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A Szalon 2018 – A jövőt végképp eltörölni című kiállítás nem 
egy évekig tartó művészettörténeti kutatáson alapuló kiállítás  
volt, – bár Zombori Mónika nagyon alapos kutatásainak ered-
ményei egyfajta útmutatásként felhasználhatóvá váltak1 a tör-
téneti rész anyagának összeállításában épp úgy, mint Oth 
Viktória folyamatban lévő kutatása, amely kiegészítve Zombori 
Mónika munkáját, a szervezet történetének rendszerváltás utáni 
időszakával foglalkozik. 
Ez a tárlat inkább azt igyekezett bemutatni, hogy a rendszer-
váltás óta a Stúdió miként próbálta időről-időre meghatározni 
magát, mennyire volt követője, alakítója annak a kortárs kul-
turális közegnek, amelynek része volt és része ma is. A hatvan 
év pedig azt is jelenti, hogy arra az időszakra is mindenképpen 
utalásokat kellett tenni, amikor még ez a szervezet nem rendel-
kezett önállósággal, autonómiával. 

A kiállítás két, egymástól látszólag egységének – a szalonnak és 
a történeti dokumentumokat felvillantó térnek – a kontextusát 
két elem, egy fizikai és egy fogalmi tér kialakítása hozta létre.
A fizikai maga a helyszín volt, a Magyar Képzőművészeti 
(Főiskola) Egyetem Barcsay Terme.
Az MKE sok szálon kapcsolódik az FKSE-hez. A tagok többsége 

– a 80-as évekig szinte minden tag – innen került be (automa-
tikusan) a szervezetbe. Többen lettek közülük később a Stúdió 
vezetői, majd azt követően az egyetem (főiskola) oktatói.
A fogalmi teret pedig a kiállításhoz kapcsolódó események 
tudták kirajzolni. A sok felvetett program ötletből végül sikerrel 
megszervezett események2 egyaránt foglalkoztak az FKSE múlt-
jával és jelenével. 
Ahogy a Stúdió történetét bemutató dokumentumok, úgy az 
alábbiakban olvasható szócikkek is kísérletet tesznek arra, hogy 

1  STÚDIÓ Archívum, Összeállította Zombori Mónika, ld. http://studioarchivum.
tumblr.com/; Zombori Mónika: Stúdió kiállítások a korabeli dokumentumok 
tükrében, 1-3. rész: Nyolcvanas évek. Artmagazin, 2015/8., 9., 10. 30-35., 58-63., 
56-63.; ld. http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/studio_kiallitasok_a_korabe-
li_dokumentumok_tukreben.3430.html; http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/
studio_kiallitasok_a_korabeli_dokumentumok_tukreben.3432.html?pageid=119; 
http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/studio_kiallitasok_a_korabeli_doku-
mentumok_tukreben.3448.html?pageid=86 (utolsó hozzáférés 2018. november 
30.); STÚDIÓ ’58-89. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója retrospektív kiállítása, 
Budapest Galéria, Budapest, 2016. október 19 – 2017. január 8., kurátor: 
Zombori Mónika, ld. http://budapestgaleria.hu/_/2016-kiallitasok/studio_58-89/

2  Többek között: Kurátori fordulat a Stúdióban? / Beszélgetés / Visszaem-
lékezés, 2018. szeptember 24., Budapest (https://www.facebook.com/
events/243112123217840/); Vezi* / volt Stúdió munkatársak vezetőségi ülése, 
2018. október 2. (https://www.facebook.com/events/306866496781212/); 
mindkettő helyszíne: MKE, Budapest.

megfogalmazzák és körülírják, miként változott az egyesület 
az elmúlt évtizedekben, illetve melyek azok a lényeges pontok, 
amelyek meghatározták, meghatározzák a Stúdiót.

AKTÍV TAGSÁG 
Az ~ tagja az, aki rendszeresen jelen van, pályázik és részt vesz a 
szervezett programokon, kiállításokon, illetve önkéntes munká-
jával segíti, elősegíti az egyesület működését. Aktív tagok azok, 
akik annyira magukénak érzik a helyet és a közösséget, hogy 
azért időről-időre tesznek is valamit. A tagság ezen része jó ideje 
egy viszonylag szűkebb részét képezi az egyesületnek.

