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A Viennafairt hagyományosan a Messe Wien Halle A-ban, a bécsi Práter mel-
letti csarnokban tartották hosszú évek óta. A 2015-ös bécsi művészeti vásár idén 
új helyszínre, a Marx Halle-ba költözött. A szervezőknek nem sikerült a korábbi 
helyszínnel megfelelő időpontot egyeztetni, csak olyan időpontot kaptak, ami a  
londoni Frieze vásáréval egybeesik, így a galeristáknak választani kellett volna  
a két vásár között. Az esemény nevét sem tudták megtartani, mert a brand tulajdo-
nosa eladta azt egy másik vásárszervezőnek, Wolfgang Pelz-nek. Így az idei évtől 
Vienna Contemporary1 néven tartják a Kelet-Európára koncentráló bécsi vásárt, 
az október 8-án kezdődő Viennafair már egy másik esemény lesz.2 Szeptember 
26-án a Vienna Contemporary negyedik, utolsó előtti napján készítettem interjút 
Christina Steinbrecher-Pfandt-tal, a vásár művészeti vezetőjével.

� Lesi Zoltán: Kapott már visszajelzéseket a vásáron résztvevő galeristáktól 
és művészektől az új helyszínnel kapcsolatban? Nagyobb a Marx Halle, mint az 
előző vásárcsarnok a Práternél?
� Christina Steinbrecher: Alapvetően nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
A bécsi galeristák sem ismerték ezt a helyet korábban. A művészek pedig élve-
zik, hogy ez egy különleges és tágas tér. Az épületet egy híres osztrák építész, 
Rudolf Frey tervezte a 19. században, ez volt az első kovácsoltvas szerkezetű épü-
let Bécsben. A jelenlegi helyszín ugyanolyan alapterületű, mint a korábbi.
� LZ: Szeretnék megtartani a jelenlegi helyszínt a későbbiekben is?
� CS: Igen, ittmaradunk a következő években is. Azért kellett helyszínt váltanunk, 
mert a Wien Messe-nél többi évi közös munka után se tudtuk elérni, hogy min-
den évben ugyanabban az időpontban lehessen a vásár. Itt már előre lefoglaltuk 
a helyszínt a következő két évre.
� LZ: Lecserélődtek a szponzorok is, az Erste Bank már nem támogatja a bécsi 
művészeti vásárt. Esetleg számíthatunk arra, hogy a jövőben új támogatók jelen-
nek meg? Van-e összefüggés az Erste Bank kilépése és aközött, hogy az idén 
lényegesen drágább a galériáknak a részvétel a vásáron?

1  Vienna Contemporary. Marx Halle, Bécs, 2015. szeptember 22-25. Lásd: http://www.viennacontem-
porary.at
2  12th Viennafair. Reed Messe, Hall A, Bécs, 2015. október 6-9. Lásd: http://www.viennafair.at/de

