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A borítón Duliskovich Bazil: Moon, 2020, olaj, vászon, 44 x 39 cm



Elöljáróban

Kedves leendő hallgatónk!

Örömmel üdvözlünk a csapatunkban, a kortárs művészet
szerelmesei között!
Az online képzési csomagok kidolgozásának ötlete
részünkről lányegesen korábbi, mint bármiféle, a
távolságtartást kényszerítő járvány megjelent volna a
láthatáron. Már 2019 őszén az utolsó simításokat végeztük
az online kurzusok anyagain most pedig egy
remélhetőleg minden igényt kielégítő részletességű
katalógust is átnyújthatunk a számotokra. Tartsatok
velünk, a kortársnál nincs izgalmasabb kaland!
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Duliskovich Bazil: Kutya forma egész alakos portréval, 2019, olaj, vászon, 89x67 cm



Bevezetés a kortárs műgyűjtésbe

/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 6 modulból és 31 előadásból áll.

Több, mint 32 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként
biztosított kézikönyv és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával
sajátíthatod el a kortárs műgyűjtés elkezdéséhez vagy a
műtárgyvásárláshoz szükséges alapokat.

/ A kurzus célja: hogy megszerezd az alapokat a kortárs műgyűjtéshez
vagy a műtárgyvásárláshoz, megbízható ismeretekre tegyél szert,
betekintve az art world és a műpiac rejtett kulisszái mögé.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
kulturális szakembereknek vagy egyszerűen a művészet
szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely
pontján élvezheted a kurzust.
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/ Modulok

1. modul - A kortárs művészet definiálása

A modul előadásai során megismerheted a kortárs művészet sajátos
jellemzőit és ezzel birtokába jutsz azoknak az általános ismereteknek,
valamint rendszerszemléletnek, amelyek szükségesek a magabiztos vásárlói
vagy gyűjtői jelenléthez.

A modul előadásai:

Rényi András: Modern-avantgárd-posztmodern-kortárs I-II.
Vékony Délia: Mitől kortárs egy művész, mitől kortárs egy műalkotás?
Szurcsik József: Mitől kortárs? – szemlélődő műelemzés workshop I-II.
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/ Mit jelent a műalkotások esztétikai létmódja? Az előadás a női akt, mint
műfaj történetén keresztül mutatja be, hogyan jut el a művészet a stílusbeli
különbözőségektől az avantgárdon és a posztmodernen keresztül a
művészeti intézményrendszer és játékszabályok tagadásáig, az életvilág
tematizálásáig, azaz a kortárs pozíciójáig. Utóbbi lényegi jellemzőit egy
konkrét mű esettanulmányán keresztül definiálja

Rényi András:
Modern-avantgárd-posztmodern-kortárs I-II.

Előadónkról

Művészettörténész, esztéta, kurátor, egyetemi tanár, az ELTE
Művészettörténeti Intézetének volt igazgatója. Rendszeresen publikál
nemzetközi és hazai szaklapokban, egyik fő kutatási területe a magyarországi
kortárs művészet.
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Vékony Délia:
Mitől kortárs egy művész, mitől kortárs egy műalkotás?

/ Mitől és miért műalkotás, ha valaki Párizsban sétál (szituacionisták), ha egy
széket három variációban mutat be (J. Kosuth), vagy ha feláll a színpadra és
összevagdossa magát (M. Abramović)? Az előadás két, egymással összefüggő
jelenségen keresztül világítja meg, hogy miként is lehet a művészet
fogalmától látszólag teljesen idegen tárgy vagy akció műalkotás. Az egyik: a
művészet elmozdulása a tárgyi megvalósulástól az idea felé; a másik: az
intézményrendszer szerepe a műalkotássá avatásban.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, az IBS művészetmenedzsment tanszékének
adjunktusa.
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/ Amatőr, dilettáns, műkedvelő vagy profi? Szenzáció és / vagy művészet? Mi
különbözteti meg a valódi művészi értéket és minőséget az ügyeskedő
szemfényvesztéstől, a giccstől? Művészet-e, ami tetszik és nem művészet,
ami nem? Gyűjthető-e a gyűjthetetlen művészet? Mi az improvizáció? Mi
inspirál egy alkotót? Másolat vagy hamisítvány, remake, vagy parafrázis? Mi a
művészet és mi nem az? Mi a kapcsolat az ismertség, a siker és az üzleti
eredményesség közt? Mindezen kérdésekre választ kapsz az előadásból.

Előadónkról

Képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense, tanszékvezető,
korábban az egri Eszterházy Károly Főiskola Rajz és Vizuális Kommunikáció
Tanszékének vezetője.

Szurcsik József: Mitől kortárs, mitől műalkotás? -
szemlélődő műelemzés workshop I-II.
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2. modul - Megtanulni látni

/ A megfelelő látásmód nélkül a kortárs művek ismeretlennek, szokatlannak
tűnhetnek, ennek elsajátítása akár több évet is igénybe vehet. Célzott
előadásaink segítségével számodra az ehhez szükséges idő drasztikusan
lerövidülhet, amely döntéseidet megalapozottá és magabiztossá változtatja.

A modul előadásai

Rényi András: Hogyan keletkezik a kép? I-II.

Eperjesi Ágnes: Konceptuális alkotások értelmezése –

Oltai Kata: A női nézőpontról és az értelmezés feminista keretéről
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/ A vonal és értelmezései - térillúzió generálása a sík felületen. A rajzolás
nyomhagyás, a mozdulaté. A tekintet (a látástapasztalat) és a kép együtt
hozza létre a tér érzetét. Minden kép kontrasztok rendszere. A képek belső
logikáját, szabályrendszerét, a művész hozza létre, a 20. századi művészet
pedig ezt tematizálja. Alapvető játéka, hogy ami evidensnek látszik, az nem
evidens.

Rényi András: Hogyan keletkezik a kép? I-II.

Előadónkról

Művészettörténész, esztéta, kurátor, egyetemi tanár, az ELTE
Művészettörténeti Intézetének volt igazgatója. Rendszeresen publikál
nemzetközi és hazai szaklapokban, egyik fő kutatási területe a magyarországi
kortárs művészet.
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/ Az előadó egy saját munkáján, mint esettanulmányon keresztül mutatja be
a művész- modell viszony lehetséges problémáinak egyikét. Műve, az Érezze
megtiszteltetésnek Pauer Gyula 1985-ös konceptuális munkájára, az első
magyarországi szépségkirálynő-választás kapcsán készült Magyarországa
szépe című műre való reflexió, annak tabukat sértő kritikai olvasata. Az
előadó munkája előzményeként megismertet a férfi tekintet
problematikájának történetével is a női aktok ábrázolásában.

Előadónkról

Képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója. Installációkat,
fotó- és videóműveket, művészkönyveket készít. Művei számos hazai és
nemzetközi közgyűjteményben szerepelnek. Kiállításairól és munkáiról a
www.eperjesi.hu oldalon tájékozódhattok.

Eperjesi Ágnes: Konceptuális alkotások értelmezése -
a művész és a modell
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Oltai Kata:
A női nézőpontról és az értelmezés feminista keretéről

/ A test mint kulturális jelenség és a kánonkritika kérdései. A bipoláris
gender oppozíciós rendszer. A női test politikai kérdés, a férfiassághoz
képest másodlagos narratíva. A női test a társadalmi köztudatban,
avagy a megfelelés esztétikája. Az életkor mint kulturális konstrukció
és a kor-identitás. A fiatalság mint kulturális tőke.A groteszk test és a
halál fogalma.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. 2008-tól 2012-ig a Ludwig Múzeum kurátora. A
fotós Nánási Lászlóval az ÁTLÁTÁS projekt megalapítója. 2016 októberében
indította el a FERI-t – a feminista projektgalériát. Az egykori autószerelő
műhelyből kialakított 18 négyzetméteres, a white cube kiállítóterektől
tudatosan különböző helyszín nem képvisel művészeket, Oltai maga hívja
meg a kiállító alkotókat.
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3. modul -

/ A modul előadásai során képet kaphatsz a globális művészeti piacok
mechanizmusairól, titkairól, írott és íratlan játékszabályairól, a meghatározó
kortársművészeti szakemberekről, a vásárok, valamint aukciók szerepéről és
ezek jelentőségéről. Így tudni fogod: hol, és hogyan kell használnod,
gyarapítanod és kamatoztatnod a megfelelő időben megszerzett kivételes
tudásodat.

Hegedűs Orsolya: A nemzetközi kortárs művészet ikonjai – a tekintélyelvű
rendszer

Fenyvesi Áron: A kurátorok és kritikusok történelmi szerepvállalása
Molnár Annamária: A jelentős nemzetközi művészeti vásárok – a jelenlét

fontossága
Bordács Andrea: A Velencei Biennálé mint kortársművészeti etalon
Martos Gábor: Ilyent én is tudok! – érdekes kortárs jelenségek a világban
Gajzágó György: Az üzleti világ és a művészeti szektor helyzete és viszonya
Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem
Ébli Gábor: A gyűjtők és gyűjtemények szerepe az art world

mechanizmusában
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/ A kortárs művészet komplex hatalmi hálózatának, és szereplőinek a leírása:
a művész, az intézmény (múzeum, kiállítóhely, biennálé), a kurátor és az
intézményvezető, az akadémia és a teória, a kereskedelmi galéria, a sajtó,
valamint a gyűjtő pozíciója. Az art world szerepe a műalkotás legitimálásában
és a siker meghatározásában. Mi befolyásolja egy művész sikerét?

Hegedűs Orsolya: A nemzetközi kortárs művészet ikonjai -
a tekintélyelvű rendszer

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, galériavezető. Az ELTE Művészettörténeti
Intézetében végzett, majd a De Appel (Amszterdam) The Gallerist
programjának a keretében galériamenedzsmentet tanult. 2009 óta az acb
Galéria művészeti vezetőjeként a galéria kiállítási programjával, nemzetközi
stratégiájával, hazai ls nemzetközi kommunikációjával foglalkozik.
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Fenyvesi Áron: A kurátorok és kritikusok történelmi
szerepvállalása

/ A kurátor mint mediátor, producer és egyben kritikus. Logisztika és
kommunikáció. A kiállítás mint műfaj története. A művészeti nyilvánosságtól
az avantgárd kiállításon át a kurátor szerepéig. Az élő múzeum ideája. A
kurátor mint művész, a művész mint kurátor. A documenta és a biennále
műfajának elterjedése. A Keleti-blokk és ezen belül Magyarország a
rendszerváltozás előtti külön története – valamit a jelenlegi helyzete.

Előadónkról

Művészettörténész, az ACB galéria vezető kurátora.
2011-től a Trafó Galéria vezetője, korábban az FKSE titkára volt. 2009 óta az
Esterházy Művészeti Díj zsűritagja, 2013-14-ben az Oskar Cepan-díj
zsűrielnöke. Meghívott kurátor volt a berlini Plan B Galériának és a zágrábi
Kortárs Művészeti Múzeumnak. Írásai rendszeresen megjelennek az
ArtReview-ban is.
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Molnár Annamária: A jelentős nemzetközi művészeti
vásárok - a jelenlét fontossága

/ Az előadás a következő témákba ad első kézből betekintést:
Hogyan tud bekapcsolódni egy magyar galéria a nemzetközi kortárs
műtárgypiac világába? A nemzetközi vásári szereplések jelentősége a
művészek és a magyar szcéna képviselete szempontjából. A vásárok
fontossága, pozíciója, rangsora, és szerepe a tájékozódásban. A műgyűjtés
nélkülözhetetlen nemzetközi aspektusai.

Előadónkról

Közgazdász, kurátor, a Molnár Ani Galéria alapítója és vezetője, a Magyar
Kortárs Művészeti Galériák Országos Szövetségének volt elnöke, a
barcelonai Talking Galleries korábbi nemzetközi bizottsági tagja, 2017 óta a
FEAGA (Európai Galériák Szövetsége) első kelet-európai board tagja.
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/ Mitől kortárs művészeti etalon a Velencei Képzőművészeti Biennále és
hogyan befolyásolja egy-egy művész karrierjét a részvétel, illetve egy ott
elnyert díj? Miért fontos megnézned a Velencei Biennálét? A Biennále
felépítése és működése: nemzeti pavilonok, főkurátori kiállítás, kísérő
programok. A legutóbbi Biennále legfigyelemreméltóbb munkái és a magyar
részvétel.

Bordács Andrea: A Velencei Biennále mint
kortársművészeti etalon

Előadónkról

Esztéta, műkritikus, független kurátor, egyetemi oktató, az ELTE Savaria
Egyetemi Központ, Bölcsészettudományi Centrum, Savaria Vizuális Művészeti
Tanszék vezetője. 1997-től 2014-ig az Új Művészet szerkesztője. Dolgozott a
Műcsarnok és az Ernst Múzeum munkatársaként, 2006 és 2008 között a
Dorottya Galéria vezetője volt.
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/ Modern és kortárs művek a műtárgypiacon – aukciós topok és az árak
kialakulásának mechanizmusa. Mi és kik mozgatják a piacot, hogyan értékel
fel egy művet az art world, illetve a piac, és hogyan hatnak ezek egymásra?
Mi köze van az esztétikai értéknek a piacihoz? Egyszerű kereslet-kínálati
összefüggésekről van szó vagy bennfentes manipulációkról egy-egy leütési
csúcs esetén?

Martos Gábor: Ilyent én is tudok! - érdekes kortárs
jelenségek a világban

Előadónkról

Művészeti író, többek közt az Egy cápa ára című könyv szerzője, a Múzeum
Café című szakfolyóirat volt főszerkesztője, a műkereskedelem elméleti
kérdéseivel foglalkozó újságíró, a www.papageno.hu–n működő Senki
többet? blog szerzője.
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Gajzágó György: Az üzleti világ és a művészeti szektor
helyzete és viszonya

/ A céges branding és a kortárs művészet kapcsolata. Az emocionális elemek
a vállalati identitás megjelenítésében és a reklámban. A kulturális kreatív
szektor elemei. Iparági probléma: eljut-e a kortárs művészet üzenete a
potenciális befogadókhoz? A kortárs művészet mint a kiüresedett brandek
emocionális feltöltése – a kultúrcégek felértékelődése és a márkaélmény.
Vásárok, freeportok, fenntarthatóság és a gyűjtés.

Előadónkról

A Kortárs Műgyűjtő Akadémia alapítója és igazgatója, branding szakértő, az
Interart Alapítvány ügyvezető igazgatója.

21



Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem

/ Hogyan tájékozódjunk a nemzetközi műkereskedelemben? A legfontosabb
print és online források – sajtó, adatbázisok és személyes információ- és
tapasztalatgyűjtés. Mire figyeljünk az információk analízise során? A
nemzetközi műkereskedelem a 21. században. Galériák, műkereskedések és
aukciós házak. Az aukciós piac jellemző tendenciái. Aukciós árindexek és
forgalmi adatok – várakozások. A művészeti vásárok piaca.

Előadónkról

Művészeti újságíró, szerkesztő. Fő területe a nemzetközi műkereskedelem.
Az artportal.hu nemzetközi szerkesztője – írásai - többek közt a Műértőben, a
portfolio.hu-n, valamint a HVG-ben jelennek meg.
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/ A gyűjtői motivációk és a kollekciók típusai. A gyűjtő-művész viszony.
Kapcsolati hálók és a felelősség – referenciális hatások. A gyűjtemény
menedzselése – a gyűjtő mint intézmény. Kezdeményező szerep a művek
reprezentációjában. Társadalmi szerepvállalás: díj, ösztöndíj alapítása, céges
szponzor közvetítése, rezidencia program, a külföldi kanonizáció támogatása.

Ébli Gábor: A gyűjtők és gyűjtemények szerepe az art
world mechanizmusában

Előadónkról

Esztéta, korábban az MTA Művészettörténeti Intézetének munkatársa, majd
2005-től a MOME Elméleti Intézetének oktatója, a Design- és
művészetmenedzsment képzés szakfelelőse. Fő kutatási területe a modern
és kortárs művészet köz- és magángyűjteményezése.
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4. modul - A művész és a műtárgy

A modul előadásai során képet kaphatsz a kortárs művész a korábbi
korokétól eltérő szerepéről és a művészeti branding fontosságáról, továbbá
bemutatjuk a kortárs képzőművészetet domináló alkotói attitűdöket, a
művész kapcsolatát a művészeti intézményekkel és a kortárs piaccal,
amelyekkel tisztában kell lenned a művészek és műtárgyak kiválasztása
során.

A modul előadásai:

Bencsik Barnabás: A tehetség és a műalkotás ismérvei
iski Kocsis Tibor: A művész hivatalos képviseletének szerepe és

fontossága
Gajzágó György: Art branding: a nagyoktól érdemes tanulni I-II.
Petrányi Zsolt: Kortárs művész-karriermodellek az

intézményrendszeren kívül
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/ A kortárs képzőművészettel való foglalkozás egyik legnagyobb kihívása,
hogy megtaláljuk azokat a tájékozódási pontokat és referencia készletet,
amelyeknek segítségével eligazodhatunk a művészeti termelés szinte
áttekinthetetlen bőségű áradatában. Az előadás ehhez kíván fogódzókat
nyújtani: a művészi pozíciók és stratégiák közti értékhierarchia kialakításának
folyamatát vizsgáló elemzéssel, valamint az intézményi közeg működési
logikáját értelmezve.

Bencsik Barnabás: A tehetség és a műalkotás ismérvei

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, jelenleg a Glassyard Galéria művészeti vezetője.
Az ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange) alapítója, a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum volt igazgatója.
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/ Mit jelent a kortárs művészetben a képviselet? A művészképzés szerepe -
tapasztalatszerzés a műteremben és a nemzetközi szakmai közéletben. A
művész online és offline jelenléte a szcénában. A weblap, a nyomdai
termékek, az online sajtó és a díjak fontossága. Az intézményrendszer és a
nemzetközi régiók. A művész és a kurátor viszonya. A kereskedelmi galéria
szerepe.

iski Kocsis Tibor: A művész hivatalos képviseletének
szerepe és fontossága

Előadónkról

Képzőművész, a Viltin Galéria társalapítója és művészeti vezetője. Az FKSE, a
MAOE és a HUNGART tagja.

26



Gajzágó György:
Art branding - a nagyoktól érdemes tanulni I-II.

/ Brandet lehet eladni, nem képet vagy szobrot . Az art worldben a kulcs: a
networking. A kereskedelmi brandek közt van lokális és globális is – egy adott
művész nem feltétlenül alkalmas mindkettőre. A branding része a
mítoszépítés is. Művészbrandek Rembrandttól Picassón át Warholig,
Haringig. Botránymarketing (Dali), cobranding (Warhol). Bernar Venet mint
esettanulmány: a matematika használata mítoszként, a lépték mint eszköz, a
Bugattival való kooperáció stb. További példák: Hirst, Kapoor, Aj-vej-vej,
Cattelan.

Előadónkról

A Kortárs Műgyűjtő Akadémia alapítója és igazgatója, branding szakértő, az
Interart Alapítvány ügyvezető igazgatója.
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/ Az intézményrendszer szerepe: a referenciák megszerzésének és az
értéknövelésnek a biztosítása. Ha ebből bizonyos művészek, csoportok
kizáródnak, akkor felmerül, hogy van-e értelme a rendszeren kívül való
gondolkodásnak? És lehet-e ez hatékony? Alternatív képzés, közös műterem,
rezidencia programok, független értékesítés? A Kolozsvári Iskola mint példa a
független networkingre.

Petrányi Zsolt: Kortárs művész-karriermodellek az
intézményrendszeren kívül

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi tanár. A dunaújvárosi Kortárs
Művészeti Intézet, majd a Műcsarnok volt főigazgatója, jelenleg a Magyar
Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének főosztályvezetője és az IBS
Művészetmenedzsment tanszékének szakvezetője. Fő szakterületei a magyar
és a japán kortárs művészet.
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5. modul - Alapvető kortárs műgyűjtő ismeretek

/ A Egy gyűjtemény kialakításához, fejlesztéséhez és gondozásához számos
ismeret szükséges. Nálunk megismerheted a műgyűjtéshez kapcsolódó jogi
és pénzügyi szabályokat, a gyűjtemények kezelésének módozatait, továbbá a
kortárs művészetben rejlő páratlan befektetési lehetőségeket is.

