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Art fanatics — a művészet  
megszállottjai
• Műcsarnok, Budapest

• 2010. április 2 — május 23.

• A kereskedelmi és a non-profit szféra együttműködése a művészetek terü-
letén mára elkerülhetetlenné vált. A nagy állami támogatások ideje lejárt, a 
központilag finanszírozott intézmények az üzleti világgal okosan együttmű-
ködve maradnak csak életképesek. 
Sokakban kelt ellenérzést ez a viszony, hiszen a visszaélések — a non-profit 
szféra kárára — sajnos gyakoriak. Azonban ha az együttműködés nem a sze-
gényebbik fél kiszipolyozásáról vagy megzsarolásáról szól, akkor akár gyümöl-
csöző is lehet. Persze a konfliktus elkerülhetetlen, hiszen maga az alaphelyzet 
is ellentmondásos. Az alapvető probléma ugyanis egyfajta meghasonlott álla-
pot: a műalkotás, melynek eredetileg „az istenekkel kéne beszélgetnie”, 
a kereskedelem szférájába kerül, megvásárolható tárggyá degradálódik.  
A művész pedig, ha meg akar élni, saját alkotói szabadságát korlátozva kény-
telen eleget tenni a piac követeléseinek (így volt ez már a reneszánsz idejében 
is, a művészek nagy bánatára1). Felismerve ezt a konfliktust, a 20. század kez-
detén a marxista felfogás ki akarta vonni a műalkotást a pénz hatalma alól.2 
Ez a diskurzus számunkra is jól ismert, és itthon is gyakran érvelnek vele. 

1  A leghíresebb példa erre Michelangelo esete II. Gyula pápával, aki rendszeresen 
késlekedett a művész kifizetésével, illetve pénz híján nem szobrászati megbízást adott 
neki, hanem a Sixtus-kápolnát festette ki a művésszel. 
2  Lásd: V. H. Minor: Art history’s history, London, Prentice Hall, 2000, 142-144. o.; illetve 
Walter Benjamin: The work of art in the age of mechanical reproduction, 1936. Utóbbi 
elérhető: http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm

A kereskedelmi és a non-profit fél együttműködése a minőség fenntartása és 
a művészek megélhetése érdekében elkerülhetetlen. Leginkább ennek a kap-
csolatnak az összetettségére hívja fel a figyelmet a Műcsarnok Art fanatics, 
Kortárs magánygyűjtemények 2. című kiállítása. A kiállítást — más gyűjtőkkel — 
másodjára rendezték meg, az első anyag 2008-ban a Mecénásnapok alkalmá-
val volt látható a Műcsarnokban.3 
A sokat vitatott kiállítás akkor — a gyűjtők és a közönség bánatára — csak 
három napig volt látható. Főként azok panaszkodtak, akik a nemzetközi, minő-
ségi műalkotásokat szerették volna hosszabban is látni, hiszen sok vagyo-
nos magángyűjtőnek — az állami intézményekkel ellentétben — volt és van 
pénze arra, hogy külföldi művészektől is vásároljon, és így a magyar művé-
szeket nemzetközi kontextusba helyezzék. Erre példa David Schnell vagy a 
Turner-díj nyertes Grayson Perry munkája a Somogyi—Spengler gyűjtemény-
ben, vagy a német és svájci orientációjú Gerő-gyűjtemény. Szomorú tény, hogy 
a jelentős nemzetközi művészek friss munkáit egyre inkább csak a magán-
gyűjteményekben lehet látni, hiszen ezek a darabok „eltűnnek” a közönség 
és a szakma szeme elől. Az állami intézmények vásárlási keretének szűkös-
sége kihat a művészettörténetre is. A magángyűjteménybe kerülő munkákat 
a művészettörténet nem tudja megismertetni a közönséggel, hacsak egy-egy 
ilyen kiállításon nem találkozik velük. Ez nemcsak itthon, hanem szerte a vilá-
gon, még a jóléti államokban is jellemző.4

Az Art Fanatics kiállításra is komoly elvárásokkal lépett be a néző — itt olyan 
munkákkal találkozhat majd élőben, melyeket csak fotóról vagy hallomásból 
ismer, és mivel magángyűjtemények részei, nyilvános kiállításokon csak ritkán 
láthatóak. A kiállítás azonban több szempontból is csalódást okozott a látoga-
tónak. A nemzetközi kontextus a Hunya-gyűjtemény kivételével gyakorlatilag 
hiányzott. Másrészt a képek — egy kollegina szavaival élve — szinte „leestek a 
falról”, hiszen ami egy lakásban jól mutat, az szinte elvész a Műcsarnok terei-