ALAP 
A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja az 1952-ben ala-
kult Képzőművészeti Alap és az Irodalmi és Zenei Alap egye-
sülése révén jött létre 1968-ban. A Művészeti Alap (és utód-
szervezete) feladata az alkotóművészek jogvédelme, anyagi 
juttatások (alkotói munkaelőleg, ösztöndíj, segély stb.), valamint 
a nyugdíjak folyósítása, kollektív műtermek és alkotóházak 
(Zsennye, Szigliget, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Galyatető 
stb.) fönntartása. 1972-től 1983-ig vállalatokat működtetett: 
Képzőművészeti Alap Kiadó (KAK), Képzőművészeti Kivitelező 
Vállalat, Képcsarnok, GENERALART. A Művészeti Alapot, mint 
vállalatokat működtető társadalmi szervezetet 1983-ban álla-
mosították. Költségvetési intézménnyé alakítása következtében 
a vállalataiból származó nyereségadóját a központi költségve-
tésbe kellett befizetnie. 1988-ig a vállalatai megtermelte nyere-
ségből hozzájárult művészeti intézmények (Műcsarnok, Képző- 
és Iparművészeti Lektorátus, Fiatal Képzőművészek Stúdiója) 
fenntartásához, valamint az 1988-ig évente ismétlődő begyűjté-
ses, ún. milliós műtárgyvásárlások fedezetének biztosításához. 
1986-ban megszűnt a Képzőművészeti Kivitelező Vállalat, és vele 
együtt az egyedül a KAK által kiadott képeslapok forgalmazá-
sát biztosító terjesztési monopólium. A társadalmi változások,  
a rendszerváltás is elősegítette a művészek felismerésén ala-
puló követelést: az Alap vagyona nem az államé, hanem a 
művészek oszthatatlan tulajdona. A Művészeti Alap volt vagyo-
nának kezelésére hozták létre a MAK-ot (1994-től Közalapítvány). 
A rendszerváltás után, 1992-ben létrejött – a Művészeti 
Alap vagyonának egyben tartása érdekében –, a Magyar 
Alkotóművészeti Közalapítvány. A Közalapítvány átalakított rend-
szerben nyújtott szolgáltatásokat a művésztársadalomnak, de a 
XXI. század elejére egyre inkább világossá vált, hogy a modern 
kor kihívásainak, nem tud megfelelni, nem találja a szerepét és 
a helyét az igazgatási rendszerben.

A 2011-ben kormányhatározat döntött a Közalapítvány meg-
szüntetéséről, és arról hogy közel 7 milliárd forint értékű ingat-
lanvagyona egy új szolgáltató szervezet, a MANK Nonprofit Kft. 
tulajdonába kerüljön. 
A többezer fős alkotói gárda a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületét (MAOE), hozta létre. A vagyonkezelő 
MAK-ot kuratórium vezeti. Az Iparművészeti Vállalat átszer-
vezéséből 39 kft. jött létre, egy részük ma is működik, ahogy a 
Képcsarnok Vállalatnak a fővárosban és megyeszékhelyeken, 
vidéki városokban lévő galériáinak nagyobb része is. A MAK 
vagyonkezelő kuratóriumának döntési körébe tartozik – a MAOE 
szakosztályok tagságából képviseleti alapon szervezett, javas-
lattevő Műteremlakás Bizottság véleményének kikérésével – a 
műteremlakások kiutalása.3 

ALAPSZABÁLY 
Lefektetett szabályrendszer, amelynek célja a működés kere-
teinek meghatározása, illetve útmutatás a folyamatos fenntar-
táshoz. Az ~t közgyűlésen, a többség által megerősített, írásban 
rögzített formában lehet elfogadni, megszavazni.

BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 62. 
1972-1994 között itt működött a Stúdió Galéria.

DERKOVITS GYULA KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ 
A Derkovits Gyula festő és grafikusról elnevezett Derkovits 
Gyula képzőművészeti ösztöndíjat először 1955-ben hirdették 
meg, hogy anyagi forrást teremtsen a munka- és pénzhiányban 
élő, pályakezdő művészeknek. A ~ kezdetektől fogva azok a har-
mincötödik életévüket még be nem töltött képző- és iparművé-
szek kaphatják meg, akik tanulmányaik befejezése után önálló 
művészeti tevékenységet folytatnak. 
A ~ jelenleg egy éven át havi bruttó 200.000 forint összeggel 
járul hozzá a művészek pályakezdéséhez, szakmai fejlődéséhez 
és előmeneteléhez. Az ösztöndíjat egy fiatal művész maximum 
három alkalommal kaphatja meg. Az ösztöndíjban egyidejűleg 
maximum 26 fő részesülhet. A ~asok között nagy arányban kép-
viseltetik magukat az FKSE tagjai, alkotásaiból minden évben 
kiállítást rendeznek.

EGYESÜLET 
Az ~ a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél-
jának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott 
tagsággal rendelkező jogi személy. ~ nem alapítható gazdasági 
tevékenység céljára. Az ~ az egyesületi cél megvalósításával 
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogo-
sult. Az ~ vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát 
nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget 
nem juttathat. Az ~ alapszabálya az ~ valamely szervezeti egy-
ségét jogi személlyé nyilváníthatja.