A modul előadásai:

Kaszás Gábor: A klasszikus, a modern és a kortárs gyűjtés közti különbség
Kováts Dávid: Az aukciós házak anatómiája
Kertész László: A kortárs művészet gazdaságtana
Végvári Zsófia: Kortársunk, a hamisító
Tóth Pál Sándor: A tanácsadók és a gyűjteménymenedzsment
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/ A klasszikus és a kortárs művészet értékesítési stratégiái közti különbség: az
életmű nyitottsága, eltérő beszerzési források, a művészkör
körülhatárolhatósága, a branding, a trendekhez való viszony, az
ármegállapítás és az árkontroll eltérései. Kortárs magyar és külföldi
művészek aukciós példái. A klasszikus és kortárs gyűjtésének a sajátosságai
és eltérésük: a kanonizáció eltérő foka miatti különbség a kockázatban, a
trendekre való hatás képességének és a társadalmi szerepvállalás
lehetőségeinek különbsége.

Előadónkról

Művészettörténész, a Virág Judit Galéria munkatársa. 2002-ben a St.art
Kortárs Galéria társalapítója, 2003-2004 a Világgazdaság műkincspiaci
elemzője, 2005 óra a Virág Judit Galéria munkatársa, igazságügyi szakértő.
Kutatási területe a 20. századi és kortárs struktúraelvű-geometrikus

Kaszás Gábor: A klasszikus, a modern és a kortárs gyűjtés
közti különbség
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Kováts Dávid: Az aukciós házak anatómiája

Előadónkról

Műkereskedő, a Dobossy Aukciósház társalapítója és társtulajdonosa,
testvérével, Kováts Nórival. Pályáját az édesapja, Kováts Lajos által alapított
MEO-ban kezdte, majd később saját galériát nyitott. 2009-től Londonban
tanulmányozta a nemzetközi műpiacot, a Sotheby’s Institute of Art-ban, Art
& Business szakon szerezte a mesterdiplomáját, majd a Sotheby’s-nél
dolgozott, ahol a Valuations Department tagjaként kiemelt gyűjtemények
felbecslését menedzselte. Hazatérve 2017-ben alapították meg a Dobossy
Aukciósházat.

/ Az aukciók legelterjedtebb négy típusa. A másodlagos piac, a szezonalitás,
az egyszeri kínálat – a katalógus és a kikiáltások sorrendjének dramaturgiája.
A licit eltérő módszereinek – a személyestől az internetes részvételig –
előnyei és hátrányai. A garanciák típusai és funkcióik. A Duopoly és a
magáneladások. A nagy aukciós házak felépítése és működése. A 2019.
októberi londoni Dobossy-aukció eredményei és tanulságai.
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Kertész László:
A kortárs művészet gazdaságtana

/ Az esztétikai és a piaci érték közti kapcsolat. A művek ára mint a minőség
indikátora. A művészeti termékek fogyasztásának elmélete. Néhány, a
műtárgyak árát befolyásoló tényező: a brandhez kötődők és a konkrét
munkához köthetők. Gyűjtők, befektetők, spekulánsok – befektetési
szempontok. A műpiaci keresletet befolyásoló külső tényezők. Az árindexek.
A művészeti befektetések hozama. Diverzifikálás.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.
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/ A modul előadásai során képet kaphatsz a globális művészeti piacok
mechanizmusairól, titkairól, írott és íratlan játékszabályairól, a meghatározó
kortársművészeti szakemberekről, a vásárok, valamint aukciók szerepéről és
ezek jelentőségéről. Így tudni fogod: hol, és hogyan kell használnod,
gyarapítanod és kamatoztatnod a megfelelő időben megszerzett kivételes
tudásodat.

Végvári Zsófia: Kortársunk a hamisító

Előadónkról

A Képzőművészeti Egyetem elvégzése után sikeres látvány-, díszlet- és
jelmeztervezőként dolgozott. Édesapja, a neves Csontváry-kutató
művészettörténész halála után alapította meg a Festményvizsgálati Labort,
amelyben multidiszciplináris eszközökkel, de elsősorban egzakt kémiai és
fizikai vizsgálatokkal elemzik – roncsolástól mentes módon - a festményeket.
Végvári 2012-ben szerzett abszolutóriumot az ELTE Művészettörténeti Intézet
Doktori iskolájában, jelenleg az ELTE TTK Kémiai Intézetének doktorandusza.

33



Tóth Pál Sándor:
A tanácsadók és a gyűjteménymenedzsment

/ A művészeti tanácsadó szerepéről: mi a feladata, és mi nem a feladata? A
gyűjtemény koncepciójának a kialakítása. A műtárgyak behelyezése a
művészettörténetbe. A publikálás módjai. Ki ő és meddig terjed art
consultant szerepköre? Mit csinál az art dealer és miben működjünk vele
együtt? A gyűjteménykezelésre a legjobb a gyűjteménykezelő! A
műtárgykezelő programokról – mit tud a GalleryTool?

Előadónkról

Esztéta, művészeti tanácsadó, gyűjteménykezelő (gyujtemenykezeles.hu)
és a GalleryTool alapítója (www.gallerytool.com). A Deák Erika Galéria volt
művészeti vezetője, meghívott előadó a MOME menedzser képzésein,
valamint a az IBS művészetmenedzsment tanszékén. Szakterülete a kortárs
magyar művészet a 90-es évektől napjainkig.
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6. modul -

/ Egy-egy szakterület legjobb szakértőitől kapsz alapvető ismereteket a
kortárs piac legjelentősebb műtárgycsoportjairól, aminek segítségével
elkezdheted kialakítani egy sikeres gyűjtemény koncepcióját.

Kertész László: Szobor, objekt, installáció
Kukla Krisztián: Kortárs festészet
Horányi Attila: Fotó, mű, tárgy (a kortárs fotóművészet értelmezése)
Kincses Károly: A ma kortárs fotográfiája holnap már a tegnap műtárgya

(A fotográfia a műkereskedelemben)
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/ A szobrászat eszközrendszerének mibenléte és megváltozása a 20-21.
században, a 3D-s kifejezés expanziója. A kortárs mű új viszonya a térhez és
az időhöz; az anyagok, a technikák és a témák körének korlátlan kibővülése.
A kortárs művészet általános kérdésfelvetései 3D-ben: identitás, emlékezet,
aktivizmus, medialitás. Stratégiák és médiumok a design-tól a virtuális
szobrászatig. Miért és miként gyűjtsünk szobrot, objektet, installációt?

Kertész László: Szobor, objekt, installáció

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.
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/ A festészet megkülönböztető jegyei, mediális jellemzői. Szem és kéz,
figurativitás és absztrakció, optikus és haptikus. A figuratív festészet
látszólagos halála és feltámadása. Szöveg és kép. A Tekintet és a szubjektum:
a festészet pszichoanalitikus megközelítésben. A figuratív festészet közép-
európai viszonyítási pontjai: Lipcse és Kolozsvár. Lipcse: az NDK tradíció
találkozik a romantikus német festészeti hagyománnyal, Friedrichhel és Harri
Lübckével. A kolozsváriak titka: a network és a posztszocialista
konceptualitás.

Előadónkról

Esztéta, kurátor, egyetemi oktató. A debreceni MODEM volt igazgatója,
jelenleg a Leopold Bloom Művészeti Alapítvány vezetője és az aqb művészeti
irányítója.

Kukla Krisztián: Kortárs festészet

37



/ Mi a fotográfia? Hogyan vált művészetté, és miként lett műtárgy? Mitől
rendkívül összetett médium? A fotográfia nem volt mindig a képzőművészet
része. Útja a kisművészeti státusztól a grand arts felé: az első lépések a 60-as
és 70-es évek dokumentatív és helyettesítő funkciói. Később pedig a
konceptuális fotóhasználat megjelenése. A 70-es évek végén, a 80-as évek
elején a képzőművészet központi problémája a reprezentáció mibenléte és
kritikája, amelyek vizsgálatára a legalkalmasabb médium a fotográfia lett.

Előadónkról

Művészettörténész, esztéta, egyetemi docens. 2002-től a MOME oktatója, a
Design- és művészetelmélet szak kidolgozója és vezetője. Az NKA
Fotóművészeti kollégiumának volt tagja és vezetője, 2012 és 2016 közt a
Balogh Rudolf-díj kuratóriumának tagja, 2015-2016-ban a Robert Capa
Fotóművészeti Nagydíj nemzetközi zsűrijének elnöke. A Műkritikusok
Nemzetközi szervezete (AICA) magyarországi tagozatának elnöke.

Horányi Attila:
Fotó - mű - tárgy (A kortárs fotóművészet értelmezése)
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/ Hol a fotográfia helye a műpiacon? Kétmillió dollár feletti aukciós leütések,
és mindennek a háttere: a fotópiac működése. Miért gyűjtsünk fotográfiát?
Mi a fotó és miért lett értékes - a fotográfia megítélésének története. A
digitális és analóg fotó különbsége. Mit veszünk meg a fényképpel -
alapfogalmak a gyűjtéshez. A magyarországi műtárgypiac és a magyar
származású művészek művei külföldön.

Kincses Károly: A ma kortárs fotográfiája holnap már a
tegnap műtárgya (A fotográfia a műkereskedelemben)

Előadónkról

Fotómuzeológus, kurátor, népművelő. 1981-től a Gödöllői Művelődési
Központ igazgatóhelyettese, majd 1985-től a Magyar Színházi Intézetben
fotómuzeológus. 1991-től 2006-ig a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum
alapító igazgatója. A Mai Manó Ház újrahasznosításának ötletgazdája és egyik
megvalósítója, művészeti vezetője, majd kurátora, később főtanácsadója.
Közben magángalériáknak is dolgozik és megépíti a Műemlékek Nemzeti
Gondnokságának fotóarchívumát. 2015-ig a Capa központ munkatársa, majd
az Eszterháza Fesztiválközpont fotótárának vezetője.
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Aktuális kedvezményeinket megtekinthetitek, és a kurzusainkat
megrendelhetitek itt:

www.contemporary.hu



Duliskovich Bazil: Önarckép, 2013, olaj, vászon, 110 x 90 cm



/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 4 modulból és 24 előadásból áll.

A közel 30 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként biztosított
kézikönyv és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával sajátíthatod el a
kortárs műgyűjtés elkezdéséhez vagy a vásárlásához szükséges alapokat.

/ A kurzus célja: hogy betekintést nyerve az art world kulisszái mögé,
megszerezd a művészeti világ működéséről azokat a megbízható
ismereteket, amelyek a kortárs művek vásárlásának vagy gyűjtésének
megkezdéséhez nélkülözhetetlenek.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció.

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
művészetközvetítőknek, kulturális szakembereknek, vagy egyszerűen a
művészet szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely pontján
élvezheted a kurzust.

Az art world működése
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/ Modulok

1. modul Művész – mű - branding

Iski Kocsis Tibor: A művész hivatalos képviseletének szerepe és

fontossága

Bencsik Barnabás: A tehetség és a műalkotás ismérvei

Bérczi Linda: Kortárs art branding – van-e tervezhető és

fenntartható pályamodell?

Vékony Délia: Érzékeny géniusz vagy rafinált manipulátor - a

művész identitás-változása

Hegedűs Orsolya: A nemzetközi kortársművészet ikonjai – a

tekintélyelvű rendszer

Gajzágó György: Art branding – a nagyoktól érdemes tanulni I-II.
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/ A kortárs képzőművészettel való foglalkozás egyik legnagyobb kihívása,
hogy megtaláljuk azokat a tájékozódási pontokat és referencia készletet,
amelyeknek segítségével eligazodhatunk a művészeti termelés szinte
áttekinthetetlen bőségű áradatában. Az előadás ehhez kíván fogódzókat
nyújtani: a művészi pozíciók és stratégiák közti értékhierarchia kialakításának
folyamatát vizsgáló elemzéssel, valamint az intézményi közeg működési
logikáját értelmezve.

Bencsik Barnabás: A tehetség és a műalkotás ismérvei

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, jelenleg a Glassyard Galéria művészeti vezetője.
Az ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange) alapítója, a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum volt igazgatója.
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/ Mit jelent a kortárs művészetben a képviselet? A művészképzés szerepe -
tapasztalatszerzés a műteremben és a nemzetközi szakmai közéletben. A
művész online és offline jelenléte a szcénában. A weblap, a nyomdai
termékek, az online sajtó és a díjak fontossága. Az intézményrendszer és a
nemzetközi régiók. A művész és a kurátor viszonya. A kereskedelmi galéria
szerepe.

iski Kocsis Tibor: A művész hivatalos képviseletének
szerepe és fontossága

Előadónkról

Képzőművész, a Viltin Galéria társalapítója és művészeti vezetője. Az FKSE, a
MAOE és a HUNGART tagja.
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/ Az Mennyire fontos a branding egy művész szakmai és piaci sikereiben?
Melyek a lehetséges karrierutak, és vajon melyek a "self-branding" összetevői
és szabályai? Lehet-e sikeres karrierje minden szakaszában megfelelő
képviselet nélkül egy képzőművész? Ilyen és ehhez kapcsolódó húsbavágó
kérdésekről beszél előadónk, aki maga is a kortárs művészeti menedzsment
elkötelezett képviselője.

Bérczi Linda: Kortárs art branding - van-e tervezhető és
fenntartható pályamodell?

Előadónkról

Művészeti menedzser, a Budapest Art Mentor program vezetője. A Nyitott
Műtermek Délutánja projekt elindítója, egyik alapítója a L Art Open Studios
(LAOS) műteremháznak, majd a Budapest Art Week-nek is.
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Vékony Délia: Érzékeny géniusz vagy rafinált manipulátor -
a művész identitás-változása

/ Az aukciós világ egyik szenzációja volt, amikor Jeff Koons Balloon Rabbit /
Lufi Nyúl szobrát 91 millió dollárért vásárolták meg a Christie’s aukcióján.
Egy géniusszal van dolgunk, aki kiváló érzékenységgel szól hozzá a kor és a
művészet szelleméhez, és/vagy Jeff Koons zseniális üzletember, aki tudja,
hogyan manipulálja a művészeti piacot? Más-e ő, mint azok a művészek,
akiket mi ismerünk, és akiktől mi vásárolunk? A beszélgetésben a kortárs
művész identitásáról lesz szó, rákérdezünk arra, hogy kik ma a művészek, mit
jelent ma művésznek lenni, mit várunk el a kortárs művészektől?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, az IBS művészetmenedzsment tanszékének
adjunktusa.
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/ A kortárs művészet komplex hatalmi hálózatának, és szereplőinek a leírása:
a művész, az intézmény (múzeum, kiállítóhely, biennálé), a kurátor és az
intézményvezető, az akadémia és a teória, a kereskedelmi galéria, a sajtó,
valamint a gyűjtő pozíciója. Az art world szerepe a műalkotás legitimálásában
és a siker meghatározásában. Mi befolyásolja egy művész sikerét?

Hegedűs Orsolya: A nemzetközi kortárs művészet ikonjai -
a tekintélyelvű rendszer

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, galériavezető. Az ELTE Művészettörténeti
Intézetében végzett, majd a De Appel (Amszterdam) The Gallerist
programjának a keretében galériamenedzsmentet tanult. 2009 óta az acb
Galéria művészeti vezetőjeként a galéria kiállítási programjával, nemzetközi
stratégiájával, hazai ls nemzetközi kommunikációjával foglalkozik.
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Gajzágó György:
Art branding - a nagyoktól érdemes tanulni I-II.

/ Brandet lehet eladni, nem képet vagy szobrot . Az art worldben a kulcs: a
networking. A kereskedelmi brandek közt van lokális és globális is – egy adott
művész nem feltétlenül alkalmas mindkettőre. A branding része a
mítoszépítés is. Művészbrandek Rembrandttól Picassón át Warholig,
Haringig. Botránymarketing (Dali), cobranding (Warhol). Bernar Venet mint
esettanulmány: a matematika használata mítoszként, a lépték mint eszköz, a
Bugattival való kooperáció stb. További példák: Hirst, Kapoor, Aj-vej-vej,
Cattelan.

Előadónkról

A Kortárs Műgyűjtő Akadémia alapítója és igazgatója, branding szakértő, az
Interart Alapítvány ügyvezető igazgatója.
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2. modul Művészetközvetítők – kiállítások – biennálék

Fenyvesi Áron: A kritikusok és a kurátorok történeti szerepvállalása

Bordács Andrea: A Velencei Biennálé, mint kortársművészeti etalon

Hegyi Dóra: A documenta és a Manifesta

Somogyi Hajnalka: Az OFF-Biennále

András Edit: A diskurzus szerepe a centrum-periféria viszonyában

Perczel Júlia: Az art world a hálózatkutatás szemüvegén keresztül
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Fenyvesi Áron: A kurátorok és kritikusok történelmi
szerepvállalása

/ A kurátor mint mediátor, producer és egyben kritikus. Logisztika és
kommunikáció. A kiállítás mint műfaj története. A művészeti nyilvánosságtól
az avantgárd kiállításon át a kurátor szerepéig. Az élő múzeum ideája. A
kurátor mint művész, a művész mint kurátor. A documenta és a biennále
műfajának elterjedése. A Keleti-blokk és ezen belül Magyarország a
rendszerváltozás előtti külön története – valamint a jelenlegi helyzete.

Előadónkról

Művészettörténész, az ACB galéria vezető kurátora.
2011-től a Trafó Galéria vezetője, korábban az FKSE titkára volt. 2009 óta az
Esterházy Művészeti Díj zsűritagja, 2013-14-ben az Oskar Cepan-díj
zsűrielnöke. Meghívott kurátor volt a berlini Plan B Galériának és a zágrábi
Kortárs Művészeti Múzeumnak. Írásai rendszeresen megjelennek az
ArtReview-ban is.
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/ Mitől kortárs művészeti etalon a Velencei Képzőművészeti Biennále és
hogyan befolyásolja egy-egy művész karrierjét a részvétel, illetve egy ott
elnyert díj? Miért fontos megnézned a Velencei Biennálét? A Biennále
felépítése és működése: nemzeti pavilonok, főkurátori kiállítás, kísérő
programok. A legutóbbi Biennále legfigyelemreméltóbb munkái és a magyar
részvétel.

Bordács Andrea: A Velencei Biennále mint
kortársművészeti etalon

Előadónkról

Esztéta, műkritikus, független kurátor, egyetemi oktató, az ELTE Savaria
Egyetemi Központ, Bölcsészettudományi Centrum, Savaria Vizuális Művészeti
Tanszék vezetője. 1997-től 2014-ig az Új Művészet szerkesztője. Dolgozott a
Műcsarnok és az Ernst Múzeum munkatársaként, 2006 és 2008 között a
Dorottya Galéria vezetője volt.
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/ A kasseli documenta története a 2. világháború utáni Nyugat-Németország
kultúrpolitikai újjáépítéséhez és a hidegháborús szemlélethez kapcsolódik.
Az ötévente megrendezett seregszemle olyan meghatározó mérföldköve lett
a nemzetközi kortárs színtérnek, mint a Velencei Biennálé. A Manifesta már a
20. század legvégének terméke, egy nomád biennálé, amelyet kétévente
más-más európai városban rendeznek meg. Mindkét mega-kiállítás
létrejötténél meghatározó fontos szerepet kapnak a kurátorok, akik
meghatározzák az aktuális esemény koncepcióját, művészválogatását,
formátumát.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor és műkritikus 1996 és 2003 között a budapesti
Ludwig Múzeum kurátora. 2005 óta a tranzit.hu igazgatója. Párbeszédre
épülő, oktatási és kutatási célú művészeti projektek létrejöttének a
támogatását és menedzselését tekinti a tranzit.hu elsődleges feladatának.

Hegyi Dóra: A documenta és a Manifesta
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/ Az OFF-Biennále Budapest egy nemzetközi kortárs művészeti esemény,
Magyarország legnagyobb civil, (állam-)független művészeti
kezdeményezése. Alulról szerveződve, hálózatosan működik, művészek,
kurátorok, kutatók, egyetemisták, műgyűjtők és mások együttműködésében
valósul meg. Céljairól és működéséről a legautentikusabb, az OFF
megálmodója, alapítója és vezetője, Somogyi Hajnalka beszél nektek.

