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MFT (Művész- Felfedező- Támogató) 
 
A MŰVÉSZET ÉS ÜZLETI SZFÉRA NYITÓTÁNCA 
 
 
Kétségtelen, hogy a radikálisabb kommunikáció elengedhetetlen kelléke a kortárs művészet 
értékeit képviselő szellemi támogatók eszköztárának. Alapvető célom a bemutatásra méltó 
műalkotások megfelelő értelmezése és értékelése, vagyis egyfajta színvonalas 
„műcsarnoki”csomagolás után, az érdeklődő nagyközönség élménygazdagítása mellett a 
potenciális mecenatúra oltára elé vezetni. Nem a szó elcsépelt értelmében, hanem a klasszikus 
értékeken edződött tanult kommunikáció nyelvén.  
 
 
A mecénás 
 
A személyes kapcsolatok semmivel sem pótolható varázsa, a művészet iránti alázat 
ledönthetetlen ereje, olyan új perspektívát képezhet egy intelligens, jól irányított és felépített 
kommunikációban, amelyben a művész, a műértő és a művekbe beleszerető, lelkes támogató egy 
csónakban evez. 
 
Közvetlen közelről adhattam az ötletet egy olyan vagyonos vállalkozónak, akit már évek óta 
ismertem, és tudtam, hogy mélyen tiszteli a művészetet, és a művészeket. Sorra hordtam neki az 
általam interjúvolt kortárs képzőművészek alkotásait, mire elindult benne valami. Látszólag 
nagyon távol állt egymástól az általa üzemeltetett szórakoztató komplexum és a festmények. 
Aztán rájöttem, hogy az éjszakai élet olykor romlott hangulatából kifejlődött nála a megfestett 
életérzések felemelő diadala. Értékelte a szépet, a nemeset. No, ehhez azért kellett egy alkat is. 
Viszont kitaláltuk, hogy miként tudná oly módon támogatni a tehetségeket, hogy az jó legyen a 
művésznek is, meg persze neki is. Létrehozott egy művésztelepet a Balatonnál. És sorba 
meghívta a festőket, szobrászokat családjukkal együtt, alkotni és nyaralni. Az ár nem volt más, 
mint egy alkotás. Így kezdődött… Mára nagyon komoly gyűjteménnyel rendelkezik. És anno 
először nem az alkotásokat mutattam meg neki, hanem érdekessé tettem magát a művészt.  
Aztán fordítva. Később ismét visszatértem a gyökerekhez, és a művészről, az emberről, sorsáról, 
életviteléről meséltem. És így megy ez ma is. A filmjeimet mindig támogatta, de természetesen 
kapni is akart valamit. Hol reklámot, hol megbecsülést, hol kapcsolatot. Azért írtam le ezt az 
esetet, mert így indul a mecénás szerepe az alkotási folyamatában. Hihetetlen fontos, olykor 
láthatatlan, de nélkülözhetetlen bázisszereplői a művészetnek.  
 
Ez a fajta támogatóbarát szemlélet számomra nem csupán egy papírra vetett képlet, amely 
íróasztal mögül gondolatban épít magának műszerető kultúrpalotát. Mint televízió vezető 
számtalan olyan műsort készítettem, amelyben a művészeket egy teljesen más oldalukról 
nyitottuk meg a közönség előtt. Nem a születési idő és a stílus, valamint a bemutatott tárgyak 
címei vitték a prímet, hanem a műalkotó, mint ember vált oly érdekessé a műsorban, hogy a 
produktum megtekintése egyértelműen következett a KÉPMÁS-MÁSKÉPP című bemutatkozás 
után. Hisz miért látogatnak meg egy templomot az emberek Andocson? Nem azért, mert barokk 
kegyhely, hanem mert a Szűz Mária szobornak majd’ 300 ruhája van és állandóan öltöztetik. 
Vagy miért akarnak megnézni egy kiállított festményt az érdeklődők? Nem csupán a színe, 
árnyalata miatt. Hanem, vagy azért, mert annyit hallottak már arról a festményről, vagy a 
művész személyisége vált annyira izgalmassá, érdekessé, hogy látniuk kell, mit produkál. És mi 
az, ami mindkét esetben a háttérben feszül? A kommunikáció. Ezért nagyon fontos, hogy 
beszéljünk a kortárs művészetről, vagy írjunk róla, de a legfontosabb, hogy ezt a két dolgot soha 
ne hagyjuk abba. 
 