� CS: Az Erste Bank már nincs a szponzorok 
között, de van egy új támogatónk, egy orosz bank, 
a Sberbank. Természetesen folyamatosan dolgo-
zunk azon, hogy új támogatóink legyenek. Miért 
lenne összefüggés a támogatók átszerveződése 
és az árak között?! Az teljesen normális, hogy 
egy vásáron néha emelkednek a részvételi díjak.
� LZ: A Viennafairt mégis megtartják a korábbi 
helyszínen október 8-tól. Esetleg lehet arra szá-
mítani, hogy eladásokban hatással van a Vienna 
Contemporary-re? Tud már nagyobb eladásokról?
� CS: Nem tudok arról, hogy ez bármilyen befo-
lyással lett volna a vásárra. Remélem, hogy idén 
még sikeresebbek leszünk, több eladás lesz, 
mint tavaly. A Michael Schultz (Berlin),3 a Regina 
(Moszkva),4 az Eastwards Prospectus (Bukarest),5 
Martinetz (Köln) galériáknál6 tudok nagyobb 
eladásokról. Pontos számokat nem tudok, de úgy 
tűnik, hogy az eladások rendben vannak és még 
két jó nap van előttünk (a hétvége). Az utolsó 
napok nagyon fontosak a bécsi művészeti vásá-
ron, mert általában az első napokon érdeklődő 
emberek ilyenkor jönnek vissza vásárolni.
� LZ: A bécsi vásár programjának már évek 
óta része egy tárlat, amely minden alkalommal 
egy másik országra fókuszál. A program célja 
az, hogy olyan országok művészeit mutassa 
be, ahol a galériahálózat nem olyan kiépült 
és szerteágazó, mint a nyugati országokban. 
Korábban Lengyelország (2013), Grúzia (2013) 
és Románia (2014) voltak a meghívott országok. 
A program célja a kapcsolatépítés, a kiállított 
műveket nem is lehetett megvásárolni. Mit tud 
a „Focus” program hatásáról a korábban meg-
hívott országokban?
� CS: Grúzia számára a vásáron való szereplés 
nagy lehetőség volt, mivel grúz galériák nem sze-
repeltek korábban nyugati művészeti vásárokon. 
Az ország gazdasági szempontból nagyon fej-
letlen. Tudok arról, hogy néhány gyűjtő a Fókusz 
Grúzia után elutazott és helyi művészeket, galé-
riákat és múzeumokat keresett fel. Ugyanez 
történt a Fókusz Lengyelországot követően is: 
miután sikerült kiépíteni a megfelelő összeköt-
tetéseket, két csoport utazott Lengyelországba. 
Reméljük, hogy hasonló történik az idei fókusz-
ország, Bulgária esetén is, amely szintén először 
mutatkozik be egy nemzetközi művészeti vásá-
ron. A bolgár szervezőpartner, a Sariev galéria7 
rengeteget dolgozott azon, hogy bemutassa 
Bulgária fontosabb kortárs művészeit. 
� LZ: Irena Popiashvili, a grúz galerista idén is 
szerepel a vásáron. 
� CS: Igen, a vásáron való részvétel nemcsak  
az eladásról, hanem a kapcsolatépítésről is szól.  
Az emberek visszajárnak. Felismerik a tehetsé- 

3  http://www.schultzberlin.com/
4  http://www.reginagallery.com/
5  http://www.eastwardsprospectus.com/
6  http://petramartinetz.de/
7  http://www.sariev-gallery.com/
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geket, programokat szerveznek együtt. Mi is folytatjuk a munkát azokkal közösen, 
akik már szerepeltek itt.
� LZ: Tudja már, milyen irányba fog fejlődik a program, melyik lesz a következő 
ország? Hogyan választják ki a program következő szereplőjét?
� CS: Sejtem, hogy ki lesz a következő ország, de nem árulhatom el, mert még nem 
született végleges döntés. A program személyesen is fontos a számomra, sokat 
utazom, a tehetséges embereket keresem. Azonban ez önmagában nem elég, 
az is fontos, hogy együtt akarjanak és tudjanak is dolgozni velünk a programon. 
� LZ: A Vienna Contemporary idén is bemutat fiatal művészeket (Zone 1 prog-
ram), és továbbra is célja hogy új gyűjtőket „képezzen ki”. Miért ilyen fontos ez 
Önnek? Milyen hatása van ezeknek a programoknak a korábbi évekből?
� CS: A művészeti világ nagyon megosztott. Vannak a szupergazdagok, a művé-
szeti világ csúcsa, ahol számtalan eladás van, és van a másik rész, ahol nagyon 
jó galériák mutatnak be kiváló művészeket, de az eladások nem pörögnek olyan 
gyorsan. Különböző típusú gyűjtők vannak, de látok fiatalokat, akik intelligensek, 
van elég pénzük, de nincsenek kapcsolataik. Sokszor ezek hiánya okozza, hogy a 
nagy összegű eladások nem valósulnak meg. Az első diplomámat egy Business 
School-on szereztem (Maastrichti Business School és Zaragozai Egyetem), és ha 
az akkori barátaimat nézem, akkor rájövök, hogy hiába van pénzük, nem tudnak 
semmit a kultúráról. Négy éve foglalkozom ezzel a problémával, amikor elkezdtük 
szervezni a vásárt Bécsben. Minden évben tartunk egy beszélgetést fiatal vagy 
kezdő gyűjtőknek, hogy bevezessük őket a kortárs képzőművészetbe. Fontos, 
hogy segítsük tájékozódni az embereket, nehogy azt higgyék, hogy minden iszo-
nyatosan drága, vagy hogy nincs lehetőségük érdeklődni, kérdezni a galériáktól. 
Jellemzően középkorú emberek vásárolnak, de az érdeklődő fiataloknak segíte-
nünk kell, hogy ők is be tudjanak kapcsolódni. 
� LZ: A Zone 1 program viszont fiatal művészeket mutat be, akiktől valószínűleg 
kedvezőbb áron lehet vásárolni. 
� CS: Egy osztrák vásáron vagyunk, és az osztrák közönségnek tudnia kell a kör-
nyezetükben élő fiatal művészekről. Erőfeszítéseket teszünk, hogy rávegyük a 
látogatókat: a fiatalokkal is ismerkedjenek meg. Vezetést szervezünk, kifejezet-
ten a fiatal művészeket bemutató galériákhoz. Ha az érdeklődők személyesen 