Somogyi Hajnalka: Az OFF-biennále

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, az OFF-Biennale Budapest kitalálója és vezetője
Az ELTE-n diplomázott művészettörténetből, majd két évig tanult kurátornak
a New York-i Bard College-ban. 2001 és 2006 között a Trafó galéria vezetője,
2006-ban az Impex – Kortárs Művészeti Szolgáltató társalapítója, 2009 és
2013 között pedig a Ludwig Múzeum kurátora volt, de dolgozott az
Artmagazin szerkesztőjeként is. 2013-ban állt elő az OFF-Biennále Budapest
ötletével, amelynek alapítója, projektvezetője és kurátora is egyben
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András Edit: A diskurzus szerepe a centrum-periféria
viszonyában
/ A modernizmus kialakulásával létrejövő új értékrend miként foglalja
magában a centrum-periféria felosztás gyökereit, és miként határozza meg
annak formálódó hierarchiáját? Melyek azok az ellentétpárok, amelyek ez
kifejezik: kreatív, vezető szerep, vs, követő, imitáló; normatív, utat mutató, vs.
megkésett, lemaradt; tiszta, vs. hibrid; szinguláris, vs. több is van belőle?
Mindezen hogyan változtat a posztmodern, a kritikai művészettörténet, a
„kortársiasság” és végül a fokozatosan eluralkodó sokközpontúság?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi oktató 1977-1979: a Nemzeti Galéria
kurátora; 1987-1995: az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet levéltárának
vezetője; 1995-1997: az MTA kutatója,; 1997-2002: művészeti folyóiratok New
York-i munkatársa,; 2004-2007: az MTA Művészeti Gyűjteményének
főkurátora: 2002-től az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének
főmunkatársa.
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Perczel Júlia:
Az art world a hálózatkutatás szemüvegén keresztül

/ Az art world világa érdekes mintázatokat mutat, ha a hálózatkutatás
eszközrendszerével vizsgáljuk. A dinamikusan fejlődő tudományág egyik
izgalmas területe ez, amelyet többen, több szempontból is kutatnak.
Előadónk maga is a szakterület művelője, így első kézből ismerhetjük meg a
terület módszertani kérdéseitől kezdve, a globálistól a lokálison át, a kortárs
magyar szcénát is magukba foglaló kutatások felvetéseit és eredményeit.
Előadónk kutatásaiból megtudhatjátok, hogy az art world legnagyobb
múzeumi gyűjteményeiben hogyan reprezentálódik régiónk kortárs
művészete.

Előadónkról

Művészettörténész, műkritikus, kurátor, az BTK Művészettörténeti Intézet
tudományos főmunkatársa. 1986-1987: a Képzőművészeti Kiadó
munkatársa; 1988-1993: az Iparművészeti Főiskola oktatója; 2000-2001: a
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3. modul A művészeti piac működése

Molnár Annamária: A jelentős nemzetközi művészeti vásárok – a jelenlét

fontossága

Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem

Kertész László: A kortárs művészet gazdaságtana

Kováts Dávid: Az aukciós házak anatómiája

Martos Gábor: Ilyent én is tudok! – érdekes kortárs jelenségek a

világban

Kertész László: Anselm Kiefer helikopterrel érkezik – a műpiac

változása a 21. században

Gajzágó György: Az üzleti világ és a művészeti szektor helyzete és

viszonya
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Molnár Annamária: A jelentős nemzetközi művészeti
vásárok - a jelenlét fontossága

/ Az előadás a következő témákba ad első kézből betekintést:
Hogyan tud bekapcsolódni egy magyar galéria a nemzetközi kortárs
műtárgypiac világába? A nemzetközi vásári szereplések jelentősége a
művészek és a magyar szcéna képviselete szempontjából. A vásárok
fontossága, pozíciója, rangsora, és szerepe a tájékozódásban. A műgyűjtés
nélkülözhetetlen nemzetközi aspektusai.

Előadónkról

Közgazdász, kurátor, a Molnár Ani Galéria alapítója és vezetője, a Magyar
Kortárs Művészeti Galériák Országos Szövetségének volt elnöke, a
barcelonai Talking Galleries korábbi nemzetközi bizottsági tagja, 2017 óta a
FEAGA (Európai Galériák Szövetsége) első kelet-európai board tagja.
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Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem

/ Hogyan tájékozódjunk a nemzetközi műkereskedelemben? A legfontosabb
print és online források – sajtó, adatbázisok és személyes információ- és
tapasztalatgyűjtés. Mire figyeljünk az információk analízise során? A
nemzetközi műkereskedelem a 21. században. Galériák, műkereskedések és
aukciós házak. Az aukciós piac jellemző tendenciái. Aukciós árindexek és
forgalmi adatok – várakozások. A művészeti vásárok piaca.

Előadónkról

Művészeti újságíró, szerkesztő. Fő területe a nemzetközi műkereskedelem.
Az artportal.hu nemzetközi szerkesztője – írásai - többek közt a Műértőben, a
portfolio.hu-n, valamint a HVG-ben jelennek meg.
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Kertész László:
A kortárs művészet gazdaságtana

/ Az előadás kulcsfogalmai: az esztétikai és a piaci érték közti kapcsolat. A
művek ára mint a minőség indikátora. A művészeti termékek fogyasztásának
elmélete. Néhány, a műtárgyak árát befolyásoló tényező: a brandhez
kötődők és a konkrét munkához köthetők. Gyűjtők, befektetők, spekulánsok
– befektetési szempontok. A műpiaci keresletet befolyásoló külső tényezők.
Az árindexek. A művészeti befektetések hozama. Diverzifikálás.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.

60



Kováts Dávid: Az aukciós házak anatómiája

Előadónkról

Műkereskedő, a Dobossy Aukciósház társalapítója és társtulajdonosa,
testvérével, Kováts Nórival. Pályáját az édesapja, Kováts Lajos által alapított
MEO-ban kezdte, majd később saját galériát nyitott. 2009-től Londonban
tanulmányozta a nemzetközi műpiacot, a Sotheby’s Institute of Art-ban, Art
& Business szakon szerezte a mesterdiplomáját, majd a Sotheby’s-nél
dolgozott, ahol a Valuations Department tagjaként kiemelt gyűjtemények
felbecslését menedzselte. Hazatérve 2017-ben alapították meg a Dobossy
Aukciósházat.

/ Az aukciók legelterjedtebb négy típusa. A másodlagos piac, a szezonalitás,
az egyszeri kínálat – a katalógus és a kikiáltások sorrendjének dramaturgiája.
A licit eltérő módszereinek – a személyestől az internetes részvételig –
előnyei és hátrányai. A garanciák típusai és funkcióik. A Duopoly és a
magáneladások. A nagy aukciós házak felépítése és működése. A 2019.
októberi londoni Dobossy-aukció eredményei és tanulságai.
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/ Modern és kortárs művek a műtárgypiacon – aukciós topok és az árak
kialakulásának mechanizmusa. Mi és kik mozgatják a piacot, hogyan értékel
fel egy művet az art world, illetve a piac, és hogyan hatnak ezek egymásra?
Mi köze van az esztétikai értéknek a piacihoz? Egyszerű kereslet-kínálati
összefüggésekről van szó vagy bennfentes manipulációkról egy-egy leütési
csúcs esetén?

Martos Gábor: Ilyent én is tudok! - érdekes kortárs
jelenségek a világban

Előadónkról

Művészeti író, többek közt az Egy cápa ára című könyv szerzője, a Múzeum
Café című szakfolyóirat volt főszerkesztője, a műkereskedelem elméleti
kérdéseivel foglalkozó újságíró, a www.papageno.hu–n működő Senki
többet? blog szerzője.
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Kertész László: Anselm Kiefer helikopterrel érkezik -
a műpiac változása a 21. században

/ A kortárs piac 21. századi fordulata: globalizáció, szerepváltozások és a
tevékenységi köreit kiterjesztő aukciós-duopólium. A megagalériák létrejötte,
a művészeti vásárok megszaporodása. Új ízlésdiktálók: gyűjtők,
sztárkurátorok és tanácsadók. Új feltörekvő piacok és az online tranzakciók
tényezővé válása. Növekvő befektetési érdeklődés. Rendkívüli módon megnő
az átfedés a kortárs művészet, a divat, a luxus és a hírességek világai között.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.
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Gajzágó György: Az üzleti világ és a művészeti szektor
helyzete és viszonya

/ A céges branding és a kortárs művészet kapcsolata. Az emocionális elemek
a vállalati identitás megjelenítésében és a reklámban. A kulturális kreatív
szektor elemei. Iparági probléma: eljut-e a kortárs művészet üzenete a
potenciális befogadókhoz? A kortárs művészet mint a kiüresedett brandek
emocionális feltöltése – a kultúrcégek felértékelődése és a márkaélmény.
Vásárok, freeportok, fenntarthatóság és a gyűjtés.

Előadónkról

A Kortárs Műgyűjtő Akadémia alapítója és igazgatója, branding szakértő, az
Interart Alapítvány ügyvezető igazgatója.
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4. modul -

/ Gyűjteni az art world és a műpiac szereplőinek és intézményeinek az alapos
ismerete nélkül nem lehet, de legalábbis nem tanácsos. Előadóink első
kézből szolgálnak számodra az alapinformációkon messze túlmutató, máshol
nehezen megszerezhető ismeretekkel. Friss híreket hoznak az egyelőre csak
a szakértők számára látható trendekről is, hatékonyan segítve a döntéseidet.

A modul előadásai

Tóth Pál Sándor: A tanácsadók és a gyűjteménymenedzsment

Bencsik Barnabás: Miért bennfentes az art world?

Kertész László: Ki, hol és mit gyűjt? Kortárs gyűjtők globális és lokális
gyakorlata

Ébli Gábor: A gyűjtők és gyűjtemények szerepe az art world
mechanizmusában
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Tóth Pál Sándor:
A tanácsadók és a gyűjteménymenedzsment

/ A művészeti tanácsadó szerepéről: mi a feladata, és mi nem a feladata? A
gyűjtemény koncepciójának a kialakítása. A műtárgyak behelyezése a
művészettörténetbe. A publikálás módjai. Ki ő és meddig terjed art
consultant szerepköre? Mit csinál az art dealer és miben működjünk vele
együtt? A gyűjteménykezelésre a legjobb a gyűjteménykezelő! A
műtárgykezelő programokról – mit tud a GalleryTool?

Előadónkról

Esztéta, művészeti tanácsadó, gyűjteménykezelő (gyujtemenykezeles.hu)
és a GalleryTool alapítója (www.gallerytool.com). A Deák Erika Galéria volt
művészeti vezetője, meghívott előadó a MOME menedzser képzésein,
valamint a az IBS művészetmenedzsment tanszékén. Szakterülete a kortárs
magyar művészet a 90-es évektől napjainkig.
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/ Az art worldnek az angolszász és euro-atlanti pénzügyi konstrukciók és
szocio-kulturális mintázatok a meghatározó működési keretei. Az összetett
és folyamatos változásban működő rendszer egyik legjellemzőbb sajátossága
a belső referencialitás, az egyes elemek egymáshoz való viszonyának
folyamatos definiálása, értékelése és újrapozícionálása. Az értékképző
mechanizmusainak a külvilág számára nehezen követhető és értelmezhető
logikákon alapuló konstrukciója a bennfentesség gyanakvással kezelt
aurájával és az önkényesség látszatával terheli meg a szereplőket. Az
előadás, a különböző művészi pozíciók, stratégiák és alkotói magatartások
közti értékhierarchia kialakításának folyamatát vizsgáló elemzéssel igyekszik
választ keresni a címben megfogalmazott kérdésre.

Bencsik Barnabás: Miért bennfentes az art world?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, jelenleg a Glassyard Galéria művészeti vezetője.
Az ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange) alapítója, a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum volt igazgatója.
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/ A világ mely pontjain él a legtöbb kortárs műgyűjtő? Hogyan
csoportosulnak a gyűjtők a nagy kortárs kereskedelmi központok körül,
illetve hol vannak ezek a központok? Milyen a férfiak és nők, idősek és
fiatalok aránya a kortárs gyűjtők közt? Milyen nemzetiségű művészek műveit
gyűjtik az egyes országokban? Melyek a gyűjtés domináns motivációi?
Korrelál-e és ha igen, miként a gazdagok és a leggazdagabbak előfordulása a
kortárs műgyűjtőkével? És még számtalan hasonló érdekes kérdésre válaszol
az előadás globális áttekintésben gyűjtőkről, gyűjteményekről.

Kertész László: Ki, hol és mit gyűjt? Kortárs gyűjtők
globális és lokális gyakorlatai

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. A Praesens alapító szerkesztője, majd 2002-től a
Képző és Iparművészeti Lektorátus művészeti főtanácsadója, később
igazgatója. Jelenleg a CCA oktatási és kutatási igazgatója. Fő kutatási
területei: kortárs szobrászat, köztéri művészet, részvételi művészet és az art
world, valamint art market működési mechanizmusai. Számos könyv és
tanulmány szerzője.
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/ A gyűjtői motivációk és a kollekciók típusai. A gyűjtő-művész viszony.
Kapcsolati hálók és a felelősség – referenciális hatások. A gyűjtemény
menedzselése – a gyűjtő mint intézmény. Kezdeményező szerep a művek
reprezentációjában. Társadalmi szerepvállalás: díj, ösztöndíj alapítása, céges
szponzor közvetítése, rezidencia program, a külföldi kanonizáció támogatása.

Ébli Gábor: A gyűjtők és gyűjtemények szerepe az art
world mechanizmusában

Előadónkról

Esztéta, korábban az MTA Művészettörténeti Intézetének munkatársa, majd
2005-től a MOME Elméleti Intézetének oktatója, a Design- és
művészetmenedzsment képzés szakfelelőse. Fő kutatási területe a modern
és kortárs művészet köz- és magángyűjteményezése.
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/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 13 előadásból áll.

A közel 15 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként biztosított
kézikönyv és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával sajátíthatod el a
kortárs műgyűjtés elkezdéséhez vagy a műtárgyvásárlásához szükséges
alapokat.

/ A kurzus célja: hogy megszerezd az alapokat a kortárs művészet
befogadásához, értelmezéséhez, gondolkodásának megértéséhez, az
önfeledt műélvezethez.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció.

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
művészetközvetítőknek, kulturális szakembereknek, vagy egyszerűen a
művészet szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely pontján
élvezheted a kurzust.

A kortárs művészet definiálása
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/ Előadások

Rényi András: Modern – avantgárd – posztmodern – kortárs
(esettanulmány) I-II.

Vékony Délia: Mitől kortárs egy művész, mitől kortárs egy műalkotás?
Szurcsik József: Mitől kortárs? – kortárs alkotások elemzése I-II.
Rényi András: Hogyan keletkezik a kép? I-II.
Kukla Krisztián: Kortárs festészet
Kertész László: Szobor, objekt, installáció
Horányi Attila: Fotográfia – fotó, mű, tárgy (a kortárs fotóművészet

értelmezése)
Eperjesi Ágnes: Konceptuális alkotások értelmezése – kísérleti fotográfia
Készman József: Művészmárkák, górcső alatt: Erwin Wurm – blöff, vagy

művészet?
Kaszás Gábor: A klasszikus, a modern és a kortárs gyűjtés közti

különbség
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/ Mit jelent a műalkotások esztétikai létmódja? Az előadás a női akt, mint
műfaj történetén keresztül mutatja be, hogyan jut el a művészet a stílusbeli
különbözőségektől az avantgárdon és a posztmodernen keresztül a
művészeti intézményrendszer és játékszabályok tagadásáig, az életvilág
tematizálásáig, azaz a kortárs pozíciójáig. Utóbbi lényegi jellemzőit egy
konkrét mű esettanulmányán keresztül definiálja

Rényi András: Modern – avantgárd – posztmodern –
kortárs (esetanulmány) I-II.

Előadónkról

Művészettörténész, esztéta, kurátor, egyetemi tanár, az ELTE
Művészettörténeti Intézetének volt igazgatója. Rendszeresen publikál
nemzetközi és hazai szaklapokban, egyik fő kutatási területe a magyarországi
kortárs művészet.
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Vékony Délia:
Mitől kortárs egy művész, mitől kortárs egy műalkotás?

/ Mitől és miért műalkotás, ha valaki Párizsban sétál (szituacionisták), ha egy
széket három variációban mutat be (J. Kosuth), vagy ha feláll a színpadra és
összevagdossa magát (M. Abramović)? Az előadás két, egymással összefüggő
jelenségen keresztül világítja meg, hogy miként is lehet a művészet
fogalmától látszólag teljesen idegen tárgy vagy akció műalkotás. Az egyik: a
művészet elmozdulása a tárgyi megvalósulástól az idea felé; a másik: az
intézményrendszer szerepe a műalkotássá avatásban.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, az IBS művészetmenedzsment tanszékének
adjunktusa.
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/ Amatőr, dilettáns, műkedvelő vagy profi? Szenzáció és / vagy művészet? Mi
különbözteti meg a valódi művészi értéket és minőséget az ügyeskedő
szemfényvesztéstől, a giccstől? Művészet-e, ami tetszik és nem művészet,
ami nem? Gyűjthető-e a gyűjthetetlen művészet? Mi az improvizáció? Mi
inspirál egy alkotót? Másolat vagy hamisítvány, remake, vagy parafrázis? Mi a
művészet és mi nem az? Mi a kapcsolat az ismertség, a siker és az üzleti
eredményesség közt? Mindezen kérdésekre választ kapsz az előadásból.

Előadónkról

Képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense, tanszékvezető,
korábban az egri Eszterházy Károly Főiskola Rajz és Vizuális Kommunikáció
Tanszékének vezetője.

Szurcsik József: Mitől kortárs, mitől műalkotás? -
szemlélődő műelemzés workshop I-II.
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/ A vonal és értelmezései - térillúzió generálása a sík felületen. A rajzolás
nyomhagyás, a mozdulaté. A tekintet (a látástapasztalat) és a kép együtt
hozza létre a tér érzetét. Minden kép kontrasztok rendszere. A képek belső
logikáját, szabályrendszerét, a művész hozza létre, a 20. századi művészet
pedig ezt tematizálja. Alapvető játéka, hogy ami evidensnek látszik, az nem
evidens.

Rényi András: Hogyan keletkezik a kép? I-II.

Előadónkról

Művészettörténész, esztéta, kurátor, egyetemi tanár, az ELTE
Művészettörténeti Intézetének volt igazgatója. Rendszeresen publikál
nemzetközi és hazai szaklapokban, egyik fő kutatási területe a magyarországi
kortárs művészet.
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/ A festészet megkülönböztető jegyei, mediális jellemzői. Szem és kéz,
figurativitás és absztrakció, optikus és haptikus. A figuratív festészet
látszólagos halála és feltámadása. Szöveg és kép. A Tekintet és a szubjektum:
a festészet pszichoanalitikus megközelítésben. A figuratív festészet közép-
európai viszonyítási pontjai: Lipcse és Kolozsvár. Lipcse: az NDK tradíció
találkozik a romantikus német festészeti hagyománnyal, Friedrichhel és Harri
Lübckével. A kolozsváriak titka: a network és a posztszocialista
konceptualitás.

Előadónkról

Esztéta, kurátor, egyetemi oktató. A debreceni MODEM volt igazgatója,
jelenleg a Leopold Bloom Művészeti Alapítvány vezetője és az aqb művészeti
irányítója.

Kukla Krisztián: Kortárs festészet
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/ A szobrászat eszközrendszerének mibenléte és megváltozása a 20-21.
században, a 3D-s kifejezés expanziója. A kortárs mű új viszonya a térhez és
az időhöz; az anyagok, a technikák és a témák körének korlátlan kibővülése.
A kortárs művészet általános kérdésfelvetései 3D-ben: identitás, emlékezet,
aktivizmus, medialitás. Stratégiák és médiumok a design-tól a virtuális
szobrászatig. Miért és miként gyűjtsünk szobrot, objektet, installációt?

