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A kortárs roma művészet bemutatkozási színterei Budapesten:  

 A Kugler Art Szalon és a Gallery8 

  

A tanulmány két roma művészetet bemutató, budapesti galéria vezetőjével készített 

interjú kapcsán vizsgálja, hogy a magyarországi roma művészet reprezentációjában 

hogyan jelennek meg azok a problémák, amelyek a művész–galéria együttműködést 

általában jellemzik ma Magyarországon. 

   

A Kugler Art Szalon és a Gallery8 a mai magyar kortárs roma képzőművészet két 

reprezentatív bemutatóhelye. Az alapítóikkal, Kőszegi Edittel és Junghaus Tímeával készített 

két interjú felvétele között fél év telt el. A galériákat az interjúk felvételének sorrendjében 

mutatom be. 

 A Kugler Art Szalon mint kortárs roma képzőművészetet bemutató galéria 2011 májusában 

nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A galéria a budapesti Szent István Bazilika 

főbejáratával szemben álló ház legdíszesebb lakásában található. Vezetője egy házaspár. 

Kőszegi Edit és Surányi András mindketten filmesek, képzőművészettel sokáig csak 

kedvtelésből foglalkoztak, kezdetben modern művészetet gyűjtöttek. A Néprajzi Múzeum 

Roma Gyűjteményének munkatársaként azonban Kőszegi Edit egyre közelebb került a roma 

képzőművészet világához, és húsz évvel ezelőtt megvásárolta a mostanra másfélszáz darabot 

számláló kortárs roma gyűjtemény első darabját. Az azóta folyamatosan bővülő 

gyűjteménykezelése, illetve a köréje szerveződött lakásgaléria fenntartása napjainkra Kőszegi 

Edit fő tevékenységévé vált. 

 Kőszegi Edit eredetileg könyvtár-népművelés szakon végzett, dolgozott a Képcsarnok 

Vállalatnál, majd a Néprajzi Múzeum Roma Osztályán, ahol roma témájú 

dokumentumfilmeket készített. Ma is filmesként gondol magára, s ugyan jelenleg ez élete 

fősodra, nem tekinti magát galeristának: „Életemben nem csináltam ilyet, folyamatosan 

próbálom utolérni a helyzetet, amibe egyre inkább belekerülök.” (Kőszegi Edit, 

továbbiakban: K. E.) „Valójában nem galerista vagyok. Ez egyszerre egy lakás, tehát itt 

lakom, itt alszom, itt élek, közben egy filmstúdió, mert itt csináljuk az összes filmünket. Tíz 

órakor jönnek a kollegáim, tehát egy munkahely, ahol az egyik digitalizál, a másik a 

vállalkozásaink összes ügyeit intézi, tehát három emberrel dolgozunk. Mindjárt megjönnek a 
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Romani Design-osok… gyakorlatilag az egész ház egy közösség. Időnként, amikor főznek, 

akkor egy ilyen kommuna jelleget is ölt ez a dolog.” (K. E.) 

 A Szent István tér 3. szám alatti ház Kőszegi Edit elmondása szerint évekkel ezelőtt 

lakóházként funkcionált, de mára már csak két lakásnak van valódi lakója. A másik lakó 

évente csak két hetet tölt Magyarországon. A többi lakástulajdonos pánikszerűen adta el a 

lakását egy magánszemélynek, aki a már megszerzett ingatlanokba roma családokat 

költöztetett be. Az eszközként használt ideiglenes bérlőket a ház többségi tulajdonosa 

nyomban kiköltöztette, amint az utolsó megszerezhető lakás is az övé lett. A ház legnagyobb, 

legdíszesebb lakásában, amelyben egykor a tulajdonos lakott, jelenleg Kőszegi Edit és férje 

élnek; őket nem sikerült elijeszteni roma szomszédokkal, hisz évek óta készítettek roma 

témájú filmeket, és számos roma barátjuk, ismerősük van. Így állt elő azután az a helyzet, 

hogy a háznak egy állandóan lakott lakása maradt: Kőszegi Editéké.  