ERNST MÚZEUM 
Ernst Lajos 1912 májusában alapította magán múzeumként. 
1937-ben bekövetkezett haláláig működött ebben a formában az 
intézmény. A háború után, 1950-ben lett a Műcsarnok időszaki 
kiállításainak helyet adó tér. 2000-ben a Dorottya Galériával 
közös intézménnyé alakult, számos progresszív kortárs kiállítás-
nak adott helyet, többek közt itt kerültek megrendezésre több 
alkalommal is a Stúdió éves kiállításai. 2013-ban az Ernst Múzeum 
megszűnt, helyét a Robert Capa Fotográfiai Központ vette át.

3  Ld. https://artportal.hu/lexikon-intezmeny/magyar-alkotomuveszeti-kozala-
pitvany-mak (utolsó hozzáférés 2018. november 30.)

ÉVES KIÁLLÍTÁS 
A Stúdió (FKS) 1958-as alapítása kezdetétől hagyományosan 
a teljes tagság számára nyitott, évente megrendezett, 1966-ig 
szigorúan előzsűrizett csoportos kiállítási forma. Az 1966-os ~ 
zsűrimentes volt,4 amelynek következményeként az 1967-es ~ 
elmaradt. 1978-ban, a Magyar Nemzeti Galériában5 már instal-
lációk is megjelenhettek, egy-egy teret, boxot kaptak a kiállító 
művészek. Ennek az ~ a létrejöttét már megelőzte egy pályá-
zat. 1984-ben intézményi kereten kívül – egy használaton kívüli 
ipari területen – tervezték rendezni az ~, ez azonban elmaradt.  
1996-ban valósult meg az első kurátori koncepción alapuló ~  
A legkevesebb címen.6 

FKS 
Fiatal Képzőművészek Stúdióját 1958 tavaszán alapította a 
→ Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, a Fiatal Képző-
művészek Alkotóközösségét saját ifjúsági szervezeteként újjá-
szervezve, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal 
generációnak, illetve ideológiai kontroll alatt és gazdasági 
függésben tartsa a pályakezdő művészeket.

FKSA 
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítványt 1991-ben hozta létre 
az egyesület abból a célból, hogy az alapítványi jogi formát 
kihasználva minél szélesebb körben tudjon pályázni. Jelenleg az 
alapítvány két fontos feladatot végez: dönt a → Herczeg Klára-
díj senior díjazottjáról, illetve kezeli a → Stúdió Gyűjteményt.

FKSE 
Az 1990. május 2-án önálló egyesületté vált → FKS jogutódja.7 Azóta a 
szervezetet a tagok által → közgyűlésen megválasztott 11 fős elnök-
ség vezeti, melynek mandátuma 3 évre szól. Az egyesület évente 
pályázat útján tagfelvételt hirdet, melynek eredményeképpen ma 
már több, mint 500 tagot számlál. A rendszeres → vezetőségi gyű-
lések nyilvánosak, ezeken bármely tag javaslatot tehet a működést, 
vagy az éves programot érintő dolgokról, amiket aztán adott eset-
ben közgyűlés elé is lehet vinni. Két kiállító térrel – a Rottenbiller 
utcában a → Stúdió Galériával, a Képíró utcában a → LABOR 
Galériával –, valamint négy bérelhető → műteremmel rendelkezik. 

GALLERY BY NIGHT 
1991 óta az → FKS évente egyszer megrendezi a ~ című kiállítás 
sorozatot a → Stúdió Galériában. A közel 10 napig tartó 
eseménysorozat8 alatt naponta más-más kortárs képzőművész, 
illetve művészeti csoport az adott egy alkalomra tervezett mun-
kájával találkozhat a közönség. Az évek során számtalan alkotó 
került így munkakapcsolatba: s együttműködésük eredménye-
ként valósultak meg az egyestés kiállítások. A ~ azzal, hogy 
programszerűen fiatal képzőművészek közreműködésével jön 
létre, professzionális hátteret nyújt ahhoz, hogy a művészetben 
is nélkülözhetetlen eszmecsere aktuális formáival kísérletezze-
nek a művészek, és velük együtt a közönség is.

GALÉRIA ASSZISZTENS 
A 90-es években kialakult pozíció, a → művészeti vezető, majd 
később a → Stúdió titkár munkatársa. Feladatai közé tartozott a 
napi operatív feladatok elvégzése, illetve a kiállítások, esemé-
nyek létrejöttének elősegítése.

4  STÚDIÓ 66. Ernst Múzeum, Budapest, 1966. április 16 – május 8.
5  Jubileumi STÚDIÓ 1958-1978. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1978. 

november 1 - 1979. január 4.
6  A legkevesebb. Ernst Múzeum, Budapest, 1996. február 21 – március 17.
7  http://studio.c3.hu/
8  Ld, http://studio.c3.hu/studio-galeria/gallery-by-night/
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2GALÉRIA VEZETŐ 
Az 90-es évek közepére a programalkotás szerves része lett, 
hogy az éves kiállítási programot már ~ állítsa össze és koordi-
nálja. Ez azt jelentette, hogy az éves program minőségéért és 
megvalósításáért egy személyben a ~ volt felelős. Ez, a korábbi 
kiállításpolitikához képest radikális változást hozó helyzet tette 
lehetővé, hogy egyre több kurátori koncepció mentén megvaló-
sult tematikus kiállítás jöjjön létre.
1991-1999 között Bencsik Barnabás, 1999-2004 között pedig 
Molnár Edit volt a ~-je.