Kertész László: Szobor, objekt, installáció

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.
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/ Mi a fotográfia? Hogyan vált művészetté, és miként lett műtárgy? Mitől
rendkívül összetett médium? A fotográfia nem volt mindig a képzőművészet
része. Útja a kisművészeti státusztól a grand arts felé: az első lépések a 60-as
és 70-es évek dokumentatív és helyettesítő funkciói. Később pedig a
konceptuális fotóhasználat megjelenése. A 70-es évek végén, a 80-as évek
elején a képzőművészet központi problémája a reprezentáció mibenléte és
kritikája, amelyek vizsgálatára a legalkalmasabb médium a fotográfia lett.

Előadónkról

Művészettörténész, esztéta, egyetemi docens. 2002-től a MOME oktatója, a
Design- és művészetelmélet szak kidolgozója és vezetője. Az NKA
Fotóművészeti kollégiumának volt tagja és vezetője, 2012 és 2016 közt a
Balogh Rudolf-díj kuratóriumának tagja, 2015-2016-ban a Robert Capa
Fotóművészeti Nagydíj nemzetközi zsűrijének elnöke. A Műkritikusok
Nemzetközi szervezete (AICA) magyarországi tagozatának elnöke.

Horányi Attila:
Fotó - mű - tárgy (A kortárs fotóművészet értelmezése)

80



/ Az előadó egy saját munkáján, mint esettanulmányon keresztül mutatja be
a művész- modell viszony lehetséges problémáinak egyikét. Műve, az Érezze
megtiszteltetésnek Pauer Gyula 1985-ös konceptuális munkájára, az első
magyarországi szépségkirálynő-választás kapcsán készült Magyarországa
szépe című műre való reflexió, annak tabukat sértő kritikai olvasata. Az
előadó munkája előzményeként megismertet a férfi tekintet
problematikájának történetével is a női aktok ábrázolásában.

Előadónkról

Képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója. Installációkat,
fotó- és videóműveket, művészkönyveket készít. Művei számos hazai és
nemzetközi közgyűjteményben szerepelnek. Kiállításairól és munkáiról a
www.eperjesi.hu oldalon tájékozódhattok.

Eperjesi Ágnes: Konceptuális alkotások értelmezése -
a művész és a modell



/ Az osztrák kortárs művészet egyik legismertebb figurája, Erwin Wurm
folyamatosan keresi a szobrászat új lehetőségeit. A határhelyzeteket
különösen kedvelve, a nézőt bevonva vizsgálja utóbbi szerepét a mű
létrejöttében. Művei ironikus kritikával illetik a plasztikai hagyományt,
miközben azt vizsgálja, mitől válik egy használati tárgy szoborrá. Wurm
egyéni gondolkodásmódjáról és annak hátteréről oszt meg velünk ritkán
hallható információkat a művész egyik legelismertebb hazai szakértője, a
LUMÚ-ban a közelmúltban rendezett átfogó tárlatának egyik kurátora.

Készman József: Művészmárkák górcső alatt –
Erwin Wurm – blöff vagy művészet?

Előadónkról

Korábban a Műcsarnok vezető kurátora, jelenleg a Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum főosztályvezetője. Kutatási területei: művészetelmélet,
vizuális fenomenológia, gondolat-design.
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/ A klasszikus és a kortárs művészet értékesítési stratégiái közti különbség: az
életmű nyitottsága, eltérő beszerzési források, a művészkör
körülhatárolhatósága, a branding, a trendekhez való viszony, az
ármegállapítás és az árkontroll eltérései. Kortárs magyar és külföldi
művészek aukciós példái. A klasszikus és kortárs gyűjtésének a sajátosságai
és eltérésük: a kanonizáció eltérő foka miatti különbség a kockázatban, a
trendekre való hatás képességének és a társadalmi szerepvállalás
lehetőségeinek különbsége.

Előadónkról

Művészettörténész, a Virág Judit Galéria munkatársa. 2002-ben a St.art
Kortárs Galéria társalapítója, 2003-2004 a Világgazdaság műkincspiaci
elemzője, 2005 óra a Virág Judit Galéria munkatársa, igazságügyi szakértő.
Kutatási területe a 20. századi és kortárs struktúraelvű-geometrikus

Kaszás Gábor: A klasszikus, a modern és a kortárs gyűjtés
közti különbség
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/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 8 előadásból áll.

A közel 9 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként biztosított kézikönyv
és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával sajátíthatod el a kortárs
műgyűjtés elkezdéséhez vagy a műtárgyvásárlásához szükséges alapokat.

/ A kurzus célja: hogy elmélyedj a magyar kortárs művészet e fontos
korszakában, megszerezd a legfontosabb ismereteket a hetvenes években
született munkák gyűjtéséhez vagy vásárlásához.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció.

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
művészetközvetítőknek, kulturális szakembereknek, vagy egyszerűen a
művészet szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely pontján
élvezheted a kurzust.

A 70-es évek magyarországi művészete
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/ Előadások

Fehér Dávid: Másodlagos realizmus – fotóalapú festészeti
tendenciák az 1970-es években Magyarországon

Készman József: Párhuzamos avantgárd - Pécsi Műhely 1968-80
Sasvári Edit: Az absztrakció különútja a 20. század művészetében
Százados László: Kényszerteória - Határvidékek: közelítési kísérletek

egy korszakhoz, egy művészeti ághoz
Szőke Annamária: Happening, akció, performance a hetvenes években

Magyarországon
Tatai Erzsébet: Alig látott művészet – a 70-es évek

neoavantgárdjának konceptuális művei
Nagy Kristóf: Balra át, jobbra át! Művészeti és politikai radikalizmus

az államszocialista és a kortárs Magyarországon
Beke László: Alkotóként a 70-es években?
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/ Az előadás a magyarországi festészet fotóalapú tendenciáit vizsgálja,
elsősorban 1970-es évekbeli fotórealista alkotásokra és olyan alkotókra
fókuszálva, mint Lakner László és Méhes László. Felvázolja egy új figuratív
festészeti gondolkodásmód formálódását az 1950-es évek végétől az 1970-es
évek utolsó éveiig. A történet a csernusi szürnaturalizmussal kezdődik, majd
egy a nemzetközi pop arttal rokonítható festészeti törekvéssel folytatódik,
amelynek több képviselője az 1960-as évek végén fotórealista megközelítés
felé fordult. Az előadás a fotórealizmus fogalmát nemzetközi
összefüggésrendszerben vizsgálja, kitér a fotórealizmus különböző

Fehér Dávid: Másodlagos realizmus - fotóalapú festészeti
tendenciák a hetvenes években Magyarországon

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni
gyűjteményének munkatársa. Kutatási területe a hatvanas-hetvenes évek
kelet-európai művészete, a konceptuális művészet recepciója, a
fotórealizmus és a pop art. A Szépművészeti Múzeumban a Lakner László
kiállítás kurátora, a 20. századi és a kortárs állandó kiállítás társkurátora.
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/ A Pécsi Műhely a hatvanas évek végén alakult meg Pécsett Lantos Ferenc
tanítványaiból. A hazai konstruktív, avantgárd hagyományok megújításán, új
vizuális nyelv, új vizuális kultúra megalapozásán munkálkodott. A Bauhaus
tevékenységét tekintette példaadónak. A csoport tagjai a korai időszakban
elsősorban geometrikus műveket alkottak, majd számos egyedülálló land art
művet hoztak létre. A konceptuális művészet szellemisége elsősorban
Pinczehelyi, Halász és Kismányoky munkáit hatotta át. A művészek a
hetvenes évek elejétől egyéni utakra léptek, de a közös munkák, a közös
gondolkodásmód továbbra is összekötötték a tagokat.

Előadónkról

Korábban a Műcsarnok vezető kurátora, jelenleg a Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum főosztályvezetője. Kutatási területei: művészetelmélet,
vizuális fenomenológia, gondolat-design. A Pécsi Műhelyt bemutató
retrospektív kiállítás társkurátora volt.

Készman József:
Párhuzamos avantgárd - Pécsi műhely 1968-80
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Sasvári Edit: Az absztrakció különútja a 20. század
művészetében
/ Az előadás az absztrakció helyét és fogadtatását vizsgálja a magyar
művészetben. Leginkább az absztrakt művészet felelt meg annak a
törekvésnek, hogy a társadalomnak legyen egy olyan ideális része, amely
független a kapitalizmust domináló haszonelvűségtől és termelési módtól. Az
előadás áttekinti, hogy az absztrakció komplex kérdésköre hogyan nézett ki a
huszadik századi Magyarországon, milyen viszonylatba került a különböző
politikai rendszerekkel és ezen belül is a szocializmussal, illetve ennek milyen
visszahatása volt rá.

Előadónkról

Művészettörténész, muzeológus, kurátor. 2010-től a Kassák Múzeum
vezetője. Tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen
(magyar-történelem), az ELTE művészettörténet szakán és a bécsi Institut für
Kulturwissenschaft-ban végezte. 2014-ben védte meg disszertációját a PTE
Modernkori Történeti Tanszékének Interdiszciplináris Doktori Iskolájában Fő
kutatási területei a történeti modernizmus és avantgárd, valamint a
művészetirányítás kérdései a hatvanas években.
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/ Az előadás definiálja, hogx mettől meddig tart a 70-es évek, vannak-e
jellegzetességei, eltérései a 60-as vagy éppen a 80-as évekhez képest?
Vizsgálja a kontextus - és ennek megfelelően a különböző művészgenerációk
és ezen belül a neoavantgárd státuszának, s ebből következően a
művészstratégiáinak és azok hatókörének – változásait. A korszak önképét és
utólagos recepcióját, valamint kísérletet tesz a „korszak-jellegzetességek”
meghatározására. Végül a jelenségek tárgyalását tovább szűkíti egy
„műfaj(köz)i” –fókusszal.

Százados László: Határvidékek: a hetvenes évek plasztikai
tendenciái - megközelítési kísérlet

Előadónkról

Művészettörténész, muzeológus, kurátor. 1980-1986: ELTE BTK,
művészettörténet-történelem szak. 1988-tól a Magyar Nemzeti Galéria
Jelenkori Gyűjteményének muzeológusa, 1994-től főmuzeológusa. 1997-től a
Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője. 1999-től a Kritikusok
Nemzetközi Szövetségének (AICA) tagja. Szakterülete a 20. századi és kortárs
magyar képzőművészet. Filmmel, kortárs mozgásszínházzal is foglalkozik.
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/ Az előadás a performance mint műforma definíciójának tisztázása, valamint
a nemzetközi performance-művészet legfontosabb irányzatainak,
képviselőinek rövid áttekintése után ismerteti a hazai kutatásokat. A
hatvanas évek második felében és a hetvenes években számos művész
használt „élőművészeti” formákat – ezek típusait egy-egy példával világítja
meg az előadó. Megismertet azzal is, hogy milyen lehetőségeink vannak a
muzealizálás, a műgyűjtés és az utólagos értelmezés terén.

Szőke Annamária: Happening, akció és performance a
hetvenes években Magyarországon

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi docens. 1982-től a Bölcsész Index,
1987-től a Tartóshullám szerkesztője. 1986-tól az Erdély Miklós-hagyaték
egyik kezelője, majd az Erdély Miklós Alapítvány kuratóriumi tagja.
1990–1991-ben az MKF, majd 1991-től az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet
oktatója. 1992-től az Artpool Alapítvány kuratóriumi tagja. 1997–1998-tól a
Források a XX. század művészetéhez c. sorozat és a Nappali Ház szerkesztője.
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Tatai Erzsébet: Alig látott művészet - a hetvenes évek
neoavantgárjának konceptuális művei

/ Az “alig látott művészetnek”, a 70-es évek neoavantgárdja konceptuális
művészetének meghatározó a jelentősége, mivel a kortárs paradigmához
vezető fogalmi művészet, „a modernista művészet idegösszeomlása” (Art and
Language). A magyar konceptuális művészet első virágkorát a tárgyalt
időszakban, ezen belül is 1971-től, a Beke László-féle Elképzelés-projekt
kezdetétől élte a 70-es évek második feléig.

Előadónkról

Művészettörténész, műkritikus, kurátor, az BTK Művészettörténeti Intézet
tudományos főmunkatársa. 1986-1987: a Képzőművészeti Kiadó
munkatársa; 1988-1993: az Iparművészeti Főiskola oktatója; 2000-2001: a
Műcsarnok Kiállítási Osztályának vezetője, 2003-tól az MTA kutatója. Az AICA
Magyar Tagozatának elnöke 2000–2003, elnökségi tagja 2004–2006, és 2010-.
Egyik fő kutatási területe a magyarországi konceptuális művészet.
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Miért válik bizonyos időszakokban számos művész rendszerellenessé, és
mitől függ, hogy idővel visszakapcsolódnak-e a művészeti
intézményrendszerekbe? A Blinken OSA aktuális Balra át, jobbra át!
kiállításán az államszocializmussal direkt módon konfrontálódó Orfeo és az
Inconnu csoportok történetei pont erre az ellentmondásra nyitnak ablakot.
Ezek megmutatják, hogy hogyan kapcsolódnak össze a mindenkori ellenzéki
és hivatalos kultúrpolitikák és művészeti intézményrendszerek. Ezután pedig
rátérünk arra, hogyan alakulnak a kulturális hatalom és ellenállás dinamikái
a mai Magyarországon.

Nagy Kristóf: Balra át, jobbra át! Művészeti és politikai
radikalizmus az államszocialista és a kortárs

Előadónkról

Művészettörténész, szociológus, szociál-antropológus, kurátor, jelenleg PhD-
hallgató a CEU, Szociológia és Antropológia Tanszékén.
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Beke László: Alkotóként a hetvenes években?

/ Beke László az 1960-as évek óta egyszerre vett részt a kortárs konceptuális
művészet szervezésében és a neoavantgárd mozgalmak megismertetésében
és munkájában. A 70-es évek művészetének nemcsak kurátorként, de
alkotóként is aktív alakítója volt. Ma mint művészettörténész tekint vissza a
korabeli tevékenységére, hogy ebből a különleges pozícióból mondja el,
milyen volt az 1970-es évek művészeti élete, elsősorban Magyarországon.
Ezért a kérdőjel az előadás címében.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi tanár. 1968–1969 között a
Művészettörténeti Dokumentációs Központ, majd 1969–1988 között az MTA
Művészettörténeti Kutató Csoport tudományos munkatársa. 1988–1995
között az MNG főosztályvezetője. 1990 óta a MKE címzetes egyetemi tanára,
1990–1994 között tanszékvezető. 1995-től öt évig a Műcsarnok főigazgatója.
2000-től 2011-ig az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója.
Kutatási területe a 19–20. századi művészet, médiatörténet- és elmélet.
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Aktuális kedvezményeinket megtekinthetitek, és a kurzusainkat
megrendelhetitek itt:

www.contemporary.hu



Duliskovich Bazil: Tavasz, 2014, olaj, papír, 70 x 100 cm



/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 13 előadásból áll.

A közel 14 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként biztosított
kézikönyv és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával sajátíthatod el a
kortárs kortárs trendekről a friss információkat.

/ A kurzus célja: hogy megszerezd a friss ismereteket a kortárs műgyűjtéshez
vagy a műtárgyvásárláshoz, betekintve az art world és a műpiac rejtett
kulisszái mögé.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció.

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
művészetközvetítőknek, kulturális szakembereknek, vagy egyszerűen a
művészet szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely pontján
élvezheted a kurzust.

Kortárs trendek
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/ Előadások

Fenyvesi Áron: Új absztrakt jelenségek a kortárs művészetben

Győrffy László: Budapest horror - poszthumán és/vagy

szubverzív stratégiákat felvonultató törekvések

Oltai Kata: A női nézőpontról és az értelmezés feminista

keretéről

Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem trendjei

Rechnitzer Zsófia: A magyar kortárs művészet külföldi

reprezentációja

Bencsik Barnabás: Miért bennfentes az art world?

Hegedűs Orsolya: A nemzetközi kortársművészet ikonjai – a

tekintélyelvű rendszer

Tatai Erzsébet: Kortárs alkotó nők Magyarországon - a lehetetlen

megkísértése

Készman József: Művészmárkák, górcső alatt: Erwin Wurm – blöff,

vagy művészet?

Bencsik Barnabás: Az érinthetetlenségétől megfosztott műtárgy -

Lakner Antal interaktív installációi

Schneller János: Kortárs köztéri művészet Magyarországon a

rendszerváltás után

Martos Gábor: Ilyent én is tudok! – érdekes kortárs jelenségek a

világban

Kertész László: Anselm Kiefer helikopterrel érkezik – a műpiac

változásai a 21. században
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/ Az előadás olyan művészeti gyakorlatokról, fiatal képzőművészeti
pozíciókról nyújt áttekintést, amelyek jellemzően a 2010-es évek során
fordultak az absztrakt ábrázolásmód felé. Az új absztrakció jelenségét
értelmező előadás főként a festészet területét fedi le, de integrálni igyekszik
más képzőművészeti műfajokat is, valamint bemutatja a Közép-Kelet Európai
régióban jelenlévő párhuzamokat is. A prezentáció amellett is érvel, hogy az
új absztrakció az analóg képek és az analóg „képcsinálás” relevanciáját keresi
digitális világunkban.

Fenyvesi Áron:
Új absztrakt jelenségek a kortárs művészetben

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. 2011-től a Trafó Galéria vezetője, korábban az
FKSE titkára volt. 2009 óta az Esterházy Művészeti Díj zsűritagja, 2013-14-ben
az Oskar Cepan-díj zsűrielnöke. Meghívott kurátora volt a berlini Plan B
Galériának és a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeumnak. Írásai rendszeresen
megjelennek az ArtReview-ban is. Jelenleg az acb Galéria főkurátora.
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/ A Budapest Horror a kortárs magyar művészeti színtér azon szubverzív
tendenciáit képviseli, amelyek a test művészi megjeleníthetőségének
válságára mutatnak rá. E művészek számára az emberi alak újra releváns
téma, ugyanakkor a test-, illetve emberábrázolás nem a művészet magától
értetődő „adottságaként” jelenik meg, hanem olyan esztétikai és
kultúrtörténeti problémaként, mely folyamatos poétikai újrakezdéseket és
vizsgálatokat igényel. Alapvetően a horror-esztétika felől, és gyakran
poszthumán stratégiák mentén kontextualizálják az emberi alak válságát egy
olyan nyitott hálózatot alkotva, amelybe szervesen bekapcsolódhatnak a
társművészetek vagy más diszciplínák képviselői is.

Györffy László: "Budapest horror" - poszthumán és / vagy
szubverzív stratégiákat felvonultató törekvések

Előadónkról

Győrffy László, képzőművész, publicista, a Corvin Rajziskola oktatója 2001-
ben végzett az MKE festő szakán, 2015-ben pedig elvégezte a PTE Művészeti
Kar Doktori Iskoláját. 2003-ban elnyerte a STRABAG festészeti fődíját, 2005-
ben a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. Magyarországon kívül
Párizsban és Los Angelesben voltak önálló kiállításai. 2005 óta rendszeresen
publikál művészeti folyóiratokban, 2009-ben Kállai Ernő-ösztöndíjas volt.
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Oltai Kata:
A női nézőpontról és az értelmezés feminista keretéről

/ A test mint kulturális jelenség és a kánonkritika kérdései. A bipoláris
gender oppozíciós rendszer. A női test politikai kérdés, a férfiassághoz
képest másodlagos narratíva. A női test a társadalmi köztudatban,
avagy a megfelelés esztétikája. Az életkor mint kulturális konstrukció
és a kor-identitás. A fiatalság mint kulturális tőke.A groteszk test és a
halál fogalma.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. 2008-tól 2012-ig a Ludwig Múzeum kurátora. A
fotós Nánási Lászlóval az ÁTLÁTÁS projekt megalapítója. 2016 októberében
indította el a FERI-t – a feminista projektgalériát. Az egykori autószerelő
műhelyből kialakított 18 négyzetméteres, a white cube kiállítóterektől
tudatosan különböző helyszín nem képvisel művészeket, Oltai maga hívja
meg a kiállító alkotókat.
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Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem trendjei

/ A gyűjtő, a műtárgyba befektetni kívánó vásárló elsősorban a trendekre
kíváncsi, amelyek azonban a műkereskedelem világában a rengeteg
befolyásoló tényező miatt nagyon nehezen megjósolhatóak, és sok esetben
igen rövid életűek. Az előadás áttekintést ad az ezredforduló óta eltelt
időszak legfontosabb trendjeiről és megpróbálja felmérni, mely trendek
folytatódása várható a következő években és hol lehet inkább az eddigiek
módosulására, adott esetben megfordulására számítani. Kitér a fő
kérdésekre: hol vásárolunk műtárgyat, mennyit fordítunk műtárgyvásárlásra,
mit és végül kit vásárolunk?