 A Nemzeti Galéria 2007 szeptemberében Az emlékezés színes álmai címmel megrendezte a 

kínai Magyar Kulturális Évad nyitó kiállítását, ahol húsz roma képzőművész alkotásait 

mutatták be. A kiállítás kurátora Szuhay Péter volt. Az anyag később a Nemzeti Galériában is 

bemutatásra került. A kiállítás kapcsán született meg Szuhay Péter és Kőszegi Edit fejében a 

gondolat, hogy hasznos lenne, ha a kiállításon szereplő művészek munkái a későbbiekben is 

megtekinthetők, hozzáférhetők lennének, ha lenne egy bemutató hely, amely kifejezetten 

roma művészek munkáival foglalkozna. Ekkor esett a választás a Szent István téri lakásra, 

amely addig sem csupán csendes polgári otthonként, működött, hiszen – lakói eredeti 

szakmájától nyilván nem függetlenül – számos filmnek forgatásához biztosított helyszínt. A 

galériát tehát az a szándék hozta létre, hogy legyen egy fórum, amely megjelenési lehetőséget 

biztosít a roma alkotók számára, a nagyközönség számára pedig biztosítja annak lehetőségét, 

hogy kapcsolatba kerüljön roma művészekkel, például a Nemzeti Galéria szervezésében 

megvalósult roma kiállításon szereplő alkotókkal.  

 A Kugler Art Szalont vezető Kőszegi Edit nem átlagos nyitottsággal éli mindennapjait, hisz 

otthonukban folyamatosan jönnek-mennek az ismerős és ismeretlen emberek. Van, aki a 

munkahelyére érkezik, van, aki turistaként, a roma művészet iránt érdeklődve toppan be. A 

lakás azonban a nagy átjáró forgalom ellenére is barátságos otthon benyomását kelti. Kőszegi 

Edit mindennek az okát gyerekkorára vezeti vissza: „Gyerekkoromban az apámék – vidéken 

voltak színészek, és körülbelül kéthetente, csak 4-4 napot voltak otthon, és akkor – úgy 

érezték, hogy akkor vagyunk velük, ha a ház összes gyereke bejön hozzánk, tehát nálunk 

állandóan mozi vetítés volt, és az összes gyerek ott volt nálunk, tehát tulajdonképpen azt 

gondolom, hogy valahogy így is szocializálódtam. […] Nálunk, ott a Rottenbiller utca 35-ben 

ugyanúgy működött egy ilyen hihetetlen közösség, hiszen Ratkó-gyerekek voltunk, legalább 

huszonöten voltunk majdnem tök egyforma korosztály, hát egy-két év korkülönbség volt 

közöttünk, és mindig, valójában mindenhova folyamatosan bejártunk …” (K. E.) 

Visszatérve a Szent István téri épülethez: a kiürített ház nem maradt sokáig teljesen lakók 

nélkül, a sors különös fintora folytán a roma szomszédokkal elriasztott egykori lakók helyére 

Kőszegiék közbenjárására roma képzőművészek (mint Bogdán János Amigo) és Varga Erika, 

a Romani Design alapítójának bemutató szalonja költözött. 

 A galéria havonta Szalon Esteket szervez, ahol roma témájú előadások, kiállítás, zene, 

divatbemutató fogadja a közönséget. Kőszegi ennek kapcsán idéz fel egy számára fontos 

epizódot: „Már nem én működtetem a saját kapcsolatrendszeremet, hanem már a 

kapcsolatrendszerem működtet engem. […] Nagyon változó a közönség, aszerint, hogy mi a 
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program. 10–15 emberből áll a törzsközönség. Ezeknek ötven százaléka roma. Nekem millió 

olyan roma ismerősöm van, akiknek ugyanúgy fontos ez az egész. Más az ember 

gondolkodása, ha tíz roma között ül, mert akkor az ő fejükkel hallgatod végig, és pirulsz és 

szégyenkezel, hogy mit mondanak a legjobb barátaid, akik nem akarnak rosszat mondani, 

csak hát nem tudnak így gondolkozni. A Balázs János-esten száz ember volt itt, és akkor itt 

volt … a legnagyobb Balázs János-gyűjtő, akinek millió Balázs János festménye van, és … 

benne van a száz leggazdagabb magyarban, és itt volt …  Szedresről az önkormányzati 

képviselőnek a szomszéd nénije, aki egy … szegény cigány asszony, és az odament a 

gyűjtőhöz, és elmondta neki, hogy nekem ő a kedvenc festőm,  mondta a néni neki, de tényleg 

egy düledező házban lakik, és megkérte a gyűjtőt, hogy mondja el neki, hogy ő miért szereti. 