3  Mecénásnapok — 11 kortárs magángyűjtemény, Műcsarnok, Budapest, 2008. november 
28–30.
4  A párizsi Centre Pompidounak például nincs pénze, hogy megvegyen egy komolyabb 
Damien Hirst munkát, így az egyik legemblematikusabb kortárs művész hiányzik a modern 
művészeti múzeum gyűjteményéből. (Ennek sok francia valójában örül...) Lásd: Pill, 
Katherine: Collecting the future: implications of the art market on the contemporary art 
institution, 2007: http://www.saic.edu/pdf/degrees/pdf_files/aap/2007_Kathrine_Pill.pdf
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ben. Továbbá: feltételezve, hogy a műgyűjtés gazdag emberek tevékenysége, 
akik egy bizonyos kulturális háttérrel megáldva befektetés, promóció és eszté-
tikai értékek céljából vásárolnak — korántsem önzetlen, hanem nagyon is üzleti 
megfontolásból —, elsősorban befutott és befutó minőségi műalkotásokat, 
akkor ez az állítás erre a kiállításra nemigen vonatkoztatható. Inkább az lehe-
tett szembetűnő, mennyire gyerekcipőben jár Magyarországon a műgyűjtés, 
mennyire ingadozó a minőség és hiányos a szakmai tanácsadói háttér, illetve 
a nemzetközi kontextus. 
Mindettől eltekintve a kiállítás megmutatta, hogy nemcsak ezek a paramé-
terek fontosak a műgyűjtés szempontjából. A minőség és befektetés mel-
lett lehetnek más, releváns szempontok is, amikor egy gyűjteményt vagy egy 
ilyen kiállítást értékelünk. Szembetűnő volt például, hogy a bemutatkozó gyűj-
tők elsősorban azért gyűjtenek — ki hogyan tud —, mert nem bírnak ellenállni 
a művészetnek, mert szeretik azt és fontosnak tartják a kortárs művészet 
támogatását is. Az a pénz-orientált hozzáállás, amit a nagyvállalati, a nagyobb 
külföldi, esetleg nagyobb hazai gyűjtemények esetében is látunk, itt egyelőre 
még nincs jelen, ellenben az érzelmi faktor és a kötődés miatt a kiállítás sok-
színűnek és akár megindítónak is tűnhetett. 
Végül néhány szó az egyes gyűjteményekről. A kiállításra belépve az első 
terem Merics Imre gyűjteményéé. Merics több száz darabos kollekciót tud-
hat magáénak. Ahogy azt a kiadványban olvashattuk, a kis faluban élő állat-
orvosra szenvedélyesen hat a festészet, gyűjtőkedve törhetetlen. Merics szá-
mára nagyon fontos az archaikus természeti világ, ez a viszony megjele-
nik gyűjteményében is. A természet és a művészet kapcsolata nyilvánvaló az 
olyan alkotásokon, mint például Gaál József Tormási teknői (2005), melyeket 
Tormás — Merics lakhelye és környezete — inspirált. Merics esetében érezhető, 
hogy teljes odaadással fordul a kortárs művészet felé, ugyanakkor a gyűjte-
ményből érzékelhetően hiányzik a szorosabb koncepció és a szakmai tanács-
adás. A kiállítás rendezésében is voltak problémák, a képek gyakran „ütötték” 
egymást, nem érvényesültek a kiállított formában, az első két fal pedig kifeje-
zetten zsibvásári hangulatot keltett. 
A K. Petrys-gyűjtemény nonprofit jellege is egyértelművé teszi, hogy a gyűjtő, 
Bognár Attila leginkább szeretetből, szakmai megbecsülésből támogatja a 
művészetet. Bognár Attila baráti viszonyt ápol művészeivel, a műalkotások 
gyakran ezekből a kapcsolatokból születnek, erre reflektálnak. Bognár Attila 