Előadónkról

Művészeti újságíró, szerkesztő. Fő területe a nemzetközi műkereskedelem.
Az artPortal nemzetközi szerkesztője – írásai - többek közt a Műértőben, a
portfolio.hu-n, valamint a HVG-ben jelennek meg.

103



/ Az előadás témája a kortárs magyar művészet iránt megnövekedett külföldi
piaci érdeklődés. Milyen hatása volt a 2008-as válságnak a feltörekvő piacok
művészeinek piaci “megjelenésére”, és miként kapott ebben helyet a kelet-
európai és a hazai neoavantgárd, milyen utat jártak be az 1960-70-es évek
magyarországi művészek művei a nyugati intézményrendszerben, és mi
lehet a történet folytatása? Szó lesz többek között Maurer Dóra
karrierpályájáról, a Tate és a Pompidou Kelet-Európára szakosodott
gyűjteményezési bizottságairól, valamint a hazai galériák és műgyűjtők
különleges összefogási kísérleteiről.

Rechnitzer Zsófia: A magyar kortárs művészet külföldi
reprezentációja

Előadónkról

Esztétika és művészetelméleti tanulmányok után a kortárs művészeti piac
történeti és üzleti tanulmányokból szerzett diplomát a University of
Warwickon. A Roham Galéria alapítója és kurátora, a Kovásznai
Kutatóközpont Alapítvány stratégiai tanácsadója, majd az Austin / Desmond
Fine Art művészeti tanácsadója és kurátora Londonban. 2016-tól a The Bazin
Project alapító művészeti tanácsadója, jelenleg az OFF-Biennále Fundraising
menedzsere.
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/ Az art worldnek az angolszász és euro-atlanti pénzügyi konstrukciók és
szocio-kulturális mintázatok a meghatározó működési keretei. Az összetett
és folyamatos változásban működő rendszer egyik legjellemzőbb sajátossága
a belső referencialitás, az egyes elemek egymáshoz való viszonyának
folyamatos definiálása, értékelése és újrapozícionálása. Az értékképző
mechanizmusainak a külvilág számára nehezen követhető és értelmezhető
logikákon alapuló konstrukciója a bennfentesség gyanakvással kezelt
aurájával és az önkényesség látszatával terheli meg a szereplőket. Az
előadás, a különböző művészi pozíciók, stratégiák és alkotói magatartások
közti értékhierarchia kialakításának folyamatát vizsgáló elemzéssel igyekszik
választ keresni a címben megfogalmazott kérdésre.

Bencsik Barnabás: Miért bennfentes az art world?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, jelenleg a Glassyard Galéria művészeti vezetője.
Az ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange) alapítója, a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum volt igazgatója.
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/ A kortárs művészet komplex hatalmi hálózatának, és szereplőinek a leírása:
a művész, az intézmény (múzeum, kiállítóhely, biennálé), a kurátor és az
intézményvezető, az akadémia és a teória, a kereskedelmi galéria, a sajtó,
valamint a gyűjtő pozíciója. Az art world szerepe a műalkotás legitimálásában
és a siker meghatározásában. Mi befolyásolja egy művész sikerét?

Hegedűs Orsolya: A nemzetközi kortárs művészet ikonjai -
a tekintélyelvű rendszer

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, galériavezető. Az ELTE Művészettörténeti
Intézetében végzett, majd a De Appel (Amszterdam) The Gallerist
programjának a keretében galériamenedzsmentet tanult. 2009 óta az acb
Galéria művészeti vezetőjeként a galéria kiállítási programjával, nemzetközi
stratégiájával, hazai ls nemzetközi kommunikációjával foglalkozik.
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/ A közelmúltban jelent meg az előadó A lehetetlen megkísértése című
esszékötete, fókuszában az alkotó nővel. Tanulmányaiban arra a feladatra
vállalkozott, hogy áttekintse, az utóbbi évtizedekben Magyarországon
pályára lépett nőművészek tevékenységét. Többféle szempontot és módszert
(a művészetszociológiai megközelítéstől az ikonográfiáig) felhasználva
követte végig a röviddel a rendszerváltás előtt indulóktól a mindegyre
jelentkező újabb generációkig a történetet. Ebből ad most számunkra rövid
összefoglalást előadásában.

Tatai Erzsébet: Kortárs alkotó nők Magyarországon -
a lehetetlen megkísértése

Előadónkról

Művészettörténész, műkritikus, kurátor, az BTK Művészettörténeti Intézet
tudományos főmunkatársa. 2000-2001: a Műcsarnok Kiállítási Osztályának
vezetője, 2003-tól az MTA kutatója. Az AICA Magyar Tagozatának elnöke
2000–2003, elnökségi tagja 2004–2006, és 2010-. Egyik fő kutatási területe a
magyarországi konceptuális művészet.
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/ Az osztrák kortárs művészet egyik legismertebb figurája, Erwin Wurm
folyamatosan keresi a szobrászat új lehetőségeit. A határhelyzeteket
különösen kedvelve, a nézőt bevonva vizsgálja utóbbi szerepét a mű
létrejöttében. Művei ironikus kritikával illetik a plasztikai hagyományt,
miközben azt vizsgálja, mitől válik egy használati tárgy szoborrá. Wurm
egyéni gondolkodásmódjáról és annak hátteréről oszt meg velünk ritkán
hallható információkat a művész egyik legelismertebb hazai szakértője, a
LUMÚ-ban a közelmúltban rendezett átfogó tárlatának egyik kurátora.

Készman József: Művészmárkák górcső alatt –
Erwin Wurm – blöff vagy művészet?

Előadónkról

Korábban a Műcsarnok vezető kurátora, jelenleg a Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum főosztályvezetője. Kutatási területei: művészetelmélet,
vizuális fenomenológia, gondolat-design.
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/ Lakner Antal a neokonceptuális művészet egyik legeredetibb,
nemzetközileg is jól ismert alkotója. Hol pápai arcképekkel ellátott kvázi-
gyűjteményt hozott létre, hol osztrák állampolgárok Magyarországon készült
foghídjainak röntgenképeiből kreált „kulturális hidat”. Majd olyan
„munkaeszközöket” tervezett, amelyek termelésre teljesen alkalmatlanok, de
kondigépként a szobafestést, a talicskázást és további hasonló munkák
mozgásvilágát lehetett rajtuk gyakorolni. Sok évvel azelőtt, hogy azt
megtervezték és megépítették volna, elhelyezte a világ első interkontinentális
metróhálózatának tájékoztató tábláját az isztambuli főpályaudvaron…

Bencsik Barnabás: Az érinthetetlenségétől megfosztott
műtárgy - Lakner Antal interaktív installációi

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, jelenleg a Glassyard Galéria művészeti vezetője.
Az ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange) alapítója, a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum volt igazgatója.
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Schneller János: Kortárs köztéri művészet Magyarországon
a rendszerváltás után
/ Az előadás hazai és külföldi köztéri alkotások bemutatásán keresztül
tárgyalja a nyilvános térben elhelyezett alkotások legfontosabb kérdéseit: az
aktualitás, a korszerűség, a tértagolás és térszervezés, a participáció, az
emlékezetpolitika, a formaképzés, a helyspecifikus alkotások fogalmait
körbejárva keressük a kérdéseket és a válaszokat. Mitől lesz egy köztéri
alkotás elfogadott, vagy elutasított? Kinek szólnak a kortárs szobrok? Lehet-e
művészileg értelmezhető egy zsánerszobor, vagy egy történelmi emlékmű?
Mit kezdjünk a történelmi és vizuális örökségünkkel? Kié a köztéri szobor? Mi
a public art és mi nem az? Provizorikus alkotások, vagy emlékművek a
jövőnek? Merre tart a köztér? A fogalmak és irányzatok bemutatása mellett a
fenti kérdésekre keressük a lehetséges válaszokat egy vetített képes előadás
keretében.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa.
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/ Modern és kortárs művek a műtárgypiacon – aukciós topok és az árak
kialakulásának mechanizmusa. Mi és kik mozgatják a piacot, hogyan értékel
fel egy művet az art world, illetve a piac, és hogyan hatnak ezek egymásra?
Mi köze van az esztétikai értéknek a piacihoz? Egyszerű kereslet-kínálati
összefüggésekről van szó vagy bennfentes manipulációkról egy-egy leütési
csúcs esetén?

Martos Gábor: Ilyent én is tudok! - érdekes kortárs
jelenségek a világban

Előadónkról

Művészeti író, többek közt az Egy cápa ára című könyv szerzője, a Múzeum
Café című szakfolyóirat volt főszerkesztője, a műkereskedelem elméleti
kérdéseivel foglalkozó újságíró, a www.papageno.hu–n működő Senki
többet? blog szerzője.
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Kertész László: Anselm Kiefer helikopterrel érkezik -
a műpiac változása a 21. században

/ A kortárs piac 21. századi fordulata: globalizáció, szerepváltozások és a
tevékenységi köreit kiterjesztő aukciós-duopólium. A megagalériák létrejötte,
a művészeti vásárok megszaporodása. Új ízlésdiktálók: gyűjtők,
sztárkurátorok és tanácsadók. Új feltörekvő piacok és az online tranzakciók
tényezővé válása. Növekvő befektetési érdeklődés. Rendkívüli módon megnő
az átfedés a kortárs művészet, a divat, a luxus és a hírességek világai között.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.
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Duliskovich Bazil: A lét bizonyítékai, 2015, olaj, vászon, 70 x 50 cm



Aktuális kedvezményeinket megtekinthetitek, és a kurzusainket megrendelhetitek itt:

www.contemporary.hu



Aktuális kedvezményeinket megtekinthetitek, és a kurzusainket megrendelhetitek itt:

www.contemporary.hu

Duliskovich Bazil: Yesterday Girl, 2018, olaj, fa, 31 x 32 cm



/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 17 előadásból áll.

A közel 18 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként biztosított
kézikönyv és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával sajátíthatod el a
kortárs gyűjtemény gondozásának és menedzselésének tudományát.

/ A kurzus célja: hogy megszerezd a tudást a gyűjteményed professzionális
kezeléséhez, menedzseléséhez és reprezentációjához.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció.

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
művészetközvetítőknek, kulturális szakembereknek, vagy egyszerűen a
művészet szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely pontján
élvezheted a kurzust.

A gyűjtemény gondozásának
és menedzselésének tudománya
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/ Előadások

Kaszás Gábor: A klasszikus, a modern és a kortárs gyűjtés
közti különbség

Iski Kocsis Tibor: A művész hivatalos képviseletének szerepe és
fontossága

Molnár Annamária: A jelentős nemzetközi művészeti vásárok – a
jelenlét fontossága

Bérczi Linda: Kortárs art branding – van-e tervezhető és
fenntartható pályamodell?

Fenyvesi Áron: A kritikusok és a kurátorok történeti
szerepvállalása

Tóth Pál Sándor: A tanácsadók és a gyűjteménymenedzsment
Kováts Dávid: Az aukciós házak anatómiája
Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem
Kertész László: A kortárs művészet gazdaságtana
Dragon Zoltán: Katalogizálás és dokumentáció professzionális

módon
Végvári Zsófia: Kortársunk a hamisító
Pankaszi István: Papír a gyűjteményben
Jaksa Éva: A műtárgybiztosítás gyakorlati kérdései
Kertész László: Ki, hol és mit gyűjt? Kortárs gyűjtők globális és

lokális gyakorlatai
Ébli Gábor: A gyűjtők és gyűjtemények szerepe az art world

mechanizmusában
Tóth Pál Sándor: A gyűjtemény mint befektetés menedzselése
Ébli Gábor: A kollekció reprezentációjának lehetőségei

117



/ A klasszikus és a kortárs művészet értékesítési stratégiái közti különbség: az
életmű nyitottsága, eltérő beszerzési források, a művészkör
körülhatárolhatósága, a branding, a trendekhez való viszony, az
ármegállapítás és az árkontroll eltérései. Kortárs magyar és külföldi
művészek aukciós példái. A klasszikus és kortárs gyűjtésének a sajátosságai
és eltérésük: a kanonizáció eltérő foka miatti különbség a kockázatban, a
trendekre való hatás képességének és a társadalmi szerepvállalás
lehetőségeinek különbsége.

Előadónkról

Művészettörténész, a Virág Judit Galéria munkatársa. 2002-ben a St.art
Kortárs Galéria társalapítója, 2003-2004 a Világgazdaság műkincspiaci
elemzője, 2005 óra a Virág Judit Galéria munkatársa, igazságügyi szakértő.
Kutatási területe a 20. századi és kortárs struktúraelvű-geometrikus

Kaszás Gábor: A klasszikus, a modern és a kortárs gyűjtés
közti különbség
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/ Mit jelent a kortárs művészetben a képviselet? A művészképzés szerepe -
tapasztalatszerzés a műteremben és a nemzetközi szakmai közéletben. A
művész online és offline jelenléte a szcénában. A weblap, a nyomdai
termékek, az online sajtó és a díjak fontossága. Az intézményrendszer és a
nemzetközi régiók. A művész és a kurátor viszonya. A kereskedelmi galéria
szerepe.

iski Kocsis Tibor: A művész hivatalos képviseletének
szerepe és fontossága

Előadónkról

Képzőművész, a Viltin Galéria társalapítója és művészeti vezetője. Az FKSE, a
MAOE és a HUNGART tagja.
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Molnár Annamária: A jelentős nemzetközi művészeti
vásárok - a jelenlét fontossága

/ Az előadás a következő témákba ad első kézből betekintést:
Hogyan tud bekapcsolódni egy magyar galéria a nemzetközi kortárs
műtárgypiac világába? A nemzetközi vásári szereplések jelentősége a
művészek és a magyar szcéna képviselete szempontjából. A vásárok
fontossága, pozíciója, rangsora, és szerepe a tájékozódásban. A műgyűjtés
nélkülözhetetlen nemzetközi aspektusai.

Előadónkról

Közgazdász, kurátor, a Molnár Ani Galéria alapítója és vezetője, a Magyar
Kortárs Művészeti Galériák Országos Szövetségének volt elnöke, a
barcelonai Talking Galleries korábbi nemzetközi bizottsági tagja, 2017 óta a
FEAGA (Európai Galériák Szövetsége) első kelet-európai board tagja.
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/ Az Mennyire fontos a branding egy művész szakmai és piaci sikereiben?
Melyek a lehetséges karrierutak, és vajon melyek a "self-branding" összetevői
és szabályai? Lehet-e sikeres karrierje minden szakaszában megfelelő
képviselet nélkül egy képzőművész? Ilyen és ehhez kapcsolódó húsbavágó
kérdésekről beszél előadónk, aki maga is a kortárs művészeti menedzsment
elkötelezett képviselője.

Bérczi Linda: Kortárs art branding - van-e tervezhető és
fenntartható pályamodell?

Előadónkról

Művészeti menedzser, a Budapest Art Mentor program vezetője. A Nyitott
Műtermek Délutánja projekt elindítója, egyik alapítója a L Art Open Studios
(LAOS) műteremháznak, majd a Budapest Art Week-nek is.
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Fenyvesi Áron: A kurátorok és kritikusok történelmi
szerepvállalása
/ A kurátor mint mediátor, producer és egyben kritikus. Logisztika és
kommunikáció. A kiállítás mint műfaj története. A művészeti nyilvánosságtól
az avantgárd kiállításon át a kurátor szerepéig. Az élő múzeum ideája. A
kurátor mint művész, a művész mint kurátor. A documenta és a biennále
műfajának elterjedése. A Keleti-blokk és ezen belül Magyarország a
rendszerváltozás előtti külön története – valamit a jelenlegi helyzete.

Előadónkról

Művészettörténész, az ACB galéria vezető kurátora.
2011-től a Trafó Galéria vezetője, korábban az FKSE titkára volt. 2009 óta az
Esterházy Művészeti Díj zsűritagja, 2013-14-ben az Oskar Cepan-díj
zsűrielnöke. Meghívott kurátor volt a berlini Plan B Galériának és a zágrábi
Kortárs Művészeti Múzeumnak. Írásai rendszeresen megjelennek az
ArtReview-ban is.



Tóth Pál Sándor:
A tanácsadók és a gyűjteménymenedzsment

/ A művészeti tanácsadó szerepéről: mi a feladata, és mi nem a feladata? A
gyűjtemény koncepciójának a kialakítása. A műtárgyak behelyezése a
művészettörténetbe. A publikálás módjai. Ki ő és meddig terjed art
consultant szerepköre? Mit csinál az art dealer és miben működjünk vele
együtt? A gyűjteménykezelésre a legjobb a gyűjteménykezelő! A
műtárgykezelő programokról – mit tud a GalleryTool?

Előadónkról

Esztéta, művészeti tanácsadó, gyűjteménykezelő (gyujtemenykezeles.hu)
és a GalleryTool alapítója (www.gallerytool.com). A Deák Erika Galéria volt
művészeti vezetője, meghívott előadó a MOME menedzser képzésein,
valamint a az IBS művészetmenedzsment tanszékén. Szakterülete a kortárs
magyar művészet a 90-es évektől napjainkig.
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Kováts Dávid: Az aukciós házak anatómiája

Előadónkról

Műkereskedő, a Dobossy Aukciósház társalapítója és társtulajdonosa,
testvérével, Kováts Nórival. Pályáját az édesapja, Kováts Lajos által alapított
MEO-ban kezdte, majd később saját galériát nyitott. 2009-től Londonban
tanulmányozta a nemzetközi műpiacot, a Sotheby’s Institute of Art-ban, Art
& Business szakon szerezte a mesterdiplomáját, majd a Sotheby’s-nél
dolgozott, ahol a Valuations Department tagjaként kiemelt gyűjtemények
felbecslését menedzselte. Hazatérve 2017-ben alapították meg a Dobossy
Aukciósházat.

/ Az aukciók legelterjedtebb négy típusa. A másodlagos piac, a szezonalitás,
az egyszeri kínálat – a katalógus és a kikiáltások sorrendjének dramaturgiája.
A licit eltérő módszereinek – a személyestől az internetes részvételig –
előnyei és hátrányai. A garanciák típusai és funkcióik. A Duopoly és a
magáneladások. A nagy aukciós házak felépítése és működése. A 2019.
októberi londoni Dobossy-aukció eredményei és tanulságai.

124



Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem

/ Hogyan tájékozódjunk a nemzetközi műkereskedelemben? A legfontosabb
print és online források – sajtó, adatbázisok és személyes információ- és
tapasztalatgyűjtés. Mire figyeljünk az információk analízise során? A
nemzetközi műkereskedelem a 21. században. Galériák, műkereskedések és
aukciós házak. Az aukciós piac jellemző tendenciái. Aukciós árindexek és
forgalmi adatok – várakozások. A művészeti vásárok piaca.

Előadónkról

Művészeti újságíró, szerkesztő. Fő területe a nemzetközi műkereskedelem.
Az artportal.hu nemzetközi szerkesztője – írásai - többek közt a Műértőben, a
portfolio.hu-n, valamint a HVG-ben jelennek meg.
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Kertész László:
A kortárs művészet gazdaságtana

/ Az előadás kulcsfogalmai: az esztétikai és a piaci érték közti kapcsolat. A
művek ára mint a minőség indikátora. A művészeti termékek fogyasztásának
elmélete. Néhány, a műtárgyak árát befolyásoló tényező: a brandhez
kötődők és a konkrét munkához köthetők. Gyűjtők, befektetők, spekulánsok
– befektetési szempontok. A műpiaci keresletet befolyásoló külső tényezők.
Az árindexek. A művészeti befektetések hozama. Diverzifikálás.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.
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/ Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a muzeális
gyűjteményekre vonatkozó jogszabályok, illetve a múzeumi világban
használatos ügyviteli és nyilvántartási szoftverek mennyire alkalmazhatók
magángyűjteményekre. Megvizsgálja, hogy a segédgyűjteményként
elnevezett adattár, fotótár, könyvtár milyen szerepet kaphat egy
magángyűjtő esetében, és milyen haszonnal kecsegtet létrehozásuk. Azaz
egyszerűbben: egy magángyűjtő miért, hogyan és mivel vezessen
professzionális nyilvántartást a gyűjteményéről.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, főmuzeológus (budapesti Ludwig Múzeum),
szakterülete a magyar és mexikói 19-ik századi művészet, illetve a digitális
muzeológia. A Múzeumi Digitalizálási Bizottság, a CentrArt
Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület és az OFF-Biennále
Budapest társalapítója, elnökségi tagja.