[…] Elátkozott népművelő agyam van, számomra ez a boldogság.” (K. E.) 

 A fenti epizódból is kitűnik, hogy a Kugler Art küldetésének tekinti a roma kultúra 

terjesztését, azt, hogy olyan találkozások terepe legyen, amelyek e nélkül a társadalmi 

hierarchia végpontjai közötti közvetítő szerep nélkül nagyon nehezen jöhetnének létre. 

 A galériának nincsenek fizetett alkalmazottai, önkéntes gyakornokok segítik a működést.  A 

lakás falain és minden létező függőleges felületén lógó képek egy része magángyűjtemény, a 

többi mű bizományos letétben van. Kőszegi Edit határozottan választja külön a véleménye 

szerint esztétikailag értékes és értéktelen műveket, és minden fronton próbálja felvenni a 

harcot az olykor roma képzőművészet címén megjelenő, nem megfelelő színvonalú képek 

bemutatása ellen. „Nekem az a dolgom, hogy nagyon is szelektáljak, tehát itt csak azoknak a 

képei vannak, akiket én jó képzőművésznek tartok. […] ha megkérdezed, hogy mi a közös 

nevező ezek között a művészek között, akkor nekem az, hogy valami hihetetlenül oda van téve 

az, amit ő igazán gondol, tehát, hogy […] azt az érzést teszi ki, ami őbenne volt, és az ilyen 

egyszerűen lejön, és én meg lehet, hogy ilyen egyszerű vagyok, de én ezt nagyon szeretem.” 

(K. E.) 

 Kőszegi Edit úgy véli, hogy egy szűk kedvezményezett réteg határozza meg, hogy ki 

kerüljön be az állami támogatást élvező nagy kiállításokra, és az ő szűrőjük nem elsősorban 

esztétikai: „Náluk, ha valaki cigány, és pingál valamit, akkor azt művészetnek szokták 

nevezni.” „A Szabadság téren volt egy szabadtéri kiállítás[1], és arra kértek a Kugler Art 

Szalontól képeket. […] megmondom őszintén, volt bennem kétkedés, hogy kell-e nekem ebben 

részt vennem. […] aztán persze azt gondolom, hogy ha kitehetem az Amigónak a képeit, meg 

kitehetem a Henriknek a képeit, és különben nem kerülnek ki a képeik, és ráadásul a roma 

képzőművészetet már megint ugyanaz a három ember képviseli, akkor, gondoltam magamban, 

hogy hát lássanak már normálisat is, hát akkor adok, és akkor persze.” (K. E.) 

 A Kugler Art a legkülönfélébb megállapodásokat szokta kötni a művészekkel; jobbára 

szóban egyeznek csak meg. „Teljesen változó a megállapodás a művészekkel. Minekutána 

[…] konkrétan megélhetési és mindenféle gondokkal küzdenek, tehát ha nem adok el képet, 

akkor is jön a levél, hogy kikapcsolják a villanyomat, és akkor küldöm, és akkor összegyűlik 

egy akkora összeg – minekutána elektronikusan utalom, tudom, hogy az az összeg mennyi – és 

akkor fölhívom, és közlöm vele, hogy az a kép már az enyém, de ugyanúgy nem tudtam eladni, 

tehát nem az eladásból származó akármiből fizetem őt ki .” (K. E.) 