— állítása szerint — soha, egyetlen műalkotást sem tesz pénzzé; együtt él a 
művekkel, gyakran elajándékozza vagy kölcsönadja őket. Ez a mecénási hoz-
záállás egy kicsit talán mentesítheti a művészeket az anyagi szempontoktól, 
illetve a piaci kritériumoktól. Csurka Eszter videója víz alatt készült viasz-
szobrairól, illetve Bada Dada, a punk anarchista művész munkái hűen tükrözik 
ezt az ars poeticát. 
A Barabás-gyűjtemény Barabás Lajos pénzügyi tanácsadó tulajdona. Bara-
bás Lajos is igazi megszállott, a geometrikus absztrakció a fő gyűjtési terü-
lete. Barabás tudatosan gyűjt, és a minőségre érzékeny, esztétikai érzék-
kel rendelkező embernek vallja magát. Gyakran dolgozik együtt a művészek-
kel, sokszor mecénás szerepet tölt be. A kiállításon talán az ő anyaga mond-
ható a legegységesebbnek. Vasarely-munkák, Hetey Katalin szobrok és 
fotók, a MADI körébe tartozó alkotások, illetve Baditz Gyula organikus 
méhviasz installációja járják a körül a (geometrikus) absztrakció sokféleségét 
és mutatják meg a műfaj sokrétűségét, izgalmas oldalait. Barabás a műtár-
gyakkal személyes kapcsolatot alakít ki, a műalkotásokat nagy műgonddal 
ápolja és védi. 
Ha a Barabás gyűjtemény a modernista l’art pour l’art gondolatmenetet kép-
viseli, a Hunya-gyűjtemény mintegy ellenpontozza ezt a világot. Hunya ese-
tében az alkotások erős politikai hangvitelűek, és végre találkozunk külföldi 
művészek — így például Dumitru Gorzo és Sorin Tara — munkáival is. Azon-
ban Hunya sem távolodik messzire Magyarországtól, elsősorban román művé-
szeket von be vásárlásai körébe. 
Nyakas Ilona sem mondható a klasszikus értelemben vett gyűjtőnek, aki tuda-
tosan, egy koncepciót követve építené gyűjteményét, figyelembe véve a befek-
tetési faktort is. Nyakas magát „függőnek”, „művészetfüggőnek” mondja. 
Egész élete a kortárs művészet támogatásáról szól, akkor is, ha neki nélkülöz-
nie kell azért, hogy a művészeknek legyen pénze. A gyűjteményben, melyben 
például Egyed Attila sorozatai és Koroknai Zsolt videóinstallációja egyaránt 
szerepelnek, épp ezért nehéz megtalálni a vezérfonalat.
A Kozma–karton gyűjtemény a jelen kiállításon fotókat mutatott be, többek 
között Nagy Kriszta és Fóti Lázár munkáival is találkozhatunk. A fotó a 
reklámszakember preferenciáját jelzi, és a rengeteg olajkép után, mely a kiál-
lítást jellemzi, szinte felüdülés a jó fotók között bóklászni. (Hogy miért kapott 
központi szerepet az a fotó, ahol Nagy Kriszta egy Cadillac-ből kihajolva hány, 
nem teljesen érthető, hiszen ennél sokkal izgalmasabb munkák is szerepeltek 
a gyűjtemény palettáján.) 

Hetey Katalin
Kényes egyensúly, 1983–2006; Barabás Lajos gyűjteménye; © fotó: Rosta József

Korniss Dezső
Kompozízió, 1975; Barabás Lajos gyűjteménye; © fotó: Rosta József

Bondor Csilla
Nézőtér, 2005; K.A.S., Nyakas Ilona gyűjteménye; © fotó: Rosta József
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Sokakra a Pálfi-gyűjtemény tette a legnagyobb hatást. Való igaz, hogy pél-
dául Gőbölyös Luca gyerekkori fotókon alapuló munkái jó érzékkel kiválasz-
tott alkotások. Azt is jó látni, hogy a gyűjtő több médium felé fordul, nemcsak 
az olajképet vagy fotót részesít előnyben. Szépfalvi Ágnes és Nemes Csaba 
központi szerepe érthető, hiszen a gyűjtőnek fontos, hogy a gyűjteménye a 
korra reflektáljon. Böröcz András kis ceruza-szobrocskái ebben a műfajban 
prímán teljesítik küldetésüket, egyrészről politikai, ugyanakkor humoros és a 
művészettörténetre reflektáló munkák, például a Trianon (2000), fontos 
hangsúlyt kapnak a kiállításon.
Bár a Hoffmann-gyűjtemény a leírás alapján azzal büszkélkedik, hogy igazán 
minőségi munkák alkotják, ettől függetlenül Braun András és Klimó Károly 
munkái mellett nehéz olyan darabot találni, amely valóban megkérdőjelezhe-
tetlen lenne. De Hoffmann tudatos gyűjtő, a nagyobb művészeti vásárokon is 
részt vesz, nemcsak saját ízlése szerint válogat. 
Fehér László gyűjteménye viszont ismét jó élményt jelenthet, miközben újra 
rámutat a műgyűjtés sokféleségére. Fehér László ugyanis a kollégáival cserél-
getve tett szert a képek nagy részére. Lakner László vagy Méhes Lóránt 
munkái egyenesen felüdülést jelentenek minőségi szempontból, de látszik, 
hogy Fehér László rajta tartja a szemét az újabb generáció (például Szabó 
Ábel) munkáin is. 
Gerber Pál gyűjteménye zárja a sort, mint hab a tortán. A néző először leg-
szívesebben kifordulna a teremből: nem érti, hogy mit keres itt ennyi ócska-
ság, majd rájön, hogy ezek a talált, vásárolt, ajándékba kapott darabok Gerber 
művészetének részét képezik. A legtöbb esetben csapnivaló, giccsbehajló alko-
tások valamiért inspiratívan hatnak a művészre, mindegyikben talál olyan 
részletet, amit izgalmasnak, jónak talál, így a gyűjtemény maga is műalko-
tássá válik, mely a másokéhoz hasonló gondoskodással, odaadással, szenve-
déllyel született. 

Szépfalvi Ágnes és Nemes Csaba
The House of Light, 2000; Pálfi György gyűjteménye; © fotó: Rosta József

Méhes Lóránt
Modern festészet (Apu), 1973

Méhes Lóránt
Marietta és a cilinderes majom, 2004 
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Amon Düül, 1970