Dragon Zoltán:
Katalogizálás és dokumentáció professzionális módon



/ A modul előadásai során képet kaphatsz a globális művészeti piacok
mechanizmusairól, titkairól, írott és íratlan játékszabályairól, a meghatározó
kortársművészeti szakemberekről, a vásárok, valamint aukciók szerepéről és
ezek jelentőségéről. Így tudni fogod: hol, és hogyan kell használnod,
gyarapítanod és kamatoztatnod a megfelelő időben megszerzett kivételes
tudásodat.

Végvári Zsófia: Kortársunk a hamisító

Előadónkról

A Képzőművészeti Egyetem elvégzése után sikeres látvány-, díszlet- és
jelmeztervezőként dolgozott. Édesapja, a neves Csontváry-kutató
művészettörténész halála után alapította meg a Festményvizsgálati Labort,
amelyben multidiszciplináris eszközökkel, de elsősorban egzakt kémiai és
fizikai vizsgálatokkal elemzik – roncsolástól mentes módon - a festményeket.
Végvári 2012-ben szerzett abszolutóriumot az ELTE Művészettörténeti Intézet
Doktori iskolájában, jelenleg az ELTE TTK Kémiai Intézetének doktorandusza.
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/ Az előadás fő témája: a papír mint művek hordozója, a gondozás-tárolás,
kezelés praktikumai, mindaz, ami egy gyűjtőnek ebből fontos lehet. A
prezentáció első része megvilágítja, mi a különbség a klasszikus és kortárs
papírhasználat közt, ezt egy rövid papírtörténeti háttér felvázolásával segítve.
Megismertet a tömeggyártással járó technológiai változások előnyeivel és
hátrányaival. Tanácsokkal lát el, hogy mire kell ügyelnünk papír alapú művek
vásárlásakor és a gondozásuk során, valamint, hogy miként segíthetjük a
művészek munkáját és a művek életének a meghosszabbítását a megfelelő
minőségű hordozó és a rákerülő anyagok biztosításával.

Pankaszi István: Papír a gyűjteményben

Előadónkról

1977 óta dolgozik a Szépművészeti Múzeumban, 1980 óta a Grafikai Osztály
Munkácsy díjas főrestaurátor munkatársaként. A Magyar Képzőművészeti
Egyetemen végzett papír szakon. A szakértői munkák mellett folyamatosan
részt vesz az ELTE és a PPKE művészettörténészeinek oktatásában, illetve a V-
Pearl és a Kogart festménybecsüs képzésében.



Jaksa Éva:
A műtárgybiztosítás kérdései - esetek és problémák

/ Mi a célja a műtárgybiztosításnak? Mire terjedhet ki, és mire nem? Mi a
biztosított érték? Mi a pótlási érték? Milyen szabályokat kell betartani az
érvényes biztosításhoz? Milyen kár térülhet meg? Mennyi a biztosítási díj?
Milyen biztonságtechnikai tanácsokkal tud segíteni a biztosító a kollekciónk
megőrzésében? Hogyan kérjünk díjkalkulációt és a kérést milyen eljárási
rend követi? Mikor éri meg biztosítást kötnünk és mikor nem? Ilyen és ehhez
hasonlóan fontos kérdésekre kaphatsz választ első kézből az előadást
meghallgatva.

Előadónkról

Műtárgybiztosítási termékmenedzser az UNIQUA Biztosítónál, a magyar
műtárgybiztosítási piac egyik legnagyobb szereplőjénél. Közel húsz éves,
rendkívüli műtárgybiztosítási tapasztalattal készít ajánlatokat, dolgoz ki
egyedi szerződéseket mind köz-, mind magángyűjtemények számára. A CEU
posztgraduális művészettörténet képzését is elvégezte.



/ A világ mely pontjain él a legtöbb kortárs műgyűjtő? Hogyan
csoportosulnak a gyűjtők a nagy kortárs kereskedelmi központok körül,
illetve hol vannak ezek a központok? Milyen a férfiak és nők, idősek és
fiatalok aránya a kortárs gyűjtők közt? Milyen nemzetiségű művészek műveit
gyűjtik az egyes országokban? Melyek a gyűjtés domináns motivációi?
Korrelál-e és ha igen, miként a gazdagok és a leggazdagabbak előfordulása a
kortárs műgyűjtőkével? És még számtalan hasonló érdekes kérdésre válaszol
az előadás globális áttekintésben gyűjtőkről, gyűjteményekről.

Kertész László: Ki, hol és mit gyűjt? Kortárs gyűjtők
globális és lokális gyakorlatai

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. A Praesens alapító szerkesztője, majd 2002-től a
Képző és Iparművészeti Lektorátus művészeti főtanácsadója, később
igazgatója. Jelenleg a CCA oktatási és kutatási igazgatója. Fő kutatási
területei: kortárs szobrászat, köztéri művészet, részvételi művészet és az art
world, valamint art market működési mechanizmusai. Számos könyv és
tanulmány szerzője.
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/ A gyűjtői motivációk és a kollekciók típusai. A gyűjtő-művész viszony.
Kapcsolati hálók és a felelősség – referenciális hatások. A gyűjtemény
menedzselése – a gyűjtő mint intézmény. Kezdeményező szerep a művek
reprezentációjában. Társadalmi szerepvállalás: díj, ösztöndíj alapítása, céges
szponzor közvetítése, rezidencia program, a külföldi kanonizáció támogatása.

Ébli Gábor: A gyűjtők és gyűjtemények szerepe az art
world mechanizmusában

Előadónkról

Esztéta, korábban az MTA Művészettörténeti Intézetének munkatársa, majd
2005-től a MOME Elméleti Intézetének oktatója, a Design- és
művészetmenedzsment képzés szakfelelőse. Fő kutatási területe a modern
és kortárs művészet köz- és magángyűjteményezése.
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Tóth Pál Sándor:
A gyűjtemény mint befektetés menedzselése

/ Az előadás a kortárs gyűjtemények menedzselését befektetési szempontból
vizsgálja. Ezen belül is a különféle műtárgy befektetési típusok
tulajdonságait, az indikátoraikat és a bennük rejlő lehetőségeket. Példákon
illusztrálva különít el tudatos és impulzus alapon létrehozott
gyűjteményeket. Analizálja a befektetési alapon, tudatosan felépített
gyűjtemények legfontosabb jellemzőit, akvizíciós szempontjait és várható
eredményeit, eszközöket adva felépítésükhöz.

Előadónkról

Esztéta, művészeti tanácsadó, gyűjteménykezelő (gyujtemenykezeles.hu) és a
GalleryTool alapítója (www.gallerytool.com). A Deák Erika Galéria volt
művészeti vezetője, meghívott előadó a MOME menedzser képzésein,
valamint a az IBS művészetmenedzsment tanszékén. Szakterülete a kortárs
magyarországi művészet a 90-es évektől napjainkig.



/ Az előadás példákkal illusztrálva, részletesen tárgyalja a gyűjtemény
reprezentációjának lehetőségeit és fokozatait. Kiállítások: időszaki - tartós
(letéti) – állandó. Kiállítási sorozatok: kiállítóhely, galéria, múzeum, stb.
Publikációk: sajtó, szaklapok, katalógus, könyv, interjúkötet, szakkönyv,
enciklopédia, online általában és szakosodott felületeken, valamint televízió
és egyéb média. Reprodukciók: magazinoktól a borítóképen át az
óriásplakátig. Események: előadás, tárlatvezetés, kerekasztal, stb. Tárgyiasult
formák: bankkártya, telefonkártya, vállalati naptár, stb. Új média: e-book,
weboldal, egykori katalógus issuu formában, stb.

Ébli Gábor: A kollekció reprezentációjának lehetőségei

Előadónkról

Esztéta, korábban az MTA Művészettörténeti Intézetének munkatársa, majd
2005-től a MOME Elméleti Intézetének oktatója, a Design- és
művészetmenedzsment képzés szakfelelőse. Fő kutatási területe a modern
és kortárs művészet köz- és magángyűjteményezése.





Duliskovich Bazil: A tipikus háznép című sorozatból, 2017, olaj, papír, 30 x 26 cm

Aktuális kedvezményeinket megtekintheted,
és a kurzusok bármelyikét megrendelheted itt:

www.contemporary.hu



Aktuális kedvezményeinket megtekintheted,
és a kurzusok bármelyikét megrendelheted itt:

www.contemporary.hu



/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 14 előadásból áll.

A közel 15 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként biztosított
kézikönyv és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával sajátíthatod el a
kortárs műgyűjtés elkezdéséhez vagy a műtárgyvásárláshoz szükséges
alapokat.

/ A kurzus célja: hogy megszerezd az alapvető ismereteket a kortárs
műgyűjtéshez vagy a műtárgyvásárláshoz, megbízható ismeretekre tegyél
szert a contemporary art témáiról és médiumairól.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció.

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
művészetközvetítőknek, kulturális szakembereknek, vagy egyszerűen a
művészet szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely pontján

Topikok és médiumok a kortárs
művészetből
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/ Előadások

Oltai Kata: A női nézőpontról és az értelmezés

feminista keretéről

Lázár Eszter: A női szerepek és a munka

Mélyi József: Emlékezetpolitikák és a kortárs művészet

Timár Katalin: Kortárs művészet és rendszerkritika

Turai Hedvig: A holokauszt és a kortárs művészet

Eperjesi Ágnes: Konceptuális alkotások értelmezése –

a művész és a modell

Kukla Krisztián: Kortárs festészet

Kertész László: Szobor, objekt, installáció

Horányi Attila: Fotográfia – fotó, mű, tárgy

(a kortárs fotóművészet értelmezése)

Simonyi István: A vágy titokzatos tárgya - a kortárs ékszer

mint viselhető műalkotás

Schneller János: Kortárs köztéri művészet Magyarországon

a rendszerváltás után

Szegedy-Maszák Zoltán: Digitális művészet ma

Németh Szilvi: Videó a kortárs művészetben

Kincses Károly: A ma kortárs fotográfiája holnap már a

tegnap műtárgya
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Oltai Kata:
A női nézőpontról és az értelmezés feminista keretéről

/ A test mint kulturális jelenség és a kánonkritika kérdései. A bipoláris
gender oppozíciós rendszer. A női test politikai kérdés, a férfiassághoz
képest másodlagos narratíva. A női test a társadalmi köztudatban,
avagy a megfelelés esztétikája. Az életkor mint kulturális konstrukció
és a kor-identitás. A fiatalság mint kulturális tőke.A groteszk test és a
halál fogalma.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. 2008-tól 2012-ig a Ludwig Múzeum kurátora. A
fotós Nánási Lászlóval az ÁTLÁTÁS projekt megalapítója. 2016 októberében
indította el a FERI-t – a feminista projektgalériát. Az egykori autószerelő
műhelyből kialakított 18 négyzetméteres, a white cube kiállítóterektől
tudatosan különböző helyszín nem képvisel művészeket, Oltai maga hívja
meg a kiállító alkotókat.
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/ Az előadás az évszázadok során rögzült női szerepekből kiindulóan a női
munkával, a hagyományosan a nőknek dedikált, „otthon végezhető könnyű
fizikai tevékenységekkel” kapcsolatos hazai és nemzetközi művekkel
foglalkozik. A nyugati-európai művészettörténet sztereotip nőábrázolásai
összefüggenek a női művészek múzeumi alulreprezentáltságával, és az
intézményes kanonizációjuk problémáival. Lehet-e művészet a házimunka,
és hogyan tematizálják a kortárs nőművészek a nőkre „optimalizált”
munkalehetőségeket?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi tanársegéd 2004 - 2005 FKSE Kiállítási
Bizottságának kurátora, 2008-től a Labor bizottság tagja 2009 - től
tanársegéd a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet – elmélet
Tanszékén. Kurátori ismereteket, kiállítás-rendezést oktat. Fő kutatási
területei közé tartoznak – többek közt – a feminista attitűd, valamint a nők
reprezentációja a kortárs művészetben.

Lázár Eszter: A női szerepek és a munka



/ Az elmúlt három évtizedben az emlékezet a kortárs művészet
megkerülhetetlen fogalmai közé tartozott, s így olyan témakörök is a művészi
vizsgálat tárgyaivá váltak, mint az archívum, az emlékezetkultúra vagy az
emlékezetpolitika. A kapcsolódási pontok minden műfajban és technikában
megtalálhatók, mégis legkézenfekvőbben a köztéri művészetben és az
emlékműben érhetők tetten. Mi tehet a kortárs művészet, ha a fikció, vagy a
nemzetállamok történelempolitikája kezdi uralni a múltat? Lehetséges-e,
hogy a spektákulum korából átléptünk a „poszt-monumentum” korába?

Mélyi József: Emlékezetpolitikák és a kortárs művészet

Előadónkról

Művészettörténész,művészettörténész, műkritikus, kurátor, egyetemi oktató
1994-től 1999-ig a Berlini Magyar Intézet, majd 1999-től a C3 Alapítvány
munkatársa Peternák Miklóssal az Exindex alapítója. 2003 és 2005 között a
Goethe Intézetben dolgozik. Jelenleg a MKE és a MOME oktatója.



Tímár Katalin: Kortárs művészet és rendszerkritika

/ A társadalomtudományi közegben a kapitalizmus a kritika tárgya, amelyet
az előadás tovább bővít a kulturális rendszer, a gazdasági rendszer és a
politikai rendszer kritikáját is tárgyalva. Konkrét munkák, illetve
intervenciókon keresztül tárgyalja a témát: Atelier Populaire, Kívül tágas, a
Szabad Művészek Csoportja tiltakozásai, az Eleven Emlékmű projekt stb.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. 1984–90: ELTE BTK, angol–műv.tört. szak;
1993–94: CEU műv.tört. szak; 1994–97: ELTE műv.tört. PhD; 1999: Getty
Summer Institute in Art History, Univ. of Rochester, N. Y.; 1995–99-ben
kurátor a Műcsarnokban, 1995–96 között a Magyar Narancs képzőművészeti
kritikusa, 1996–98-ban az Éjjeli Őrjárat szerkesztője, 2002-től a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum kurátora. 2007-ben a Velencei
Biennálén, általa kurátorként jegyzett magyar pavilon elnyerte a legjobb
nemzeti pavilonnak járó Arany Oroszlán díjat. Írásai rendszeresen jelennek
meg hazai és nemzetközi folyóiratokban és kiadványokban.



Turai Hedvig: A holokauszt és a kortárs művészet

/ Az előadás a következő kérdéseket bontja ki: mi köze a kortárs
művészetnek a holokauszthoz? Reprezentálni vagy nem reprezentálni? Az
ábrázolás tilalma. Holokauszt etikett – szabályok, elvárások (egyedi,
történelmi hűség, emelkedettség, oktatás, „Soha többé!”) Kitüntettet
műfajok. Dokumentum/történelem - fikció/művészet feszültsége: hogyan
egyeztethető össze esztétika, művészet és történelmi hitelesség,
modernizmus és holokauszt. A holokauszthoz való viszony kérdései. Poszt-
szocialista viszonyok.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. Korábban a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti
Galéria, az Education Abroad Programme of the University of California,
illetve a Corvina Kiadó munkatára, jelenleg az IBS oktatója. Fő kutatási
területei: a gender, az emlékezet, a holokauszt reprezentációja, akelet-
nyugati relációk és a vizuális kultúra a kortárs művészetben.
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/ Az előadó egy saját munkáján, mint esettanulmányon keresztül mutatja be
a művész- modell viszony lehetséges problémáinak egyikét. Műve, az Érezze
megtiszteltetésnek Pauer Gyula 1985-ös konceptuális munkájára, az első
magyarországi szépségkirálynő-választás kapcsán készült Magyarországa
szépe című műre való reflexió, annak tabukat sértő kritikai olvasata. Az
előadó munkája előzményeként megismertet a férfi tekintet
problematikájának történetével is a női aktok ábrázolásában.

Előadónkról

Képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója. Installációkat,
fotó- és videóműveket, művészkönyveket készít. Művei számos hazai és
nemzetközi közgyűjteményben szerepelnek. Kiállításairól és munkáiról a
www.eperjesi.hu oldalon tájékozódhattok.

Eperjesi Ágnes: Konceptuális alkotások értelmezése -
a művész és a modell
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/ A festészet megkülönböztető jegyei, mediális jellemzői. Szem és kéz,
figurativitás és absztrakció, optikus és haptikus. A figuratív festészet
látszólagos halála és feltámadása. Szöveg és kép. A Tekintet és a szubjektum:
a festészet pszichoanalitikus megközelítésben. A figuratív festészet közép-
európai viszonyítási pontjai: Lipcse és Kolozsvár. Lipcse: az NDK tradíció
találkozik a romantikus német festészeti hagyománnyal, Friedrichhel és Harri
Lübckével. A kolozsváriak titka: a network és a posztszocialista
konceptualitás.

Előadónkról

Esztéta, kurátor, egyetemi oktató. A debreceni MODEM volt igazgatója,
jelenleg a Leopold Bloom Művészeti Alapítvány vezetője és az aqb művészeti
irányítója.

Kukla Krisztián: Kortárs festészet
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/ A szobrászat eszközrendszerének mibenléte és megváltozása a 20-21.
században, a 3D-s kifejezés expanziója. A kortárs mű új viszonya a térhez és
az időhöz; az anyagok, a technikák és a témák körének korlátlan kibővülése.
A kortárs művészet általános kérdésfelvetései 3D-ben: identitás, emlékezet,
aktivizmus, medialitás. Stratégiák és médiumok a design-tól a virtuális
szobrászatig. Miért és miként gyűjtsünk szobrot, objektet, installációt?

Kertész László: Szobor, objekt, installáció

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Praesens nemzetközi kortárs művészeti
folyóirat egyik alapító szerkesztője, a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus
művészeti főtanácsadója, majd igazgatója, jelenleg a Kortárs Műgyűjtő
Akadémia oktatási és kutatási igazgatója, számos kortárs szobrászattal,
köztéri művészettel és a kortárs intézményrendszerrel foglalkozó tanulmány
és könyv szerzője.
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/ Mi a fotográfia? Hogyan vált művészetté, és miként lett műtárgy? Mitől
rendkívül összetett médium? A fotográfia nem volt mindig a képzőművészet
része. Útja a kisművészeti státusztól a grand arts felé: az első lépések a 60-as
és 70-es évek dokumentatív és helyettesítő funkciói. Később pedig a
konceptuális fotóhasználat megjelenése. A 70-es évek végén, a 80-as évek
elején a képzőművészet központi problémája a reprezentáció mibenléte és
kritikája, amelyek vizsgálatára a legalkalmasabb médium a fotográfia lett.

Előadónkról

Művészettörténész, esztéta, egyetemi docens. 2002-től a MOME oktatója, a
Design- és művészetelmélet szak kidolgozója és vezetője. Az NKA
Fotóművészeti kollégiumának volt tagja és vezetője, 2012 és 2016 közt a
Balogh Rudolf-díj kuratóriumának tagja, 2015-2016-ban a Robert Capa
Fotóművészeti Nagydíj nemzetközi zsűrijének elnöke. A Műkritikusok
Nemzetközi szervezete (AICA) magyarországi tagozatának elnöke.

Horányi Attila:
Fotó - mű - tárgy (A kortárs fotóművészet értelmezése)
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/ A kortárs ékszer kifejezés Magyarországon még csak egy szűk körben
ismert fogalom. Az előadás során megismerkedhetünk e különleges műfaj
rejtelmeivel, klasszikus darabjaival, az értékképző szerepükkel, és mindezek
kapcsán közelebb kerülhetünk a kortárs művészet globális rendszere, az art
world megértéséhez is. Az előadás megismertet a legizgalmasabb kortárs
magyar ékszerkészítők munkáival is.