 A legtöbb művésznek mindennapi megélhetési gondjai vannak, és az alkalmankénti anyagi 

segítséget festménnyel törlesztik, de van olyan művész is, aki professzionálisan építi föl 

magát, természetesen a maga teljesen sajátos módján. Ilyen Oláh Mara, akit a hivatalos 

művészeti kánon is elfogad.  „Oláh Mara képei az évek során az őt ért sértésekről, a 
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szegénységből és a kisebbségi létből következő diszkrimináció hétköznapjairól szólnak. Ez 

nem fikció, ezek az átélt megalázó helyzetek; és a tehetetlen düh a festészetében tör elő. 

Eszköztelenségében kezd el festeni, és a megjelenítés mágikus ereje hajtja. Nála ezért 

létfontosságú a narráció, a tartalom-centrikusság itt a kimondással felszabadulást jelenti.” 

[2] 

Kőszegi Edit az interjúban Omara önmenedzselő tehetségéről a következőket mondja: „A 

Mara megjelenik a Nemzeti Galéria estjén, amit a Dobrev Klára [Magyarország akkori 

miniszterelnökének a felesége – H. J. ] nyitott meg, és a Dobrev Klárával levág egy show-t, 

ezt tulajdonképpen a Bereczky [a Magyar Nemzeti Galéria akkori főigazgatója – H. J.] úgy 

mondja el a rádióban, hogy a legtehetségesebb festő a Mara. […] A Marának a legnagyobb 

száma az volt, hogy amikor a György Péter [esztéta – H. J.] csinálta a Műcsarnokban azt a 

beszélgetést, akkor a Mara egyszer csak megtudta, hogy ő is szóba fog kerülni, de a György 

Péter nem hívta őt meg egyáltalán, és aznap itt nálam éppen egy külföldi stáb forgatott, és 

nagyon izgatottan jött mindenki, hogy megjött egy színésznő. […] de nekem eszembe nem 

jutott, hogy a színésznő az ő. A következő szerelésben volt: rajta volt egy arany vietnámi 

papucs, rajta volt egy fekete pizsamanadrág, esküszöm, rajta volt egy fehér frottír 

fürdőköpeny […] egy fehér frottír törülköző volt turbánként a fejére tekerve, és egy ekkora 

napszemüveg. Úgy nézett ki, mint Sophia Loren. […] Ma kiöltöztem – mondta –, megyek a 

György Péterhez, az a faszkalap nem hívott meg! Na, majd csinálok én neki akkora 

meglepetést, hogy össze fogja fosni magát. Ilyen a Mara. […] Jól összevesztek a György 

Péterrel.” „Csak taxival közlekedik mindenhova. És azzal fizet, hogy megtanítja a taxisofőrt 

festeni. Konkrétan az a taxisofőr Mexikóban egy befutott képzőművész lett. Elhagyta a 

felesége, öngyilkos akart lenni, és a Mara azt jósolta neki, hogy te el fogsz menni a világ 

másik tájára, és egy nagyon befutott ember leszel. Öt nappal később fölhívta egy régi 

osztálytársa, hogy Mexikóban van, és a Mara azt mondta, azonnal vedd meg oda a 

repülőjegyet, és menjél. Soha […]  nem ment volna el a Jancsó Zoli, ha a Mara nincs. Fessél 

fiam, először fessél a falra, fessél mindenhova, mindenhova fessél!” „Ő szerintem az életben 

senkivel semmilyen módon kompromisszumot nem köt. […] rengeteget lehet tanulni tőle, hogy 

hogy lépd át a saját határaidat, korlátaidat, hogy legyél ötször annyira képes, mint amennyire 

magadat tudod belőni.” (K. E.) 

 Mara üzletileg sem tehetségtelen, azon kevés művészek közé tartozik, akik ügyelnek arra, 

hogy tartsák, sőt emeljék képeik árát, és ugyan szóban, de olyan megállapodást köt a 

galériával, amellyel mindenki jól jár, és senki nem érzi kényelmetlenül magát: „Vele kb. az a 

megállapodás, hogy ha eladsz egy képet, akkor választhatsz magadnak egy másikat.” (K. E.) 

 Arra a kérdésre, hogy mennyire szól bele a piac Magyarországon a művészeti életbe, Kőszegi 

így válaszol: „Ez Ecseri piaci kérdés, nem a magas kultúra piaca.” (K. E.) 

