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Vegyes fogadtatásban részesült 
a Krónika által megkeresett 
erdélyi magyar közgyűjte-
mény-vezetők, képzőművészek, 
galériatulajdonosok körében 
az a felvetés, miszerint a 21. 
században, járványhelyzettel 
„megfejelt” digitális világunk-
ban miért nincs erdélyi magyar 
képzőművészek alkotásait 
összegyűjtő, értékesítő online 
platform, és kinek a feladata 
lehetne létrehozni, működtetni 
ezt. Bár többen elzárkóztak a 
válaszadástól, illetve felesle-
gesnek tartották a kezdeménye-
zést, a lapunknak nyilatkozó 
érintettek jónak, hiánypótlónak 
tartják az ötletet.

 » OLÁH ESZTER, SIMÓ HELGA,
PÁVA ADORJÁN

A laposan átalakult, felérté-
kelődött az otthon szerepe 
az elmúlt időszakban, hiszen 

nagyon sokan immár nemcsak a sza-
badidejüket, éjszakáikat töltik „fész-
kükben”, hanem lakásukból dolgoz-
nak is, azaz sokkal több időt töltenek 
otthonukban. A járványhelyzet miatt 
kialakult új (kényszer)életvitel soka-
kat arra késztetett, hogy átalakítsák, 
felújítsák szó szerint állandóvá vált 
lakhelyüket, új lendületet kapott a 
lakberendezés. A művészeteket ked-
velőkben pedig erőteljesebben me-
rülhetett fel az igény új festmények, 
képzőművészeti alkotások beszerzé-
sére, ezt pedig jelenleg – akárcsak 
más termékek esetében – nagyrészt 
az interneten tehetik meg. Ebből az 
indíttatásból megpróbáltunk utána-
nézni, létezik-e olyan közintézmény, 
civil szervezet vagy magánvállalko-
zás, amely kortárs erdélyi magyar 
képzőművészek alkotásainak online 
gyűjtőhelyeként szolgálna, interne-
tes boltot működtetne.

„Nyomozásunkat” a legkézenfek-
vőbb módszerrel, a világháló bön-
gészésével kezdtük. Bár egyaránt ta-
láltunk ilyen jellegű magyarországi, 
illetve román, köztük elvétve romá-
niai magyar alkotók „portékáit” kí-
náló internetes oldalakat, célzottan 
erdélyi magyar képzőművészek al-
kotásait felvonultató online felületre
nem bukkantunk.

„Nem tudom, nem érdekel”
Nem véletlenül, hiszen – mint érin-
tettek a Krónikának megerősítették 
– nincs ilyen. És bár a 21. század, 
illetve napjaink legnagyobb kihí-
vása, a járványhelyzet elméletileg 
„megkövetelné” az ilyen jellegű 
„piaci” megjelenést, úgy tűnik, 
még tervben sincs, és azt sem tud-
ni, ki vagy mi vállalhatná fel ezt a 
feladatot, amelyet egyes érintettek 
egyenesen feleslegesnek tartanak. 
Legalábbis ez tűnik ki több, a Króni-
ka által megkeresett erdélyi magyar 
közgyűjtemény-vezető, galériatulaj-
donos, képzőművész reakciójából, 

hozzáállásából. Többen érdemi 
nyilatkozat nélkül fogták rövidre 
beszélgetésünket, jelezve, nem il-
letékesek, nem az ő feladatuk ezt 
megszervezni. Olyan neves erdélyi 
magyar képzőművész is akadt, aki 
szerint nem is lenne értelme ilyen 
platformot létrehozni, mert „nincs 
vásárló”, de nem szerette volna, 
hogy bármit is névvel közöljünk 
kurta reakciójából. De már ez a hoz-
záállás is rendkívül „beszédes”, és 
egyfajta magyarázattal szolgál arra, 
miért nincs eff éle kezdeményezés. 
Mint ahogy az is, hogy mások arra 
sem tartották érdemesnek a témát, 
hogy válaszoljanak többszöri meg-
keresésünkre.