GYŰJTEMÉNY9 
Az → FKSE tulajdonában levő ~ mintegy 600 művet számlál.  
A műtárgyvásárlások 1958-ban kezdődtek el, jellemzően az 
éves kiállítások során, de jelenleg a gyűjteményben található 
legkorábbi művek 1970-re datálhatóak. A támogatások a 80-as 
évek végén már egyre kevésbé fedezték a ~ gyarapítását, s 1989 
után teljesen meg is szűntek. A rendszerváltás egyik következ-
ménye a → Művészeti Alap felszámolása volt, ami egyet jelent 
a Stúdió Gyűjtemény „átmeneti” befagyasztásával is. Bár a 
Stúdió Gyűjteményben szerepelnek 1990 utáni munkák is, ezek 
vagy ajándékként kerültek a Stúdió birtokába, vagy az utolsó 
vásárlások alkalmával 1994-ben. A ~ nem egy konzekvens és 
progresszív gyűjteményezési koncepció mentén épült fel, inkább 
archívumként, egyfajta kordokumentumként határozható meg.
Darabjai kezdetben a → Rottenbiller utcában lettek elhelyezve, 
illetve az Alap koordinálásával, minisztériumi könyvjóváírással 
egy része bekerült a Magyar Nemzeti Galéria akkor már létező 
Mai Magyar Gyűjteményébe.

GYŰJTEMÉNYKEZELŐ 
A kezdetben a → Rottenbiller utcában helyet kapó → gyűjte-
mény/archívum gondozója, kezelője. A 70-es években az egye-
sület egyik tagja, Elekes Károly képzőművész vállalta el ezt 
a ~i feladatot, melynek keretein belül rendszerezésre került az 
addig felgyülemlett anyag. Ő készítette el a múzeumkartonos 
nyilvántartási rendszert is, illetve a fizikai állagmegóvás is a 
feladatai közé tartozott. 

HERCZEG KLÁRA-DÍJ 
Herczeg Klára (1906-1997) Munkácsy-díjas szobrászművész. 
1906. október 13-án született Budapesten. Művészeti tanul-
mányait először Bécsben, majd a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolán végezte 1924-1928 között, ahol mestere Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond volt. Részt vett az 1937. évi párizsi és az 1938. 
évi New York-i világkiállításon. Mintegy harminc köztéren fel-
állított szobra látható Budapesten és az egész országban. 1997. 
augusztus 6-án hunyt el Budapesten.
Herczeg Klára végrendeletében az öröksége egy részét művészek 
támogatására szánta. A Herczeg-hagyaték kezelője, Dr. Székely 
Ádámné Dr. Szűts Ildikó úgy döntött, hogy az → FKS-re (mint 
a pályakezdő képzőművészeket képviselő szervezetre) testálja át 
azt a megtisztelő feladatot, hogy döntsön a támogatás formájáról. 
A Stúdió egy – az örökhagyóról elnevezett – díjat alapított, mely-
nek minden évben egy senior és egy junior díjazottja van, mivel 
Herczeg Klára mindig fontosnak tartotta az idős és fiatal gene-
rációk egymáshoz való közeledését. A díjat az → FKSA gondozza.  
A ~ 1998 óta minden évben kiadásra kerül.

9  Ld, http://studio.c3.hu/mult/studio-gyujtemeny/

HERCZEG KLÁRA DÍJAS MŰVÉSZEK
2017 Pinczehelyi Sándor – Ember Sári
2016 Maurer Dóra – Gosztola Kitti
2015 Kemény György – Trapp Dominika
2014 Ladik Katalin – Szemző Zsófia
2013 Bodóczky István – Kerezsi Nemere
2012 Baksa-Soós János – Csákány István
2011 Szirtes András – Hatházi László András
2010 Medve András – Horváth Tibor
2009 feLugossy László – Szörényi Beatrix
2008 Körösényi Tamás – SZAF (Mécs Miklós és  
Fischer Judit)
2007 St. Auby Tamás – Gróf Ferenc (Société Réaliste)
2006 Szikora Tamás – Tibor Zsolt
2005 Türk Péter – Lóránt Anikó
2004 Lantos Ferenc – Galbovy Attila / Péli Barna
2003 Deim Pál – Szász György
2002 Major János – Kokesch Ádám
2001 Kaján Tibor – Benczúr Emese
2000 Gyarmathy Tihamér- Király András
1999 Lossonczy Tamás – Schneemeier Andrea
1998 Papp Oszkár – Wächter Dénes