 Kőszegi szerint az egyik oldalon kenyérharc zajlik, a másik oldalon komoly összegek pazarló 

herdálása gyakran nem is a legjobb célokért. Meglátása szerint az egyik legkomolyabb, 

romákat támogató alapítvány magyarországi döntéshozói úgy döntik el, kit támogatnak, hogy 

közben nagyon távol állnak a valóságtól: „Ő rendelkezik az összes pénzzel, amit itt kioszthat, 

de neki viszonya egy hétköznapi roma emberrel három percig nem volt. … A community nem 

kap tőle pénzt, a TASZ nem kap tőle pénzt. Működő és jó szervezetek vannak, és teszi tönkre 

ezeket. Most már a Romani Design se kap, a Mentorprogram se kap, ebben a félévben van 

utoljára, a Mentorprogam is leállt. …  Káló Karcsiéknak az öt hátrányos helyzetű borsodi 

tanoda programja. Amit itt látsz végig, a lépcsőházban, ezek mind OSI-programok voltak, 

amikben ezek az emberek dolgoztak. Ezek most kaptak utoljára pénzt. Ezek a nagyon nagy 
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festmények, amit az Amigóval csináltak a borsodi gyerekek, az fél éve, az a tanoda, mind az öt 

tanoda fél éve be van zárva, mert villanyszámlát nem tudnak fizetni. […] Én húsz éve forgatok 

Szendrőládon, van vagy kétszázötven órányi anyagom, ezek az emberek lehívnak, oda 

megyünk, és falubeliek vagyunk. Akár úgy megcsinálni egy DVD-t, hogy képzeld el, hogy 

beteszed a DVD-t, és D3-ban jön az egész falu, és ki tudod nyitni az ajtót, be tudsz menni a 

házba, és végighallgatod: ebben a házban lakót, azt, azt, az egész életét, de ugyanúgy az 

iskolaigazgatóét, tehát ugyanúgy a paraszt, a nem paraszt család, a cigány család.. és ezt mi 

meg tudjuk úgy csinálni, hogy sétálhatsz (…) és ezt leadtam, és olyan módon utasította el, 

utána kiderült, hogy el se olvasta, hogy mit adtál le. Meglátta, hogy Kőszegi Edit, és félre lett 

téve. Ezt válaszolhatja valaki, aki döntéshelyzetben van.” (K. E.) 

 Kőszegi Edit a galéria napi szintű működtetése mellett a Romaversitasban tanít, ott tart 

filmklubot. Számos nagy kiállításra kölcsönöz műveket saját gyűjteményéből. Legutoljára a 

Francia Intézet 2013 októberi, „Rétegződő identitások” című kiállításának volt kurátora. 

 A Gallery8 saját weblapján így mutatja be magát: „A Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti 

Teret az Európai Roma Kulturális Alapítvány (ERCF) hozta létre. Az Európai Roma 

Kulturális Alapítvány (European Roma Cultural Foundation – ERCF) független, 2010. 

augusztus 2-án Budapesten bejegyzett non-profit szervezet. Az ERCF a roma közösségekhez 

fűződő negatív sztereotípiák és előítéletek leküzdését a roma művészet és kultúra megfelelő 

reprezentálásában és erősítésében látja. Alapítványunk egy olyan, művészetileg és 

kulturálisan sokszínű jövő érdekében tevékenykedik, amelyben a roma művészet, kultúra, 

történelem és nyelv (a többségi társadaloméval) egyenlő mértékben értékes és fontos, és 

amelyben a művészeti kreativitás és oktatás ereje – elsősorban a fiatalság körében – 

kulcsszereppel bír a romákhoz fűződő negatív sztereotípiák megváltoztatásában az egyre 

szélesedő európai térben és azon túl. 

