-
kön mûködô zenei intézmények alaptevé-
kenységének fi nanszírozásában. Ehhez já-
rul az a körülmény, hogy a magáncégek is 
egyre kevésbé képesek szponzorálni a kul-
túrát. Az összkép fi nanciális téren tehát to-
vábbra sem javult, sôt azt mondhatnám, 
hogy tovább csökkentek a támogatási 
lehetôségek. 

G.O.: Nem szabad elfelejteni, hogy az egyre 
csökkenô magánszponzoráció mellett a 
reálgazdaság recessziója miatt a többi köz-
intézmény is bajban van. Egyre romlik a 
szolgáltatások színvonala az óvodákban, is-
kolákban, mert nincs pénz fejlesztésre, ál-
lagmegóvásra. Nem tudom, hová fog ez 
fajulni. Jelenleg a tartományi, megyei, vá-

rosi önkormányzatok még próbálják be-
tömködni azokat a réseket, amelyeket a 
központi elvonások ütöttek a zenei intéz-
ményeken. De az operaházak is hatalmas 
adósságokat halmoztak fel az évtizedek so-
rán. 

M.R.: Mindez nem a kormányzat negatív 
szándékainak, hanem az általánosan rossz 
gazdasági helyzetnek a következménye. 
Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az 
elôzô kormány idején elvesztegettünk tíz 
évet azzal, hogy nem hajtottuk végre zenei 
intézményeink radikális reformját. Ezek 
mélyreható átalakítása nélkül ugyanis bár-
mennyi pénzt fordítanának is a mindenkori 
kormányok a kultúrára, az csak margináli-
san kezelné a problémát. Az olasz zenei 
életnek ugyanis radikális reformokra van 
szüksége.

❙ Melyek a válságtól leginkább sújtott 
ágazatok?

G.O.: Olaszországban fi gyelembe kell venni 
az egyes mûfajok közötti hierarchiát. Elôbb 
szüntetnek meg egy szimfonikus zenekart, 
mint egy operaházat. Létezik egy központi 
alapítvány, amelybôl valamennyi elô ad-
ómûvészeti ágat fi nanszírozzák, nemcsak a 
zenemûvészetet, hanem a fi lmeket és a pró-
zai színházakat is. Ennek az éves költségve-
tése mintegy négyszáz-millió euró. A zene 
területén maradva a hierarchia csúcsán az 
operaházak állnak, ôket követik a szimfoni-
kus zenekarok, a kisebb zenei együttesek 
és a hangversenyszervezô egyesületek. A 
milánói Scala és a Santa Cecilia Academia 
helyzete természetesen kivétel, hiszen a 
Scala az olasz kultúra zászlósha jója, követ-
kezésképpen még a mostani helyzetben is 
jelentôs magánszponzorációra támaszkod-
hat, ami esetében több, mint az állami tá-

A IAMA konferencián a szimfonikus 

zenekarok képviselôi között jelen volt 

Maurizio Roi, a pármai székhelyû 

Arturo Toscanini Alapítvány elnöke, 

aki egyúttal az Emilia Romagna 

tartomány színházait tömörítô 

egyesület elnöki tisztét is betölti. Vele 

és az olasz panelt moderáló, valle 

d’aostai származású Günther 

Obwexerrel az olaszországi zenei élet 

mai helyzetérôl beszélgettünk.