JUNIOR TAG 
A 35 évnél fiatalabb tagok a ~ ok csoportjába tartoznak. A 35 
éves korhatár a rendszerváltás előtti működésből hagyományo-
zódott át – minden hasonló ifjúsági szervezetnél, mint például 
a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója esetében is, a korhatár egy 
rögzített feltétel volt a működési szabályzatában –, csak 35 év 
alattiak lehettek tagjai a Stúdiónak. Azonban az egyesületté 
válás óta – részint a életkor alapú diszkrimináció elkerülése 
végett – a 35. életévüket betöltött tagokat nem zárja ki a szer-
vezet, hanem biztosítja számukra a → senior tagság lehetőségét.
 
KÉPÍRÓ UTCA 6. 
1994–2007 között itt működött a → Stúdió Galéria, jelenleg a → 
Labor Galéria tere.

KÖZGYŰLÉS 
Az → egyesület legfőbb szerve a ~, amelynek tagjai az egye-
sületi tagok. A ~ hatóköreit az → alapszabály pontosan megfo-
galmazza. A ~t az ok és a cél megjelölésével a tagok legalább 
egytizedének kérésére bármikor, de évente legalább egyszer az 
egyesület képviselői vagy az elnökség hívja össze. A ~ek iránti 
érdeklődés jellemzően alacsony, bár ez nagyban függ az elő-
rebocsátott témáktól; elnökválasztáskor, vagy olyan releváns 
döntéshozatali kérdéseknél, mint például a 2017. decemberi ~ 

„Alakítsuk-e műteremházzá a Stúdiót – megszüntetve a Galéria 
teret –, hogy stabilizáljuk az egyesület anyagi helyzetét?” fel-
vetésénél (amikor például elérte a 41 főt), a létszám megugrik.

KURÁTORI FORDULAT 
A 90-es évek közepére megváltozott az intézményrendszeren 
belül az → FKSE pozíciója. Az addig hagyományos keretek között, 
a „bejáratott” helyszíneken megrendezésre kerülő zsűrizetlen 
éves kiállítások létjogosultsága megkérdőjeleződött. Az, hogy 
Keserü Katalin megszakította az azt megelőző évek gyakorlatát 
és egy tematikus kiállítás lehetőségét ajánlotta fel a Stúdiónak, 
elindított egy folyamatot. Ennek volt egy lényeges pontja az 
1996-ban Babarczy Eszter esztéta, Bencsik Barnabás művé-
szettörténész és Beöthy Balázs képzőművész koncepciója 
alapján létrejött Legkevesebb című kiállítás. Ez volt az első olyan 
kiállítás, amelyet egy magukat már kurátorként meghatározó 

„kurátori team” rendezett. A koncepció kidolgozásától a művek 

kiválasztásán át a rendezésig hármuk együttműködésének lett 
az eredménye ez a tárlat. Ezt a kiállítást idézte fel a Szalon egyik 
eseménye, az akkori szereplőkkel – Babarczy Eszterrel, Bencsik 
Barnabással és Beöthy Balázzsal – szervezett közös beszélgetés.10 

LABOR 
~ Galéria,11 2007 szeptemberében a C3 Kulturális és Kommu-
nikációs Központ Alapítvány (C3),12 az → FKSE és a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem (MKE)13 együttműködésében jött létre 
az egykori → Stúdió Galéria (Képíró utcai) tereit használva.  
A ~ egy felület, amely minden együttműködő szervezetnek lehe-
tőséget biztosít a megjelenésre, emellett pedig fontos célja a 
pályakezdő művészek támogatása, az új utakat kereső kísérleti 
kezdeményezések megjelenítése, nemzetközi együttműködések 
elősegítése. A ~ egy projekttér, amely elsősorban nem a klasz-
szikus kiállítási bemutatkozás esélyét szeretné megteremteni. 

~ Bizottság (2007-2010): Vécsei Júlia (FKSE), Peternák Miklós 
(C3), Lázár Eszter (MKE), Hegyi Dóra (tranzit.hu)
(2010-2012): Csatlós Judit (FKSE), Csizek Petra (FKSE), 
Kozma Éva (C3), Lázár Eszter (MKE) 
(2013): Kozma Eszter (FKSE), Kozma Éva (C3), Lázár Eszter 
(MKE), Pacsika Márton (FKSE) Istvánkó Bea (MKE), Kozma 
Eszter (FKSE), Pálinkás Bence György (FKSE), Zsámboki 
Miklós (MKE)
(2014-2015): Istvánkó Bea (FKSE), Kozma Eszter (FKSE), Kozma 
Éva (C3), Lázár Eszter (MKE)
(2016-2017): Tüdős Anna (MKE), Mucsi Emese (FKSE), Don 
Tamás (FKSE), Kovács Gyula (MMSZK), Szabó Andrea 
(MMSZK), Hoffmann Tamás (MMSZK) Ősz-Varga Szabina 
(C3) Ács Bálint (C3)
(2018): Kovács Gyula (MMSZK), Majsai Réka (MKE), Zsámboki 
Miklós (FKSE)