 
 
 



A művész 
 
„Kívül belül szépsége párosul egyfajta szakadár mámorral, mintha állandóan meg akarná cáfolni 
a róla kialakított képet. Érzékenysége és bimbózó művészi látásmódja fiatal kora ellenére hiteles, 
hisz a mosolya mögött megélt fájdalmak visszafintorognak figuráiban. 
Lenyűgöző magabiztossággal rajzolja meg az „arcokat”, a történeteit, holott meglepő karakterei 
egy egészen más világból jöttek, és máshogy is mozognak, mint amit megszoktunk. 
Ezért öröm nézni, ahogy együtt nő fel ez a tehetséges lány az általa megrajzolt sajátos világával.” 

(Tarnócai Éva) 

Ki ez a lány? Mit csinál? Mit tud? Látni szeretném. Ez néhány mondat csupán egy művészről, aki 
rögtön izgalmassá válik, pedig csak egy jó íróka kellett tehetséges rajzai mellé. De így születnek a 
művészek. Akik teszik a dolgukat, mert a belső szükséglet nem hagyja őket nyugodni, és muszáj 
festeniük, formálniuk, lehetetlen anyagokból komponálva designt lehelni a gondolataikba, mert 
ha nem teszik, úgy érzik, felrobbannak. Sok esetben érzékeny kamaszlelkűek, máskor kiégett 
büszke diktátorok, de vannak finom lelkű csendes őserők, és olyan talentumok is, akiket úgy kell 
összekanalazni az utcáról. De mindig érdemes felemelni őket, mert olyan produktummal állnak 
elő, amely egyetemes, üzen, provokál, hat. Hogy melyik hat leginkább, azt csak az idő dönti el, 
mindenesetre nekünk az a dolgunk, hogy tiszteljük, szeressük és támogassuk őket, hogy az 
időnek legyen miből válogatnia. 
 
 
A közönség: 
 
Mint újságíró, író fontosnak tartom a meglévő kapcsolatok felfrissítését, és új kommunikációs 
csatornák életre hívását. Nemcsak a kiállítás időpontját, és a művészek nevét kell megjelentetni, 
mert az nem sokat ér manapság. Érdekessé kell tenni a témát. Olyan valamit kell kiemelni a 
kiállításból, legyen az csupán az egyik mű, ami haladva a korral, kicsit bulváros módon, de 
odacsalogatja a vendégeket. Hiszek abban, hogy az értékek áthullámoznak, ha egy kicsit 
modernebb, ütősebb köntösbe csomagoljuk őket. Attól az érték érték marad. Divatot kell 
teremteni újra a festett verseknek, a lélekből formált szobroknak, a kortárs kultúra megannyi 
remekének. Igényességre kell ébreszteni a fiatalokat, hogy sikk legyen randevúzni a festett, 
izgalmasra formált művek előtt.  
 
Tény, hogy növelni kell az interaktivitást. A nézelődés mellett egyre több élményre van szüksége 
a rendszeresen betérő szakmai, de főképp a mindenre nyitott, értékre és irányra éhes, 
közönségnek. A színvonalas tárlatvezetés nem csak a látogatók szempontjából elengedhetetlen 
aktus. A művész biztosan örülne, ha a néző önmagától állva tapsolna a festménye előtt. 
Csakhogy a mai, modern, kortárs művészet igényli a belső csend terelő útmutatást. Olykor apró 
segítség kell ahhoz, hogy egy mű megszólalhasson. A mű és műélvező közti beszélgetéshez pedig 
még több időre van szükség. Ezért a tárlatvezetés vérbeli pedagógus, színészi és szakmai munka. 
Nagyon jó ötletnek tartom a gyerekprogramokat. Hihetetlenül fontos a gyerekekbe már kicsiny 
korban magokat ültetni. Aztán ahogy nőnek, gondolkoznak, együtt fejlődnek a bennük növekvő 
művészetfával. Egy-egy kiállításhoz ma már filmprogramok, bejátszások, esetleg archív anyagok 
felhasználása, műsorvezetés, zenei hangulaterősítés, és persze kiadványok is tartoznak. Az 
ötletek tárháza persze kimeríthetetlen, de szükségszerű, no meg drága. Viszont ma már a 
csomagolás a művészetek területén is elengedhetetlen. Szórakoztatva kell beinjekciózni az 
értékeket már a legkisebbekbe. A csomagolás viszont jót tesz a vendégeknek, és a művészi 
produkcióknak is, legyen az fotó, építészet, iparművészeti alkotás, fény vagy lámpa tér-kép, 
esetleg a művészi magatartás tudományának ismerete. De ha kellőképpen tálalva van egy 
művész, és nemcsak a produktum, hanem intermediális oldalról is, akkor a vendégek 
érdeklődése is értéket képez adott pillanatban. Hisz a nagy dolgok így születnek produkció és a 
rácsodálkozás mezsgyéjén. Oly kis területről van szó, de ha találkozik a felkeltett igény, a 
felismerés, és a megformált gondolat, az mindig meghatározó, és útindító a siker felé. A 
szoktatásról nem is beszélve. 
 