Simonyi István: A vágy titokzatos tárgya - a kortárs ékszer
mint viselhető műalkotás

Előadónkról

Művészettörténész, művészeti menedzser, kortárs ékszer gyűjtő.
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Schneller János: Kortárs köztéri művészet Magyarországon
a rendszerváltás után
/ Az előadás hazai és külföldi köztéri alkotások bemutatásán keresztül
tárgyalja a nyilvános térben elhelyezett alkotások legfontosabb kérdéseit: az
aktualitás, a korszerűség, a tértagolás és térszervezés, a participáció, az
emlékezetpolitika, a formaképzés, a helyspecifikus alkotások fogalmait
körbejárva keressük a kérdéseket és a válaszokat. Mitől lesz egy köztéri
alkotás elfogadott, vagy elutasított? Kinek szólnak a kortárs szobrok? Lehet-e
művészileg értelmezhető egy zsánerszobor, vagy egy történelmi emlékmű?
Mit kezdjünk a történelmi és vizuális örökségünkkel? Kié a köztéri szobor? Mi
a public art és mi nem az? Provizorikus alkotások, vagy emlékművek a
jövőnek? Merre tart a köztér? A fogalmak és irányzatok bemutatása mellett a
fenti kérdésekre keressük a lehetséges válaszokat egy vetített képes előadás
keretében.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa.
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/ A számítógépes művészet vagy újmédia művészet ritkán tárgyalt, de
ugyanakkor az egyik legprogresszívebb és a leggyorsabban változó területe a
kortárs művészetnek. Gyűjtése is a legizgalmasabb kihívások közé tartozik.
Ehhez kapsz jól érthető fogódzókat a médium egyik legnevesebb hazai
képviselőjétől és egyben oktatójától. Előadásában röviden áttekinti az
algoritmikus gondolkodás gyökereinek kialakulását a képzőművészetben,
majd kortárs példákon szemlélteti a számítógépes művészet műtípusait és
irányzatait. Választ kapsz arra a kérdésre is, mi mindennek a technológiai
alapja: "mesterséges intelligencia" vagy mintázat-felismerés?

Szegedy-Maszák Zoltán: Digitális művészet ma

Előadónkról

Képzőművész, egyetemi oktató. 1992 óta tanít az MKE intermédia szakán,
művészete is az új képfajtákkal kísérletező műftípusokhoz köthető. Művei
technikai és gondolati értelemben is inspiratívan ötvözik a legkorszerűbb
technikákat a már elfeledettnek vélt eljárásokkal.
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/ Mitől videóművészet a videóművészet? Tudod-e mely művekből áll a videó
TOP 10 a műpiacon? A videó, mint médium történetét Magyarországon
kevesen ismerik. A videó-művészet egyik legavatottabb magyarországi
kurátora nyújt számodra - többek közt erről is - áttekintést, majd friss
példákon keresztül megismertet a posztmodernben, az információs
társadalomban kialakult új műtípusokkal és topikokkal.

Német Szilvi: A videó a kortárs művészetben

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor és kritikus. A CEU Visual Studies Platform
programkoordinátora. 2011 óta ő a Crosstalk Video Art Festival vezetője,
amely egy olyan éves rendezvény, amelynek célja a videóművészet új
trendjeinek bemutatása. További kutatási területei a mediális politikák és a
digitális populizmus, ez doktori programjának is a témája az ELTÉ-n.



/ Hol a fotográfia helye a műpiacon? Kétmillió dollár feletti aukciós leütések,
és mindennek a háttere: a fotópiac működése. Miért gyűjtsünk fotográfiát?
Mi a fotó és miért lett értékes - a fotográfia megítélésének története. A
digitális és analóg fotó különbsége. Mit veszünk meg a fényképpel -
alapfogalmak a gyűjtéshez. A magyarországi műtárgypiac és a magyar
származású művészek művei külföldön.

Kincses Károly: A ma kortárs fotográfiája holnap már a
tegnap műtárgya (A fotográfia a műkereskedelemben)

Előadónkról

Fotómuzeológus, kurátor, népművelő. 1981-től a Gödöllői Művelődési
Központ igazgatóhelyettese, majd 1985-től a Magyar Színházi Intézetben
fotómuzeológus. 1991-től 2006-ig a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum
alapító igazgatója. A Mai Manó Ház újrahasznosításának ötletgazdája és egyik
megvalósítója, művészeti vezetője, majd kurátora, később főtanácsadója.
Közben magángalériáknak is dolgozik és megépíti a Műemlékek Nemzeti
Gondnokságának fotóarchívumát. 2015-ig a Capa központ munkatársa, majd
az Eszterháza Fesztiválközpont fotótárának vezetője.





Duliskovich Bazil: Itthon vagyok, 2008, olaj, vászon, 120 x 90 cm

Aktuális kedvezményeinket megtekintheted,
és a kurzusok bármelyikét megrendelheted itt:

www.contemporary.hu



/ A kurzusról

/ Tanfolyamunk 4 modulból és 28 előadásból áll.

A több, mint 30 órányi online videó, a tanuláshoz ajándékként biztosított
kézikönyv és tutorunk e-mail konzultációs támogatásával sajátíthatod el a
kortárs műgyűjtés professzionális élvezetéhez, vásárlásához és gyűjtéséhez
szükséges tudást.

/ A kurzus célja: hogy elmélyülj a kortárs művészet befogadásában,
értelmezésében, gondolkodásának megértésében, és a műpiac, valamint a
gyűjtés friss változásait is nyomon tudd követni.

/ A kurzus követelményei: nyitottság és motiváció.

/ Kinek ajánlott? minden a kortárs művészet világa iránt érdeklődőnek,
leendő vásárlónak, gyűjtőnek, diákoknak, potenciális befektetőknek,
művészetközvetítőknek, kulturális szakembereknek vagy egyszerűen a
művészet szerelmeseinek.

/ A tutor: Kertész László, művészettörténész, kurátor,
a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA)
oktatási és kutatási igazgatója

A videókat többször újranézheted, megállíthatod, és a világ bármely pontján
élvezheted a kurzust.

Nagy mesterkurzus
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/ Modulok

1. modul Az 1970-es évek magyarországi művészete

Fehér Dávid: Másodlagos realizmus – fotóalapú festészeti
tendenciák a hetvenes években Magyarországon

Készman József: Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968-80
Sasvári Edit: Az absztrakció különútja a 20. század művészetében
Százados László: Határvidékek: a hetvenes évek plasztikai tendenciái –

megközelítési kísérlet
Szőke Annamária: Happening, akció, performance a hetvenes években

Magyarországon
Tatai Erzsébet: Alig látott művészet – a hetvenes évek

neoavantgárdjának konceptuális művei
Beke László: Alkotóként a hetvenes években?
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/ Az előadás a magyarországi festészet fotóalapú tendenciáit vizsgálja,
elsősorban 1970-es évekbeli fotórealista alkotásokra és olyan alkotókra
fókuszálva, mint Lakner László és Méhes László. Felvázolja egy új figuratív
festészeti gondolkodásmód formálódását az 1950-es évek végétől az 1970-es
évek utolsó éveiig. A történet a csernusi szürnaturalizmussal kezdődik, majd
egy a nemzetközi pop arttal rokonítható festészeti törekvéssel folytatódik,
amelynek több képviselője az 1960-as évek végén fotórealista megközelítés
felé fordult. Az előadás a fotórealizmus fogalmát nemzetközi
összefüggésrendszerben vizsgálja, kitér a fotórealizmus különböző

Fehér Dávid: Másodlagos realizmus - fotóalapú festészeti
tendenciák a hetvenes években Magyarországon

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni
gyűjteményének munkatársa. Kutatási területe a hatvanas-hetvenes évek
kelet-európai művészete, a konceptuális művészet recepciója, a
fotórealizmus és a pop art. A Szépművészeti Múzeumban a Lakner László
kiállítás kurátora, a 20. századi és a kortárs állandó kiállítás társkurátora.



/ A Pécsi Műhely a hatvanas évek végén alakult meg Pécsett Lantos Ferenc
tanítványaiból. A hazai konstruktív, avantgárd hagyományok megújításán, új
vizuális nyelv, új vizuális kultúra megalapozásán munkálkodott. A Bauhaus
tevékenységét tekintette példaadónak. A csoport tagjai a korai időszakban
elsősorban geometrikus műveket alkottak, majd számos egyedülálló land art
művet hoztak létre. A konceptuális művészet szellemisége elsősorban
Pinczehelyi, Halász és Kismányoky munkáit hatotta át. A művészek a
hetvenes évek elejétől egyéni utakra léptek, de a közös munkák, a közös
gondolkodásmód továbbra is összekötötték a tagokat.

Előadónkról

Korábban a Műcsarnok vezető kurátora, jelenleg a Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum főosztályvezetője. Kutatási területei: művészetelmélet,
vizuális fenomenológia, gondolat-design. A Pécsi Műhelyt bemutató
retrospektív kiállítás társkurátora volt.

Készman József:
Párhuzamos avantgárd - Pécsi műhely 1968-80
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Sasvári Edit: Az absztrakció különútja a 20. század
művészetében
/ Az előadás az absztrakció helyét és fogadtatását vizsgálja a magyar
művészetben. Leginkább az absztrakt művészet felelt meg annak a
törekvésnek, hogy a társadalomnak legyen egy olyan ideális része, amely
független a kapitalizmust domináló haszonelvűségtől és termelési módtól. Az
előadás áttekinti, hogy az absztrakció komplex kérdésköre hogyan nézett ki a
huszadik századi Magyarországon, milyen viszonylatba került a különböző
politikai rendszerekkel és ezen belül is a szocializmussal, illetve ennek milyen
visszahatása volt rá.

Előadónkról

Művészettörténész, muzeológus, kurátor. 2010-től a Kassák Múzeum
vezetője. Tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen
(magyar-történelem), az ELTE művészettörténet szakán és a bécsi Institut für
Kulturwissenschaft-ban végezte. 2014-ben védte meg disszertációját a PTE
Modernkori Történeti Tanszékének Interdiszciplináris Doktori Iskolájában Fő
kutatási területei a történeti modernizmus és avantgárd, valamint a
művészetirányítás kérdései a hatvanas években.
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/ Az előadás definiálja, hogx mettől meddig tart a 70-es évek, vannak-e
jellegzetességei, eltérései a 60-as vagy éppen a 80-as évekhez képest?
Vizsgálja a kontextus - és ennek megfelelően a különböző művészgenerációk
és ezen belül a neoavantgárd státuszának, s ebből következően a
művészstratégiáinak és azok hatókörének – változásait. A korszak önképét és
utólagos recepcióját, valamint kísérletet tesz a „korszak-jellegzetességek”
meghatározására. Végül a jelenségek tárgyalását tovább szűkíti egy
„műfaj(köz)i” –fókusszal.

Százados László: Határvidékek: a hetvenes évek plasztikai
tendenciái - megközelítési kísérlet

Előadónkról

Művészettörténész, muzeológus, kurátor. 1980-1986: ELTE BTK,
művészettörténet-történelem szak. 1988-tól a Magyar Nemzeti Galéria
Jelenkori Gyűjteményének muzeológusa, 1994-től főmuzeológusa. 1997-től a
Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője. 1999-től a Kritikusok
Nemzetközi Szövetségének (AICA) tagja. Szakterülete a 20. századi és kortárs
magyar képzőművészet. Filmmel, kortárs mozgásszínházzal is foglalkozik.
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/ Az előadás a performance mint műforma definíciójának tisztázása, valamint
a nemzetközi performance-művészet legfontosabb irányzatainak,
képviselőinek rövid áttekintése után ismerteti a hazai kutatásokat. A
hatvanas évek második felében és a hetvenes években számos művész
használt „élőművészeti” formákat – ezek típusait egy-egy példával világítja
meg az előadó. Megismertet azzal is, hogy milyen lehetőségeink vannak a
muzealizálás, a műgyűjtés és az utólagos értelmezés terén.

Szőke Annamária: Happening, akció és performance a
hetvenes években Magyarországon

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi docens. 1982-től a Bölcsész Index,
1987-től a Tartóshullám szerkesztője. 1986-tól az Erdély Miklós-hagyaték
egyik kezelője, majd az Erdély Miklós Alapítvány kuratóriumi tagja.
1990–1991-ben az MKF, majd 1991-től az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet
oktatója. 1992-től az Artpool Alapítvány kuratóriumi tagja. 1997–1998-tól a
Források a XX. század művészetéhez c. sorozat és a Nappali Ház szerkesztője.
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Tatai Erzsébet: Alig látott művészet - a hetvenes évek
neoavantgárjának konceptuális művei

/ Az “alig látott művészetnek”, a 70-es évek neoavantgárdja konceptuális
művészetének meghatározó a jelentősége, mivel a kortárs paradigmához
vezető fogalmi művészet, „a modernista művészet idegösszeomlása” (Art and
Language). A magyar konceptuális művészet első virágkorát a tárgyalt
időszakban, ezen belül is 1971-től, a Beke László-féle Elképzelés-projekt
kezdetétől élte a 70-es évek második feléig.

Előadónkról

Művészettörténész, műkritikus, kurátor, az BTK Művészettörténeti Intézet
tudományos főmunkatársa. 1986-1987: a Képzőművészeti Kiadó
munkatársa; 1988-1993: az Iparművészeti Főiskola oktatója; 2000-2001: a
Műcsarnok Kiállítási Osztályának vezetője, 2003-tól az MTA kutatója. Az AICA
Magyar Tagozatának elnöke 2000–2003, elnökségi tagja 2004–2006, és 2010-.
Egyik fő kutatási területe a magyarországi konceptuális művészet.
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Beke László: Alkotóként a hetvenes években?

/ Beke László az 1960-as évek óta egyszerre vett részt a kortárs konceptuális
művészet szervezésében és a neoavantgárd mozgalmak megismertetésében
és munkájában. A 70-es évek művészetének nemcsak kurátorként, de
alkotóként is aktív alakítója volt. Ma mint művészettörténész tekint vissza a
korabeli tevékenységére, hogy ebből a különleges pozícióból mondja el,
milyen volt az 1970-es évek művészeti élete, elsősorban Magyarországon.
Ezért a kérdőjel az előadás címében.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi tanár. 1968–1969 között a
Művészettörténeti Dokumentációs Központ, majd 1969–1988 között az MTA
Művészettörténeti Kutató Csoport tudományos munkatársa. 1988–1995
között az MNG főosztályvezetője. 1990 óta a MKE címzetes egyetemi tanára,
1990–1994 között tanszékvezető. 1995-től öt évig a Műcsarnok főigazgatója.
2000-től 2011-ig az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója.
Kutatási területe a 19–20. századi művészet, médiatörténet- és elmélet.



2. modul -

/ Gyűjteni az art world és a műpiac szereplőinek és intézményeinek az alapos
ismerete nélkül nem lehet, de legalábbis nem tanácsos. Előadóink első
kézből szolgálnak számodra az alapinformációkon messze túlmutató, máshol
nehezen megszerezhető ismeretekkel. Friss híreket hoznak az egyelőre csak
a szakértők számára látható trendekről is, hatékonyan segítve a döntéseidet.

A modul előadásai

Somogyi Hajnalka: Az OFF-Biennále
Hegyi Dóra: A documenta és a Manifesta
András Edit: A diskurzus szerepe a centrum-periféria viszonyában
Fenyvesi Áron: Új absztrakt jelenségek a kortárs művészetben
Győrffy László: "Budapest horror" - poszthumán és/vagy szubverzív

stratégiákat felvonultató törekvések
Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem trendjei
Vékony Délia: Érzékeny géniusz vagy rafinált manipulátor?
Rechnitzer Zsófia: A magyar kortárs művészet külföldi reprezentációja
Bencsik Barnabás: Miért bennfentes az art world?
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/ Az OFF-Biennále Budapest egy nemzetközi kortárs művészeti esemény,
Magyarország legnagyobb civil, (állam-)független művészeti
kezdeményezése. Alulról szerveződve, hálózatosan működik, művészek,
kurátorok, kutatók, egyetemisták, műgyűjtők és mások együttműködésében
valósul meg. Céljairól és működéséről a legautentikusabb, az OFF
megálmodója, alapítója és vezetője, Somogyi Hajnalka beszél nektek.

Somogyi Hajnalka: Az OFF-biennále

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, az OFF-Biennale Budapest kitalálója és vezetője
Az ELTE-n diplomázott művészettörténetből, majd két évig tanult kurátornak
a New York-i Bard College-ban. 2001 és 2006 között a Trafó galéria vezetője,
2006-ban az Impex – Kortárs Művészeti Szolgáltató társalapítója, 2009 és
2013 között pedig a Ludwig Múzeum kurátora volt, de dolgozott az
Artmagazin szerkesztőjeként is. 2013-ban állt elő az OFF-Biennále Budapest
ötletével, amelynek alapítója, projektvezetője és kurátora is egyben



/ A kasseli documenta története a 2. világháború utáni Nyugat-Németország
kultúrpolitikai újjáépítéséhez és a hidegháborús szemlélethez kapcsolódik.
Az ötévente megrendezett seregszemle olyan meghatározó mérföldköve lett
a nemzetközi kortárs színtérnek, mint a Velencei Biennálé. A Manifesta már a
20. század legvégének terméke, egy nomád biennálé, amelyet kétévente
más-más európai városban rendeznek meg. Mindkét mega-kiállítás
létrejötténél meghatározó fontos szerepet kapnak a kurátorok, akik
meghatározzák az aktuális esemény koncepcióját, művészválogatását,
formátumát.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor és műkritikus 1996 és 2003 között a budapesti
Ludwig Múzeum kurátora. 2005 óta a tranzit.hu igazgatója. Párbeszédre
épülő, oktatási és kutatási célú művészeti projektek létrejöttének a
támogatását és menedzselését tekinti a tranzit.hu elsődleges feladatának.

Hegyi Dóra: A documenta és a Manifesta



András Edit: A diskurzus szerepe a centrum-periféria
viszonyában
/ A modernizmus kialakulásával létrejövő új értékrend miként foglalja
magában a centrum-periféria felosztás gyökereit, és miként határozza meg
annak formálódó hierarchiáját? Melyek azok az ellentétpárok, amelyek ez
kifejezik: kreatív, vezető szerep, vs, követő, imitáló; normatív, utat mutató, vs.
megkésett, lemaradt; tiszta, vs. hibrid; szinguláris, vs. több is van belőle?
Mindezen hogyan változtat a posztmodern, a kritikai művészettörténet, a
„kortársiasság” és végül a fokozatosan eluralkodó sokközpontúság?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi oktató 1977-1979: a Nemzeti Galéria
kurátora; 1987-1995: az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet levéltárának
vezetője; 1995-1997: az MTA kutatója,; 1997-2002: művészeti folyóiratok New
York-i munkatársa,; 2004-2007: az MTA Művészeti Gyűjteményének
főkurátora: 2002-től az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének
főmunkatársa.
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/ Az előadás olyan művészeti gyakorlatokról, fiatal képzőművészeti
pozíciókról nyújt áttekintést, amelyek jellemzően a 2010-es évek során
fordultak az absztrakt ábrázolásmód felé. Az új absztrakció jelenségét
értelmező előadás főként a festészet területét fedi le, de integrálni igyekszik
más képzőművészeti műfajokat is, valamint bemutatja a Közép-Kelet Európai
régióban jelenlévő párhuzamokat is. A prezentáció amellett is érvel, hogy az
új absztrakció az analóg képek és az analóg „képcsinálás” relevanciáját keresi
digitális világunkban.

Fenyvesi Áron:
Új absztrakt jelenségek a kortárs művészetben

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. 2011-től a Trafó Galéria vezetője, korábban az
FKSE titkára volt. 2009 óta az Esterházy Művészeti Díj zsűritagja, 2013-14-ben
az Oskar Cepan-díj zsűrielnöke. Meghívott kurátora volt a berlini Plan B
Galériának és a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeumnak. Írásai rendszeresen
megjelennek az ArtReview-ban is. Jelenleg az acb Galéria főkurátora.
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/ A Budapest Horror a kortárs magyar művészeti színtér azon szubverzív
tendenciáit képviseli, amelyek a test művészi megjeleníthetőségének
válságára mutatnak rá. E művészek számára az emberi alak újra releváns
téma, ugyanakkor a test-, illetve emberábrázolás nem a művészet magától
értetődő „adottságaként” jelenik meg, hanem olyan esztétikai és
kultúrtörténeti problémaként, mely folyamatos poétikai újrakezdéseket és
vizsgálatokat igényel. Alapvetően a horror-esztétika felől, és gyakran
poszthumán stratégiák mentén kontextualizálják az emberi alak válságát egy
olyan nyitott hálózatot alkotva, amelybe szervesen bekapcsolódhatnak a
társművészetek vagy más diszciplínák képviselői is.