LEKTORÁTUS 
Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a → Művészeti Alap egyes 
feladatköreinek átcsoportosításával, bírálati és engedélyezési 
jogkörökkel a 23/1963. (IX. 21.) számú kormányrendelettel létre-
hozott, a kulturális tárca felügyelete alatt költségvetési szerv-
ként működő művészeti intézmény. 1963-tól 1990-ig hatósági 
jogkörrel működött a képző- és iparművészet, a fotóművészet, 
az autonóm és az alkalmazott művészet csaknem minden terü-
letén. 1990 előtt és után is tevékenységének legfontosabb terü-
lete a köztéri, közösségi célzatú műalkotások létrejöttének, 
létrehozásának koordinálása, az e célra elkülönített, biztosított 
állami költségkeretek kezelése és felhasználása. Kezdetben: 
munkaelosztás, pályáztatás, f inanszírozás, engedélyezés a 
monumentális szobrászat, az épületekhez kapcsolódó, kül- és 
beltéri, az állandóság igényével elhelyezett munkák beruházásai 
terén. Napjainkban a fő profilja: pályázatok meghirdetése, szak-
vélemények megfogalmazása, finanszírozás. 1974-ig országos 
hatáskörrel a művészeti kiállítások anyagának jóváhagyása, a 
képző- és iparművészeti pályázatok elbírálása is feladatai közé 
tartozott (ezt követően főként az országos jellegű tárlatokat zsű-
rizte, illetve engedélyezte), valamint 1976-tól, az Iparművészeti 
Tanács megszűnése után, a formatervezés és az iparesztétika 
területén is kifejtett engedélyezési, bírálói tevékenységet.14

10  Ld. 4.sz. jegyzet
11  http://labor.c3.hu/
12  http://www.c3.hu/index-hun.html
13  http://www.mke.hu/
14  Ld. https://artportal.hu/lexikon-intezmeny/magyar-muvelodesi-intezet-es-

kepzomuveszeti-lektoratus (utolsó hozzáférés 2018. november 30.)

MAOE15 
1992-ben alakult Budapesten a megszűnt → Művészeti Alap 
jogutódjaként. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány mel-
lett működő országos egyesület, amely a képző- és iparmű-
vészek mellett a fotóművészeket, az írókat és a zeneművésze-
ket is egyesíti. A képviselet tagozatokon keresztül valósul meg.  
A ~ Magyarország legnagyobb taglétszámú, hivatásos alkotó 
művészeket tömörítő szervezete. Az egyesület célja a tagok szo-
ciális támogatása, szakmai érdekképviselete, jogsegélyszolgálat, 
kiállítások szervezése. Fő kiállító helyeik: az azóta már megszűnt 
Duna Galéria, valamint az MMA tulajdonába került Vigadó Galéria.
Az egyesület elnöke 1998-tól kezdve Bauer István festőművész 
volt. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány kilátásba helye-
zett megszüntetésének hírére Bauer István 2011-ben lemondott 
tisztségéről. Utóda Aknay János festőművész lett. 

MŰTEREM 
A → Stúdió Galériához négy műterem tartozik. Ezek fél vagy egy 
évre szóló használati jogát a tagok pályázat útján nyerhetik el. 

MŰVÉSZETI VEZETŐ 
A rendszerváltás előtt a → galéria vezetői feladatkör megfelelője, 
akkor ezt a pozíciót az → Alapon keresztül, kinevezéssel lehetett 
elnyerni.
A Stúdió ~i:
1958-1967 Bolgár Kálmán
1973-1979 Pogány Gábor
1979-1984 Chikán Bálint
1984-1986 Sárközi Zoltán
1987 Bognár Tünde
1988-1991 L. Menyhért László 

ÖNKÉNTESSÉG 
Az → egyesületi forma magával hozta az ~ fogalmát. A civil 
szervezeteknél az ~ egy úgynevezett atipikus foglalkoztatási 
forma, amely során a szervezetben munkát végző személy nem 
feltétlenül (bár a honorárium nincs kizárva) kap anyagi ellenszol-
gáltatást a munkájáért, viszont önkéntes szerződésben foglalt 
munkaköre(i) van(nak), és azok elvégzéséért felelősséget vállal. 
A Stúdió elnökségi tagjaival is ilyen önkéntes szerződés köttetik 
a pozíció elvállalása után. A tagok önkéntessége ritkán fogal-
mazódik meg szerződéses formában, alapvetően az egyesületi 
forma megkívánja a tagok aktív jelenlétét, hozzájárulásukat az 
egyesület működéséhez (tagdíj és humánerőforrás biztosításá-
val). Az elnökség munkáját a 2000-es évek elejéig honorárium-
mal díjazták, ezt azonban már Király András elnöksége alatt 
be kellett szüntetni, a Stúdió egyre nagyobb anyagi létbizony-
talansága miatt – a honorárium intézményét azóta se sikerült 
visszavezetni a rendszerbe. Az önkéntesség kapcsán gyakran 
felmerül az → önkizsákmányolás kérdése, bár a kettőnek lehet-
nek metszéspontjai, még sem illik összemosni a két fogalmat.