Külföld – belföld –csere kortárs művészeti program 
 
Mikor Srí Lankán jártam, egy fantasztikus kortárs kiállítást láthattam. A fiatal tehetséges festő 
Lengyelországból érkezett. 4 képe maradt, miután 1 hét múlva ismét meglátogattam az óceán 
parti városkában. Akkor mesélte, hogy fél év múlva Srí Lankai festőt fogadnak odahaza, és ez a 
gyümölcsöző kapcsolat már 4 éve tart. Ők szponzori segítséggel szállásolják el a művészt, és 
egyéb támogatást is így szereztek meg. Nagyon tetszett nekem ez az ötlet, ami ugye nem 
egyedülálló, de mégis működik. Életképes, egyszerű és sikeres. Kiderült, hogy a fiú kiállítása 
csak része az egésznek, hisz havonként érkeznek a lengyel művészek, a digitális, fotó, 
iparművészetet, valamint a tűzzománcot képviselve.  Így hamarosan elmondható lesz, hogy a 
lengyel kortárs művészet képes a nemzetközi műkereskedelemben is megállni a helyét. 
Hisz ez a cserefestő program, nem csak Srí Lankára korlátozódott. Szívesen építenék hasonló 
kapcsolatokat, miközben megszervezném a viszontlátás fogadóképességét Magyarországon, már 
ami a kiállításon kívül az egyéb költségeket illeti. 
 
 
Hogy szeressük támogatva a művészetet non-profit módra és hogyan üzleti 
alapon? 
 
Elérkeztünk a cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó, valamint a vállalkozási tevékenységből 
származó bevételeket felölelő ötletekhez.  
 
 
A non-profit légtornászat varázsa: 
 
Adományok, támogatások. Oly könnyű leírni ezt a két szót, viszont a mai világban megszerezni 
egyre nehezebb. Ugyanis mit ad cserébe a közhasznú társaság? Jó kérdés. Adókedvezménnyel 
nagyot lépnénk előre, de egyelőre csak a mecénások jó ízlésére, méltányosságára, vég nélküli 
lelkesedésre, jóindulatára, a „beleszerettem” hajlamokra számíthatunk, köszönhetően a kiváló 
kapcsolati tőkének. No és némi reklámot, szóbeli megbecsülést, elismerést és sok köszönetet 
kaphatnak tőlünk a mecénások, amit a kiállítás cipel magával. Az előbb leírt közhasznú 
ismérveken edződött mai magyar támogatók a fent leírt fantasztikus tulajdonságaikat életben 
tartva számíthatnak még valamire: hogy nem hagyjuk őket nyugodtan csücsülni a pénzükön. Ott 
már vége a szabadságának, mikor az első támogatását adta egy kiállításnak, rendezvénynek. A 
mi feladatunk, hogy kedves-éber módon életben tartsuk e jó szokásukat. 
 
Lefordítva ezek a támogatások készpénztámogatásokon túl lehetnek ingatlanok, dologi-tárgyi 
felajánlások, átadott értékpapírok, sőt a szolgáltatások biztosítása is.  
 
Az adományok másik különleges fajtája az úgynevezett „1%-os felajánlás”, ahol az adományozó 
személye anonim, így természetesen igazolást sem lehet arról kiadni. Ezt is szeretjük, és meg is 
teszünk érte mindent, hogy hozzájussunk.  
 
És a fentieken kívül meg lehet célozni még bizonyos alapokat, önkormányzati támogatásokat 
egy-egy ötletre, illetve más alapítványokkal karöltve közös pályázatokat is össze lehet hozni. 
Gondolok itt térségi, határon áthúzódó pályázatokra, amelyben több résztvevő szerepel.  
A közhasznú és a cél szerinti tevékenység folytatásából származó ár- és díjbevételek, 
költségtérítések sem számítanak vállalkozási bevételeknek, hisz nem a profitszerzés az 
elsődleges cél, hanem a megjelölt célok megvalósítása. És itt egy nagyon fontos ponthoz 
érkeztünk, hisz ennek az egy mondatnak a megértése és gyakorlatba ültetése sok pénzt hozhat a 
konyhára. 
 