megismerkedhetnek egy művésszel, akkor köny-
nyebben be tudnak kapcsolódni, jobban megér-
tik a kiállított munkákat. Nekünk nyilván könnyű, 
mert mi a művészeti szcénában dolgozunk, sok 
művészt ismerünk, de nem mindenki ismer 
művészeket személyesen. Létfontosságú, hogy 
a látogatók találkozzanak művészekkel is. 
� LZ: Az idei vásáron sokkal több hagyomá-
nyos technikával készült mű (grafika, festmény, 
fotó vagy szobor) szerepelt. Létezik egy erő-
södő művészeti trend, ami a hagyományos 
technikákhoz kötődik. Szeretné a vásár támo-
gatni ezt a trendet?
� CS: Minden itt szereplő galéria jó. A felvételi 
bizottság választ a galériák, illetve azok program-
jai közül, hogy lehetőleg egységes tárlat szüles-
sen. A galériák döntenek arról, hogy az adott 
évben mit szeretnének kiállítani. Megbízom a 
független bizottság tagjainak munkájában, akik 
fontos szereplői a művészeti életnek, és külön-
böző városokból és országokból jönnek. Ők dön-
tenek arról, hogy az adott évben mi a „Zeitgeist”. 
Festmények mindig is szerepelt a vásáron, a 
festészet nem halott. Tény, hogy néhány éve 
a művészek inkább videókat, szobrokat vagy 
konceptualista munkákat állítottak ki. Most én 
is több festményt látok, de meglátjuk, hogy mi 
lesz a következő években.
� LZ: Akkor Ön nincs is benne a zsűriben?
� CS: Nem, a menedzsment nincs a zsűriben. 
Nekem nincs szavazatom.
� LZ: Van olyan művész vagy galéria, amelyet 
szívesen kiemelne, amelyik kifejezetten tetszett 
Önnek?
� CS: Az összes galériát szeretem. Nagyon 
régóta szervezek művészeti vásárokat, de azt 
nagyon hamar megtanultam, hogy a szemé-
lyes ízlésemnek nem szabad hangot adnom. 
Az összes galériát szeretem. A gyűjtők, akikkel 
kapcsolatban vagyok, azt mondták, hogy a galé-
riák sok erőfeszítést tettek, hogy a művészeket 
bemutassák. Néhány galéria rengeteget kísérle-
tezett, hogyan vonzhatna minél több látogatót. 
� LZ: Idén kevesebb galéria jött Magyarország-
ról. Mit tud a magyar galériákról? 
� CS: Igen, idén eggyel kevesebb magyar galé-
ria állít ki. A Kisterem galéria sajnos nem szere-
pel, habár korábban jó eladásaik voltak. Nem 
romlott meg a kapcsolat, a galériavezető el is jött 
a megnyitóra. Nagyon reméljük, hogy a követ-
kező években újra itt lesznek. Van néhány oszt-
rák galéria is, akik úgy döntöttek, hogy az idei 
évben kimaradnak. Molnár Ani, aki idén is itt van, 
kiemelkedő személyiség, folyamatosan építi a 
kapcsolatait, személyesen találkozik a gyűjtők-
kel. El tudja adni a magyar művészetet, s nemcsak 
fizikai értelemben. Észre se veszed és megked-
velted azt a művet, amiről beszél. Többször is 
voltam Magyarországon, ismerem a legfontosabb 
galériákat. Kívánom mindegyiknek, hogy már az 
első napon tudják eladni az összes műtárgyat.  

Christina 
Steinbrecher-Pfandt