ÖNKIZSÁKMÁNYOLÁS 
Az ~ az → önkéntes munka olyan formája, amelyben az elvégzett 
feladatok olyan módon valósulnak meg, hogy közben az érintett 
saját, minden egyéb tevékenysége háttérbe szorul. Ez a fajta ~ 
az → egyesület operatív működtetésében rendre megvalósul.

PASSZÍV TAGSÁG 
A tagság ezen része nem az, aki rendszeresen jelen van, pályá-
zik és részt vesz a szervezett programokon, kiállításokon, illetve 

15  http://www.alkotok.hu/
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2önkéntes munkájával segíti az egyesület működését. Passzív tagok 
azok, akik nem érzik annyira magukénak a helyet és a közösséget, 
hogy azért időről-időre tegyenek is valamit. A tagság ezen része 
jó ideje egy viszonylag tágabb részét képezi az egyesületnek.

SENIOR TAG 
A 35. életévüket betöltő tagok. Jelenlegi alapszabály szerint, a → 
junior tagság megszűntével, azok válnak ~ taggá, akiket kiemel-
kedő szakmai tevékenységük és aktív részvételük alapján a tag-
ság annak választ. Ez az eljárás az utóbbi két évben, leginkább 
az → egyesület financiális problémáira hivatkozva, megváltozott: 
akik továbbra is vállalják a tagdíj befizetését, azok ~ tagokként 
folytathatják tevékenységüket a Stúdión belül.

STÚDIÓ-DÍJ 
A ~ az → FKSE szakmai díja, melyet 2000 óta az FKSE olyan kép-
zőművész tagjai kapják, akik a díj odaítélésére évente felkért füg-
getlen és szakmai zsűri szerint különösen kiemelkedő színvonalú 
művészeti teljesítmény nyújtottak, valamint nemzetközi sikereikkel, 
csoportos kiállításokon való részvételükkel és egyéni kiállítása-
ikkal is intenzíven formálják a magyar képzőművészeti szcénát.

STÚDIÓ DÍJAS MŰVÉSZEK:
2009 Orbán György, Surányi Miklós, Szabó Péter
2008 Csáki László, Esterházy Marcell
2007 Csákány István, Kokesch Ádám, Németh Hajnal
2006 Khoór Lilla–Will Potter, Rácz Márta
2005 Katarina Šević, László Gergely
2004 Andreas Fogarasi, Huszár Andrea, Uglár Csaba
2003 Kaszás Tamás
2002 Fodor János–Horváth Tibor, Schneemeier Andrea
2001 Koronczi Endre, KissPál Szabolcs
2000 Gyenis Tibor, Szacsva y Pál

STÚDIÓ GALÉRIA 
A ~ fiatal, pályakezdő képzőművészek bemutatásával foglal-
kozik. A 80-as évektől a kortárs magyar képzőművészeti élet 
egyik meghatározó jelentőségű galériája, ahol mindig a fiatal 
generáció legtehetségesebb művészei kaptak önálló kiállítási 
lehetőséget. A magyarországi kortárs képzőművészetben ma 
vezető művészként számon tartott alkotók jelentős részének 
a ~ ban volt az első önálló kiállítása. A 90-es évek közepére 
a profilváltás következtében egy nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező intézményként pozícionálta már magát az → FKSE.  
Az éves kiállítások a seregszemle jellegtől eltávolodva fokoza-
tosan alakultak át tematikus kurátori tárlatokká. A ~ célja, hogy 
mindig a legfrissebb, újító jellegű kezdeményezéseknek adjon 
helyet. A tagok egyéni vagy kisebb csoportos kiállításai mellett a 
galéria programját nemzetközi projektek, szakmai beszélgetések, 
prezentációk, videó-vetítések gazdagítják, melyek a szakmán 
kívüli érdeklődőknek is lehetőséget biztosítanak a művészekkel 
való személyes találkozásra, a művészeti életbe való direkt 
betekintésre. A ~ 1972 nyarán nyílt meg a → Bajcsy-Zsilinszky út 
52. alatti volt Dürer-teremben, mely előzőleg a Képcsarnok gra-
fikai bemutatótermeként működött. 1994–2007 között a → Képíró 
utcában (a mai → LABOR helyén) működött, 2007-től pedig a 
szervezet székhelyére, a Rottenbiller u. 35. szám alá költözött.