Nagyon fontos információ továbbá, hogy a közhasznú szervezetek céljait szolgáló eszközök 
értékesítéséből adódó bevételek nem számítanak vállalkozási bevételnek. Vagyis ez szintén új 
lehetőségeket csillant fel a kortárs művészetben. Kérdés, hogy mit nevezhetünk eszköznek. 



Úgy gondolom, hogy a fentiek figyelembevételével elmondható, hogy a Műcsarnok 
managementjének és az ügyvezető igazgatónak alapvető feladata és célja, hogy folyamatosan 
figyeljen a pályázatokra, és egy rendkívül erős, gazdag és tartós adományozói bázist építsen ki 
maga köré, valamint lobbyzzon az állami szerveknél, válassza ki az adott művészeti ágazatok 
legkiválóbb ismerőit, személyes kapcsolatot ápoljon a legtehetségesebb művészekkel, ügyeljen a 
költségvetésre, kreatív kampányok segítségével népszerűsítse a művészetet 
Sok lehetőség rejlik a támogatás klasszikus értékeken edződött, de kortárs jegyekkel átitatott új 
értelmezésében, amennyiben egy jól működő törvényes viszonzó rendszert létrehozunk. 

Akrobatikus vállalkozási tevékenységből származó bevételek 
 
Egy óriási lépés a nonprofit szervezeteknek a különböző reklámtevékenységből befolyt díjak. 
Vagyis itt érvényesül az úgynevezett viszonzó rendszer, ugyanis a rendezvényeken, 
kiadványokban való megjelenés is egyfajta reklám. Viszont a törvényesen lezongorázott barter 
megoldás sem elhanyagolható, amelyet pld. médiák ajánlanak fel támogatás gyanánt. De ez 
történhet különböző eszközök formájában is. A Srí Lankában járt lengyel fiú egyik festményéért 
egy tuk-tukot kapott ajándékba, amit 2 perc múlva értékesített egy helybélinek. Így, 
gyakorlatilag igen szép summához jutott. Ez az egyszerű képlet törvényesen átültethető egy 
„Kiemelten Közhasznú Nonprofit” működésű intézmény keretei közé is. Ez egyébként egy óriási 
piac, de motorizálása ma sem könnyű, hisz a kapcsolati tőke jelentősége, intézményi keretek 
között még nagyobb. Ez a fajta bevétel persze a nonprofit szervezet szempontjából is 
egyértelműen vállalkozási bevételnek számít. 
 
És bevételre lehet szert tenni a termek/Műcsarnok bérbe adásából is, rendezvények számára. 
(fontos) Komoly bevételt jelentenek továbbá olyan rendezvények megszervezéséből, ahol a cél a 
művészek és a mecénások összekoccintása. Az ilyen rendezvények megszervezése nem olcsó, de 
roppant hatékony. Csak tudni kell, hogy kiket hív meg az ember. Nagyon átgondolt, célirányos, 
ellenőrzött meghívások ezek, a rendezvény szellemiségét át kell hassa az az egyetemes áhítat, 
hogy rang legyen a részvétel a szakma, a művészek, a sajtó és a mecenatúra körében. És ide 
tartoznak az aukciók is!  
 
A külföldi adományok részei lehetnek a jótékonysági árveréseknek. Gondolom, a Műcsarnok is, 
az általa képviselt termékek és szolgáltatások keresztfinanszírozása révén egyes termékeket 
(kiadványok) és szolgáltatásokat (terembérlés) piaci áron forgalmaznak, s ennek profitjából 
(valamint az állami támogatásokból) finanszíroznak más, általuk fontosnak tartott 
tevékenységeket, (újabb kiállítás stb.) másrészt adományokat gyűjt. 
 
Ez persze ebben az értékesítési láncban már marketingtevékenységnek minősül, hisz az 
adományok ezúttal nem támogatásként, a vásárolt szolgáltatás ellenértékeként jelennek meg.  
 