Györffy László: "Budapest horror" - poszthumán és / vagy
szubverzív stratégiákat felvonultató törekvések

Előadónkról

Győrffy László, képzőművész, publicista, a Corvin Rajziskola oktatója 2001-
ben végzett az MKE festő szakán, 2015-ben pedig elvégezte a PTE Művészeti
Kar Doktori Iskoláját. 2003-ban elnyerte a STRABAG festészeti fődíját, 2005-
ben a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. Magyarországon kívül
Párizsban és Los Angelesben voltak önálló kiállításai. 2005 óta rendszeresen
publikál művészeti folyóiratokban, 2009-ben Kállai Ernő-ösztöndíjas volt.
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Emőd Péter: A nemzetközi műkereskedelem trendjei

/ A gyűjtő, a műtárgyba befektetni kívánó vásárló elsősorban a trendekre
kíváncsi, amelyek azonban a műkereskedelem világában a rengeteg
befolyásoló tényező miatt nagyon nehezen megjósolhatóak, és sok esetben
igen rövid életűek. Az előadás áttekintést ad az ezredforduló óta eltelt
időszak legfontosabb trendjeiről és megpróbálja felmérni, mely trendek
folytatódása várható a következő években és hol lehet inkább az eddigiek
módosulására, adott esetben megfordulására számítani. Kitér a fő
kérdésekre: hol vásárolunk műtárgyat, mennyit fordítunk műtárgyvásárlásra,
mit és végül kit vásárolunk?

Előadónkról

Művészeti újságíró, szerkesztő. Fő területe a nemzetközi műkereskedelem.
Az artPortal nemzetközi szerkesztője – írásai - többek közt a Műértőben, a
portfolio.hu-n, valamint a HVG-ben jelennek meg.
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Vékony Délia: Érzékeny géniusz vagy rafinált manipulátor -
a művész identitás-változása

/ Az aukciós világ egyik szenzációja volt, amikor Jeff Koons Balloon Rabbit /
Lufi Nyúl szobrát 91 millió dollárért vásárolták meg a Christie’s aukcióján.
Egy géniusszal van dolgunk, aki kiváló érzékenységgel szól hozzá a kor és a
művészet szelleméhez, és/vagy Jeff Koons zseniális üzletember, aki tudja,
hogyan manipulálja a művészeti piacot? Más-e ő, mint azok a művészek,
akiket mi ismerünk, és akiktől mi vásárolunk? A beszélgetésben a kortárs
művész identitásáról lesz szó, rákérdezünk arra, hogy kik ma a művészek, mit
jelent ma művésznek lenni, mit várunk el a kortárs művészektől?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, az IBS művészetmenedzsment tanszékének
adjunktusa.
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/ Az előadás témája a kortárs magyar művészet iránt megnövekedett külföldi
piaci érdeklődés. Vizsgálva, hogy milyen hatása volt a 2008-as válságnak a
feltörekvő piacok művészeinek piaci “megjelenésére”, és hogy miként kapott
ebben helyet a kelet-európai és a hazai neoavantgárd, milyen utat jártak be
az 1960-70-es évek magyarországi művészei és műveik a nyugati
intézményrendszerben, és hogy mi is lehet a történet folytatása. Szó lesz
többek között Maurer Dóra karrierpályájáról, a Tate és a Pompidou Kelet-
Európára szakosodott gyűjteményezési bizottságairól, valamint a hazai
galériák és műgyűjtők különleges összefogási kísérleteiről.

Rechnitzer Zsófia: A magyar kortárs művészet külföldi
reprezentációja

Előadónkról

Esztétika és művészetelméleti tanulmányok után a kortárs művészeti piac
történeti és üzleti tanulmányokból szerzett diplomát a University of
Warwickon. A Roham Galéria alapítója és kurátora, a Kovásznai
Kutatóközpont Alapítvány stratégiai tanácsadója, majd az Austin / Desmond
Fine Art művészeti tanácsadója és kurátora Londonban. 2016-tól a The Bazin
Project alapító művészeti tanácsadója, jelenleg az OFF-Biennále Fundraising
menedzsere.
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/ Az art worldnek az angolszász és euro-atlanti pénzügyi konstrukciók és
szocio-kulturális mintázatok a meghatározó működési keretei. Az összetett
és folyamatos változásban működő rendszer egyik legjellemzőbb sajátossága
a belső referencialitás, az egyes elemek egymáshoz való viszonyának
folyamatos definiálása, értékelése és újrapozícionálása. Az értékképző
mechanizmusainak a külvilág számára nehezen követhető és értelmezhető
logikákon alapuló konstrukciója a bennfentesség gyanakvással kezelt
aurájával és az önkényesség látszatával terheli meg a szereplőket. Az
előadás, a különböző művészi pozíciók, stratégiák és alkotói magatartások
közti értékhierarchia kialakításának folyamatát vizsgáló elemzéssel igyekszik
választ keresni a címben megfogalmazott kérdésre.

Bencsik Barnabás: Miért bennfentes az art world?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, jelenleg a Glassyard Galéria művészeti vezetője.
Az ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange) alapítója, a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum volt igazgatója.
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3. modul -

/ Ez a modul segít áttekinteni néhány témacsoportot a kortárs művészet
meghatározó topikjai közül, valamint megismertet néhány médium a laikus
számára nehezebben átlátható kortárs viszonyaival: a videótól a digitális
művészetig.

Mélyi József: Emlékezetpolitikák és a kortárs művészet

Lázár Eszter: A női szerepek és a munka

Timár Katalin: Kortárs művészet és rendszerkritika

Szegedy-Maszák Zoltán: Digitális művészet ma

Német Szilvi: A videó a kortárs művészetben

Turai Hedvig: A holokauszt és a kortárs művészet
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/ Az elmúlt három évtizedben az emlékezet a kortárs művészet
megkerülhetetlen fogalmai közé tartozott, s így olyan témakörök is a művészi
vizsgálat tárgyaivá váltak, mint az archívum, az emlékezetkultúra vagy az
emlékezetpolitika. A kapcsolódási pontok minden műfajban és technikában
megtalálhatók, mégis legkézenfekvőbben a köztéri művészetben és az
emlékműben érhetők tetten. Mi tehet a kortárs művészet, ha a fikció, vagy a
nemzetállamok történelempolitikája kezdi uralni a múltat? Lehetséges-e,
hogy a spektákulum korából átléptünk a „poszt-monumentum” korába?

Mélyi József: Emlékezetpolitikák és a kortárs művészet

Előadónkról

Művészettörténész,művészettörténész, műkritikus, kurátor, egyetemi oktató
1994-től 1999-ig a Berlini Magyar Intézet, majd 1999-től a C3 Alapítvány
munkatársa Peternák Miklóssal az Exindex alapítója. 2003 és 2005 között a
Goethe Intézetben dolgozik. Jelenleg a MKE és a MOME oktatója.
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/ Az előadás az évszázadok során rögzült női szerepekből kiindulóan a női
munkával, a hagyományosan a nőknek dedikált, „otthon végezhető könnyű
fizikai tevékenységekkel” kapcsolatos hazai és nemzetközi művekkel
foglalkozik. A nyugati-európai művészettörténet sztereotip nőábrázolásai
összefüggenek a női művészek múzeumi alulreprezentáltságával, és az
intézményes kanonizációjuk problémáival. Lehet-e művészet a házimunka,
és hogyan tematizálják a kortárs nőművészek a nőkre „optimalizált”
munkalehetőségeket?

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, egyetemi tanársegéd 2004 - 2005 FKSE Kiállítási
Bizottságának kurátora, 2008-től a Labor bizottság tagja 2009 - től
tanársegéd a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet – elmélet
Tanszékén. Kurátori ismereteket, kiállítás-rendezést oktat. Fő kutatási
területei közé tartoznak – többek közt – a feminista attitűd, valamint a nők
reprezentációja a kortárs művészetben.

Lázár Eszter: A női szerepek és a munka
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Tímár Katalin: Kortárs művészet és rendszerkritika
/ A társadalomtudományi közegben a kapitalizmus a kritika tárgya, amelyet
az előadás tovább bővít a kulturális rendszer, a gazdasági rendszer és a
politikai rendszer kritikáját is tárgyalva. Konkrét munkák, illetve
intervenciókon keresztül tárgyalja a témát: Atelier Populaire, Kívül tágas, a
Szabad Művészek Csoportja tiltakozásai, az Eleven Emlékmű projekt stb.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. 1984–90: ELTE BTK, angol–műv.tört. szak;
1993–94: CEU műv.tört. szak; 1994–97: ELTE műv.tört. PhD; 1999: Getty
Summer Institute in Art History, Univ. of Rochester, N. Y.; 1995–99-ben
kurátor a Műcsarnokban, 1995–96 között a Magyar Narancs képzőművészeti
kritikusa, 1996–98-ban az Éjjeli Őrjárat szerkesztője, 2002-től a budapesti
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum kurátora. 2007-ben a Velencei
Biennálén, általa kurátorként jegyzett magyar pavilon elnyerte a legjobb
nemzeti pavilonnak járó Arany Oroszlán díjat. Írásai rendszeresen jelennek
meg hazai és nemzetközi folyóiratokban és kiadványokban.

178



/ A számítógépes művészet vagy újmédia művészet ritkán tárgyalt, de
ugyanakkor az egyik legprogresszívebb és a leggyorsabban változó területe a
kortárs művészetnek. Gyűjtése is a legizgalmasabb kihívások közé tartozik.
Ehhez kapsz jól érthető fogódzókat a médium egyik legnevesebb hazai
képviselőjétől és egyben oktatójától. Előadásában röviden áttekinti az
algoritmikus gondolkodás gyökereinek kialakulását a képzőművészetben,
majd kortárs példákon szemlélteti a számítógépes művészet műtípusait és
irányzatait. Választ kapsz arra a kérdésre is, mi mindennek a technológiai
alapja: "mesterséges intelligencia" vagy mintázat-felismerés?

Szegedy-Maszák Zoltán: Digitális művészet ma

Előadónkról

Képzőművész, egyetemi oktató. 1992 óta tanít az MKE intermédia szakán,
művészete is az új képfajtákkal kísérletező műftípusokhoz köthető. Művei
technikai és gondolati értelemben is inspiratívan ötvözik a legkorszerűbb
technikákat a már elfeledettnek vélt eljárásokkal.
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/ Mitől videóművészet a videóművészet? Tudod-e mely művekből áll a videó
TOP 10 a műpiacon? A videó, mint médium történetét Magyarországon
kevesen ismerik. A videó-művészet egyik legavatottabb magyarországi
kurátora nyújt számodra - többek közt erről is - áttekintést, majd friss
példákon keresztül megismertet a posztmodernben, az információs
társadalomban kialakult új műtípusokkal és topikokkal.

Német Szilvi: A videó a kortárs művészetben

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor és kritikus. A CEU Visual Studies Platform
programkoordinátora. 2011 óta ő a Crosstalk Video Art Festival vezetője,
amely egy olyan éves rendezvény, amelynek célja a videóművészet új
trendjeinek bemutatása. További kutatási területei a mediális politikák és a
digitális populizmus, ez doktori programjának is a témája az ELTÉ-n.



Turai Hedvig: A holokauszt és a kortárs művészet

/ Az előadás a következő kérdéseket bontja ki: mi köze a kortárs
művészetnek a holokauszthoz? Reprezentálni vagy nem reprezentálni? Az
ábrázolás tilalma. Holokauszt etikett – szabályok, elvárások (egyedi,
történelmi hűség, emelkedettség, oktatás, „Soha többé!”) Kitüntettet
műfajok. Dokumentum/történelem - fikció/művészet feszültsége: hogyan
egyeztethető össze esztétika, művészet és történelmi hitelesség,
modernizmus és holokauszt. A holokauszthoz való viszony kérdései. Poszt-
szocialista viszonyok.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. Korábban a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti
Galéria, az Education Abroad Programme of the University of California,
illetve a Corvina Kiadó munkatára, jelenleg az IBS oktatója. Fő kutatási
területei: a gender, az emlékezet, a holokauszt reprezentációja, akelet-
nyugati relációk és a vizuális kultúra a kortárs művészetben.
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4. modul -

/ Ami a legfontosabb egy gyakorló gyűjtőnek: a gyűjtemény gondozása és
menedzselése. Olyan részletekkel is foglalkoznak a modul előadásai,
amelyeket esetleg nincs kitől megkérdezned. Több alapvető téma a terület
legjobb szakértőitől: a katalogizálás kérdésétől a gyűjtemény befektetésként
való menedzseléséig vagy a publikálás lehetőségeiig.

Dragon Zoltán: Katalogizálás és dokumentáció professzionális módon
Jaksa Éva: A műtárgybiztosítás kérdései
Pankaszi István: Papír a gyűjteményben
Kertész László: Ki, hol és mit gyűjt? - kortárs gyűjtők globális és

lokális gyakorlat
Tóth Pál Sándor: A gyűjtemény mint befektetés menedzselése
Ébli Gábor: A kollekció reprezentációjának lehetőségei



/ Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a muzeális
gyűjteményekre vonatkozó jogszabályok, illetve a múzeumi világban
használatos ügyviteli és nyilvántartási szoftverek mennyire alkalmazhatók
magángyűjteményekre. Megvizsgálja, hogy a segédgyűjteményként
elnevezett adattár, fotótár, könyvtár milyen szerepet kaphat egy
magángyűjtő esetében, és milyen haszonnal kecsegtet létrehozásuk. Azaz
egyszerűbben: egy magángyűjtő miért, hogyan és mivel vezessen
professzionális nyilvántartást a gyűjteményéről.

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor, főmuzeológus (budapesti Ludwig Múzeum),
szakterülete a magyar és mexikói 19-ik századi művészet, illetve a digitális
muzeológia. A Múzeumi Digitalizálási Bizottság, a CentrArt
Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület és az OFF-Biennále
Budapest társalapítója, elnökségi tagja.

Dragon Zoltán:
Katalogizálás és dokumentáció professzionális módon
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Jaksa Éva:
A műtárgybiztosítás kérdései - esetek és problémák

/ Mi a célja a műtárgybiztosításnak? Mire terjedhet ki, és mire nem? Mi a
biztosított érték? Mi a pótlási érték? Milyen szabályokat kell betartani az
érvényes biztosításhoz? Milyen kár térülhet meg? Mennyi a biztosítási díj?
Milyen biztonságtechnikai tanácsokkal tud segíteni a biztosító a kollekciónk
megőrzésében? Hogyan kérjünk díjkalkulációt és a kérést milyen eljárási
rend követi? Mikor éri meg biztosítást kötnünk és mikor nem? Ilyen és ehhez
hasonlóan fontos kérdésekre kaphatsz választ első kézből az előadást
meghallgatva.

Előadónkról

Műtárgybiztosítási termékmenedzser az UNIQUA Biztosítónál, a magyar
műtárgybiztosítási piac egyik legnagyobb szereplőjénél. Közel húsz éves,
rendkívüli műtárgybiztosítási tapasztalattal készít ajánlatokat, dolgoz ki
egyedi szerződéseket mind köz-, mind magángyűjtemények számára. A CEU
posztgraduális művészettörténet képzését is elvégezte.



/ Az előadás fő témája: a papír mint művek hordozója, a gondozás-tárolás,
kezelés praktikumai, mindaz, ami egy gyűjtőnek ebből fontos lehet. A
prezentáció első része megvilágítja, mi a különbség a klasszikus és kortárs
papírhasználat közt, ezt egy rövid papírtörténeti háttér felvázolásával segítve.
Megismertet a tömeggyártással járó technológiai változások előnyeivel és
hátrányaival. Tanácsokkal lát el, hogy mire kell ügyelnünk papír alapú művek
vásárlásakor és a gondozásuk során, valamint, hogy miként segíthetjük a
művészek munkáját és a művek életének a meghosszabbítását a megfelelő
minőségű hordozó és a rákerülő anyagok biztosításával.

Pankaszi István: Papír a gyűjteményben

Előadónkról

1977 óta dolgozik a Szépművészeti Múzeumban, 1980 óta a Grafikai Osztály
Munkácsy díjas főrestaurátor munkatársaként. A Magyar Képzőművészeti
Egyetemen végzett papír szakon. A szakértői munkák mellett folyamatosan
részt vesz az ELTE és a PPKE művészettörténészeinek oktatásában, illetve a V-
Pearl és a Kogart festménybecsüs képzésében.



/ A világ mely pontjain él a legtöbb kortárs műgyűjtő? Hogyan
csoportosulnak a gyűjtők a nagy kortárs kereskedelmi központok körül,
illetve hol vannak ezek a központok? Milyen a férfiak és nők, idősek és
fiatalok aránya a kortárs gyűjtők közt? Milyen nemzetiségű művészek műveit
gyűjtik az egyes országokban? Melyek a gyűjtés domináns motivációi?
Korrelál-e és ha igen, miként a gazdagok és a leggazdagabbak előfordulása a
kortárs műgyűjtőkével? És még számtalan hasonló érdekes kérdésre válaszol
az előadás globális áttekintésben gyűjtőkről, gyűjteményekről.

Kertész László: Ki, hol és mit gyűjt? Kortárs gyűjtők
globális és lokális gyakorlatai

Előadónkról

Művészettörténész, kurátor. A Praesens alapító szerkesztője, majd 2002-től a
Képző és Iparművészeti Lektorátus művészeti főtanácsadója, később
igazgatója. Jelenleg a CCA oktatási és kutatási igazgatója. Fő kutatási
területei: kortárs szobrászat, köztéri művészet, részvételi művészet és az art
world, valamint art market működési mechanizmusai. Számos könyv és
tanulmány szerzője.
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Tóth Pál Sándor:
A gyűjtemény mint befektetés menedzselése

/ Az előadás a kortárs gyűjtemények menedzselését befektetési szempontból
vizsgálja. Ezen belül is a különféle műtárgy befektetési típusok
tulajdonságait, az indikátoraikat és a bennük rejlő lehetőségeket. Példákon
illusztrálva különít el tudatos és impulzus alapon létrehozott
gyűjteményeket. Analizálja a befektetési alapon, tudatosan felépített
gyűjtemények legfontosabb jellemzőit, akvizíciós szempontjait és várható
eredményeit, eszközöket adva felépítésükhöz.

Előadónkról

Esztéta, művészeti tanácsadó, gyűjteménykezelő (gyujtemenykezeles.hu) és a
GalleryTool alapítója (www.gallerytool.com). A Deák Erika Galéria volt
művészeti vezetője, meghívott előadó a MOME menedzser képzésein,
valamint a az IBS művészetmenedzsment tanszékén. Szakterülete a kortárs
magyarországi művészet a 90-es évektől napjainkig.



/ Az előadás példákkal illusztrálva, részletesen tárgyalja a gyűjtemény
reprezentációjának lehetőségeit és fokozatait. Kiállítások: időszaki - tartós
(letéti) – állandó. Kiállítási sorozatok: kiállítóhely, galéria, múzeum, stb.
Publikációk: sajtó, szaklapok, katalógus, könyv, interjúkötet, szakkönyv,
enciklopédia, online általában és szakosodott felületeken, valamint televízió
és egyéb média. Reprodukciók: magazinoktól a borítóképen át az
óriásplakátig. Események: előadás, tárlatvezetés, kerekasztal, stb. Tárgyiasult
formák: bankkártya, telefonkártya, vállalati naptár, stb. Új média: e-book,
weboldal, egykori katalógus issuu formában, stb.

Ébli Gábor: A kollekció reprezentációjának lehetőségei

Előadónkról

Esztéta, korábban az MTA Művészettörténeti Intézetének munkatársa, majd
2005-től a MOME Elméleti Intézetének oktatója, a Design- és
művészetmenedzsment képzés szakfelelőse. Fő kutatási területe a modern
és kortárs művészet köz- és magángyűjteményezése.



Duliskovich Bazil: Tekintély, 2019, olaj, papír, 95 x 69 cm
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