STÚDIÓ TITKÁR 
Az → egyesület életében a kezdetektől fontos szerepet tölt be 
a titkár, ő az a munkaviszonyban lévő személy, aki az egyesület 
bürokratikus ügyeit számon tartja, az elnökség munkáját napi 
szinten segíti, a elnökségi üléseket moderálja és jegyzőkönyvezi, 
valamint a → Stúdió Galéria nyitvatartásáért felelős. A titkár 

hagyományosan szakmailag is képzett munkatárs, legtöbb 
esetben művészetelméleti szakember; esztéta, kurátor vagy 
művészettörténész. A titkár idővel egyre több funkciót látott el, 
ez összefüggésben lehet az elnökségi munka utáni honorárium 
megszűnésével, illetve az egyéni szakmai ambíciókkal is. 

TÁMOGATÁS 
A rendszerváltás előtt az → Alap folyósította a Stúdió éves 
költségvetését. Az Alapról csak szervezetileg levált, attól még 
gazdaságilag továbbra is függő intézmény a 90-es évek első 
harmadában kényszerült arra, hogy más források után nézzen.  
Az → éves kiállításokhoz kapcsolódva az akkori → vezetőség 
sikerrel vette fel a kapcsolatot különböző szervezetekkel és saj-
tóorgánumokkal, amelyek díj formájában támogatták a szerve-
zetet és a művész tagokat. Érkezett ~ a kulturális minisztériumtól, 
a helyi önkormányzattól is. 1993-ban megalapították az NKA-t, 
amelyen keresztül már projekttámogatásra lehetett pályázni. 
Később a Stúdió pályázati bonyolítást vállalt azoknak a művész-
tagoknak, akik egyéni alkotói pályázatokat adtak be az NKA-hoz.  
Ez minden sikeres pályázat után, a megítélt összeg 5%-át jelen-
tette és fontos bevétele volt az egyesületnek. 2003 nyarán lét-
rejött a Nemzeti Civil Alap, ahol társadalmi szervezetek számára 
írtak ki olyan pályázatokat, amelyek a megítélt forrásait dologi 
kiadásokra lehetett fordítani. A pályakezdők START programja 
tette lehetővé, hogy fizetett alkalmazottakat foglalkoztasson a 
Stúdió. Időről-időre új források után kellett nézni – ami jelen-
leg is így van –, mert a meglévő források rendre kifutottak.
Folyamatos, évtizedes problémája a finanszírozásnak, hogy 
amíg a projektek – éves kiállítási program, szervezett progra-
mok, azokhoz kapcsolódó kiadványok – létrehozására rendre 
befolynak a pályázati összegek, addig a működés, fenntartás 
rendkívül forráshiányos. Állandósult az a gazdasági állapot, hogy 
komoly erőfeszítések árán is csak két-három hónapra elegendő 
forrással rendelkezik az egyesület.

TEREMŐR 
A → Stúdió Galéria tereiben megrendezett kiállítások nyitva-
tartási idejében a kiállított művek látogathatóságát biztosító, 
azokra felvigyázó személy. A ~ segédkezett a kiállítások operatív 
megrendezésében. Releváns információkkal látta el a kiállító 
művészekről a látogatókat. A 80-as évek végén, 1990-ig ezt a 
pozíciót Bencsik Barnabás művészettörténész töltötte be, aki 
ezután a 90-es évek végéig volt a Stúdió Galéria → vezetője, 
majd később a Ludwig Múzeum főigazgatója (2008–2013). 

VEZETŐSÉG 
A rendszerváltás előtt 7 fős ~e volt a Stúdiónak, melynek elnökét 
az → Alap nevezte ki. Az önálló → egyesületté válás után 11 fős ~, 
elnökség lett a szervezet operatív irányító testülete. ~i tagjelöltté 
vagy jelentkezéssel, vagy a tagság általi jelöléssel válhat valaki. 
A jelölteket az éves, rendes → közgyűlések alkalmával egyszerű 
többséggel lehet megszavazni. A ~i tagság mandátuma 3 évre 
szól. Korábban az egyesület elnökét a ~i tagok választották 
meg, ma már a közgyűlés szavazza meg, ezzel is megerősítve a 
mandátum legitimitását.
A Szalon egyik kiemelt eseménye volt az elmúlt évtizedekben 
az → FKSE működését koordináló vezetőségi tagok és titkárok 
meghívása egy kerekasztal beszélgetésre,16 ahol az operatív 
munkát érintő kérdések mellett továbbiak is felmerültek: kinek 
mit adott hozzá a Stúdió a szakmai előmeneteléhez, vagy éppen 
miben korlátozta.

16  Ld. 4.sz. jegyzet