Szabó Attila: alkotó 
és vásárló is szeretné
Nem így tett Szabó Attila képzőmű-
vész. A Szilágy Megyei Történelmi 
és Szépművészeti Múzeum muzeo-
lógusa és kurátora készségesen 
válaszolt, amikor arról faggattuk, 
hogyan viszonyul az erdélyi kortárs 
képzőművészeti alkotások értéke-
sítésének kérdéséhez, szerinte len-
ne-e igény a kortárs erdélyi magyar 
alkotások gyűjtőhelyéül szolgáló 
platform létrehozására, illetve szü-
lettek-e már ez ügyben kezdemé-
nyezések.

Az erdélyi képzőművészvilágban 
jártas műkritikus, művelődésszer-
vező megosztotta, egyelőre valóban 
nem létezik olyan, a kortárs erdélyi 
magyar képzőművészeket és azok 
munkáit tömörítő platform, ahol az 
érdeklődők és a vásárlók találkoz-
hatnának az erdélyi képzőművészek 
alkotásaival, és lehetőségük nyílna 
megvásárolni azokat – holott erre 
„mindkét fél részéről érzékelhető-
en nagy lenne az igény”. Ebben az 
értelemben mindenképp hiánypót-
lónak gondolja a felület létrehozá-
sát, amely összeállításához a műk-
ritikusok, a művészettörténészek és 
a kurátorok személyében minden 
bizonnyal kerülne szakmai segítség 
is. Említést tett az Erdélyi Művészeti 
Központ (Eműk) és a Barabás Miklós 
Céh intézményeiről, amelyek saját 

honlappal és közösségi médiafelü-
lettel is rendelkeznek – ugyanakkor 
elmondása szerint ezek szigorúan a 
saját stratégiájuk és az éves munka-
tervük mentén közlik az információ-
kat, amelyek főként a kiállításokkal 
és az aktuálisan kiállító művészek 
munkáival kapcsolatosak.

Egyébként mi is az elsők között 
kerestük meg az Erdélyi Művészeti 
Központot. Nem véletlenül, hiszen 
a 2012-ben alapított, sepsiszentgyör-
gyi székhelyű Eműk – a honlapjukon 
olvasható ismertető szerint – legfőbb 
feladatának tartja, hogy belátható 
időn belül az erdélyi képzőművészet 
megközelítőleg egy reális, kultúra-
közi viszonylatban is értékelhető, 
konvertálható önképet alakítson 
ki, mind a maga, mind környezete 
számára. Célja az erdélyi képzőmű-
vészet tárgyi emlékeinek összegyűj-
tése, feldolgozása és bemutatása, de 
ugyanakkor feladatának tekinti az 
alkotók hagyatékának szakmai ápo-
lását, művészetük átmentését a jövő 
nemzedékei számára. Online értéke-
sítésben azonban nem gondolkod-
nak. Vécsi Nagy Zoltán intézmény-
vezető lapunknak úgy fogalmazott, 
a művek forgalmazásával a galériák 
foglalkoznak, semmi esetre sem a 
közgyűjtemények, a jövőbeli tervek-
ről pedig nem állt módjában nyilat-
kozni, mivel nyugdíjba vonult.

Bárki kezdeményezhetné 
az értékesítő felületet
Szabó Attila képzőművész arról tájé-
koztatott, léteznek más kortárs mű-
vészeti honlapok is, eladásra szánt 
alkotásokkal azonban egyik sem 
számol, holott a gyűjtőfelületet bárki 
kezdeményezhetné: magánszemély, 
cég, alapítvány, szakintézmény vagy 
akár vállalkozó is. Hozzátette, az 
egyre népszerűbbé váló internetes 
vásárlással a rendelés és a kiszállítás 
nem jelentene különösebb akadályt. 
„A közvetítést kellene okosan kiala-
kítani, a műtárgy- és régiségkereske-
dő weboldalakhoz hasonlóan, ahol 
a munkák nem raktáron találhatóak, 
hanem a vásárlás az eladó-vevő kom-
munikációjával zajlik az internetes 
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Szükség lenne műveket értékesítő felületre

A járvány idején a művészetkedvelőkben erőteljesebben merülhetett fel az igény új alkotásokra
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platformon keresztül, amelynek 
működtetője részesedik az eladó 
jövedelméből” – ismertette Szabó 
Attila. Tapasztalata szerint az erdé-
lyi magyar kortárs képzőművészeti 
alkotások gyűjtőhelyei általában a 
kortárs galériák, ám ezek is főként 
a helyi, szűk közösséget érik el, in-
ternetes felületet pedig általában 
nem is működtetnek.