Ami fontos, hogy egy közönségvonzó új és merész arculatteremtéssel, a jegy eladásokból 
származó bevételek is megsokszorozódhatnak. Az új arculat vonatkozhat egy fiatalosan 
lendületes, érték közvetítő dinamikus újhullámmal, melyet plakátokon lehet megvalósítani. 
És itt újra a gyerekközönség fontosságára térnék ki. Írtam egy mesekönyvet, melyet gyerekek 
illusztráltak. Több száz beküldött rajzból válogattuk ki a győzteseket, majd megjelenéskor egy 
óriási rendezvény keretein belül, az általam összegyűjtött játékokkal ajándékoztunk meg minden 
résztvevő gyereket. A könyvben minden beküldött rajz alkotójának neve szerepelt, még akkor is, 
ha rajza nem került be a könyvbe. Jöttek a bemutatóra nagypapák, nagymamák, még 
keresztmamák is, és egyetlen este alatt elfogyott 1000 db. Ezt a mesekönyvet persze más 
tartalommal a képzőművészet világába kalauzolva a gyerekeket, meg lehetne valósítani, 
gyermekrajzokkal illusztrálva. 
 
Az alábbi feladatok elengedhetetlenek a jövőben a művészetek menedzselésével 
kapcsolatos területeken 



 
● művészeti imázs és arculattervezése, márka tervezés és fejlesztés 
● a partnerség kialakítás és fenntartása (művészek, külföldi kiállítók, nemzetközi 

kapcsolatok) kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 
● a művészeti „piaci” információk közvetítése az érintett szereplők felé 
● folyamatos szakmai együttműködés más hasonló profilú szervezettel, képcsarnokkal, 

galériával, itthon és külföldön 
● külföldi promóció, kooperációs marketing 
● magyar és a nemzetközi kortárs képzőművészet értékeinek bemutatása, 

jövedelemteremtő képességének javítása 
● a professzionalizmus biztosítása 
● közösség teremtés 
● rendezvény és programszervezés 
● kommunikációs kampányok tervezése, megszervezése, a niche és gerillamarketing 

meghökkentő, újszerű és szokatlan eszközeinek alkalmazása 
● információ menedzsment, információs háttér megalapozása 
● attrakció és látogató menedzsment 
● a rendszeres programok, visszatérő rendezvények kulturális értékeinek megőrzése 
● projekt menedzsment, projektekben való gondolkodás erősítése 
● értékesítési ösztönzési cselekvési programok készítése, értékesítési és kommunikációs 

tevékenység szervezése, koordinációja 
● támogatások ösztönzése 
● pályázatokon való részvétel, 
● érdekképviselet 
● szakmai támogatás, koordináció 
● kiállításokhoz kapcsolódó marketing költségek előteremtése, hirdetések, kiadványok 

készítése, e-marketing 
● kedvezmények, látogatókomfort élmények növelése 
● a nyilvánosság, tájékoztatás és a desszemináció biztosításával kapcsolatos költségek 

előteremtése 
● szakmai segítségnyújtás, tanfolyamok, tanácsadás 
● adminisztráció 

 
Célok:  
 

● szakmai kompetencia érvényesülése a folyamatok irányításában 
● átlátható pénzügyi struktúra, kiszámítható pénzügyi működés 
● elért eredmények alapján elszámolható menedzsment 
● szakszerűség érvényesítése a döntéshozatali folyamatokban 
● az aktív partnerség feltételeinek megteremtése, proaktív stratégiai menedzsment 

 
A Ernst Múzeum és a Dorottya Galéria, a Műcsarnok szerves részeként ugyanúgy leképezése az 
esetleges vállalkozási elképzeléseknek.  
 
A határon túli magyar művészek különös figyelmet érdemelnek. Magyar lélekkel alkotnak 
idegen országban. Különösen az erdélyi művészek alkotásait közel fél évszázadon át szinte 
nem ismerhettük saját hazájukban. Mégis a mi világunk számára fogalmazzák meg a magyar 
örökség történeti és művészeti tapasztalatait. Van mit bepótolnunk. 
Köztudott, hogy a művészet képzeletünk lemásolása, és nem a valóság ábrázolása. Éppen ezért a 
művészethez, a művészekhez másképp nyúl az ember, mint egy termékforgalmazó 
nagyvállalathoz. Ehhez illő egyik versemmel zárom pályázatomat: 
 
 
ESTI RÖNTGEN (Tarnócai Éva) 
 



Gondolatok szürke csókja 
Cuppan a kölcsön-percek zálogán, 
S az álom-pókok hálójában megreked, 
A csend-közöny mozdulatlan szusszan 
A torkaszakadt gond-hálón, 
S vállonver a kegyes gúny, 
Karmokká nyílnak bennem a csillagok, 
S fekete váddal etetik a holdat, 
De reggelre kezet nyújt a fegyelem 
 