Darvay Tünde: 
mindenképp lenne igény rá
Darvay Tünde festőművész – aki 
több évet élt az Egyesült Államok-
ban, mielőtt hazaköltözött volna 
Kolozsvárra – alkotásai értékesíté-
séről szólva lapunknak elmondta, 
az egyetem elvégzése óta kialakult 
egy bizonyos rendszer, ahogyan 
gazdára találnak munkái. Azon-
ban ebben az időszakban minden 
leállt, egyelőre csak gyűlnek az 
alkotások a lakásában. „Normá-
lis körülmények között általában 
nonprofi t vagy profi torientált galé-
riákban állítok ki egyéni és csopor-
tos kiállításokon, ahol gyűjtők és 
magánszemélyek is érdeklődnek 
a festményeim iránt” – vázolta a 
művész. Erdélyben ő sem tud olyan 
szervezetről, online platformról, 
amely az erdélyi magyar alkotók 
boltjaként működne. „Véleményem 
szerint mindenképp lenne igény 
rá, hisz biztosan sok képzőművész 
kolléga van hozzám hasonló hely-
zetben, hogy a világjárvány hatá-
sára leszűkültek a lehetőségeik. 
Mivel nem lehet utazni, ezért csak 
lokálisan lehet bármit is szervezni, 
vagy még azt sem” – panaszolta 
Darvay Tünde.

Azt nem tudta megjósolni, meny-
nyire segítene rajta egy erdélyi 
online platformon való jelenlét, 
de valószínűnek látja, hogy csatla-
kozna. Arról szólva, hogy kinek a 
feladata lenne egy ilyen internetes 
oldal létrehozása, úgy fogalmazott, 
véleménye szerint nem feltétlenül a 
művészé. „Úgy vélem, ha egy művé-
szeti galéria vagy egy kurátor elindí-
tana egy ilyen online boltot, akkor 
az évek során kialakított kapcsola-
taival talán több sikert érhetne el, 
mint maga a művész” – fejtette ki az 
alkotó. Szerinte akár egy művésze-
tet kedvelő, támogató üzletember 
is megvalósíthatná az ötletet, olyan 
vállalkozó, aki potenciálisan jövőt 
lát az erdélyi kortárs magyar művé-
szetben. El tudna képzelni például 
egy, az online térben működő kor-
társ képzőművészeti vásárt is.

„A közösségi oldalakon látom 
az Amerikában tevékenykedő 
művészközösségek összefogá-
sát, mennyi mindent szerveznek 
annak érdekében, hogy túléljék 
ezt a nehéz időszakot” – számolt 
be pozitív külföldi tapasztalatai-
ról Darvay Tünde. Ezek kapcsán 
arról is beszámolt, hogy például 
az Instagramon ő is kapott több 
ajánlatot, hogy felár ellenében 
reklámozzák és népszerűsítik a 
munkáit a gyűjtők és vásárlók kö-
rében, de ezek a platformok főleg 
Észak-Amerikában és Ázsiában 
működnek.

 » „A közvetí-
tést kellene oko-
san kialakítani, 
a műtárgy- és ré-
giségkereskedő 
weboldalakhoz 
hasonlóan, ahol 
a munkák nem 
raktáron talál-
hatóak, hanem 
a vásárlás az 
eladó-vevő kom-
munikációjával 
zajlik az interne-
tes platformon 
keresztül, amely-
nek működtetője 
részesedik az 
eladó jövedelmé-
ből” – ismertette 
Szabó Attila.