 A Gallery8 a Mátyás téren található, Budapest 8. kerületének szívében, vagyis a fővárosnak 

túlnyomórészt romák által lakott részén. A Gallery8 célja, hogy a roma közösséget 

támogassa: a roma művészeti munkák alkotását, prezentálását és interpretálását szeretné 

lehetővé tenni és segíteni. Galériánkat – egyéb projektjeinkhez hasonlóan – egy valódi 

interkulturális térként képzeljük el, ahol a romák és nem-romák közti kísérletezés, kreativitás, 

együttműködés, eszmecsere helyet kaphatna, új alkotásokat és megoldásokat eredményezve 

ezzel egy jövőbeni békés együttélés érdekében.”[3]  

 A Mátyás tér és környéke a 2005-ben elindított Magdolna Negyed városrehabilitációs 

program keretében az évek során megújult, és azóta is folyamatosan szépül. Már a galéria 

bemutatkozásából is azonnal kiderül, hogy a Kugler Art Szalon és a Gallery8 két nagyon 

különböző hely; egy dolog köti biztosan össze őket: mindkét hely kortárs roma 

képzőművészekkel foglalkozik, illetve kortárs roma képzőművészetet mutat be. 

 A Gallery8 nevében egy kilencven fokkal elforgatott végtelen jelet tartalmaz, fejti fel a 

Mátyás téri galéria nevének egy újabb rétegét az egyik alapító, Junghaus Tímea. Junghaus 

Tímea jelenleg az Európai Roma Kulturális Alapítvány – ERCF (www.romacult.org) 

kuratóriumának elnöke. Szakterülete a kisebbségi reprezentáció, a kritikai kultúrakutatás és a 

kortárs művészet. 2007-ben frissen végzett művészettörténészként a Velencei Biennálé első 

Roma Pavilonjának kurátora volt, majd 2008-ban elnyerte az Alfred Toepfler Alapítvány 

Kairos-díját. A roma származású, fiatal művészettörténész úgy döntött, hogy a díjjal járó 

pénzösszeget a roma kultúra támogatására fordítja.  
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 Az eredeti tervek szerint a magas összegű díjat egy kortárs roma művészeti gyűjtemény, a 

New York-i Museum of Modern Art mintáját követő „RomaMoMA” létrehozására kívánta 

elkölteni, ezzel mintegy megalapozva egy kelet-közép-európai roma művészeti gyűjteményt. 

Kifejezett célja volt, hogy az egy évvel korábbi velencei Roma Pavilonban szereplő művészek 

mindegyikétől vásároljon, archiválva így a roma művészeti reprezentáció szempontjából 

nagyon fontos metszetet, történetesen, hogy kik voltak azok a roma művészek, akik elsőként 

mutatkoztak be a Biennálén. De amikor ötletével felkereste a – velencei szereplésükig jórészt 

szinte ismeretlen – művészeket, azt tapasztalta, hogy a legtöbb művész irreálisan magas áron 

határozta meg művei értékét. 

 „Amikor megkaptam a Kairos-díjat, célom volt az is, hogy a Velencei Biennálé első 

pavilonjából is vásároljak. És akkor egy nagyon érdekes helyzet állt elő: egyrészt a nyugati 

művészek, akik a Pavilonban részt vettek, bár addig teljesen ismeretlenek voltak, de hihetetlen 

sztárokká váltak néhány hónap alatt és borzasztóan magas árakat mondtak. És én nem igazán 

láttam annak értelmét, hogy két munkát megvásároljak az egyébként száznegyvennyolc 

tárgyat kiállító roma pavilonból. És akkor automatikusan megváltozott a gyűjtési kör egy 

közép-európai kis gyűjteménnyé, lett benne Magyarországon élő roma nőművészek alkotásai, 

amik a szívemnek kifejezetten kedvesek, és van egy kicsi kortárs orientációja, Nyári Sárkány 

Péter is van benne, a fiatalok, Balogh Tibi munkái, és vannak benne olyan tárgyak, amik 

olyan váratlanok, például néhány Szentandrássy, és a külföldiek közül pedig Lita  Cabellut, 

aki egy spanyol művész, aki nem szerepelt a Biennálén, de pont 2008 körül vált ismertté a 

nemzetközi terepen, és még nem volt túlságosan drága. 43 tárgy került akkor a gyűjteménybe, 

2008-ban. […] 2008-ban még nem tudtam, hogy mi lesz a célja ennek a gyűjteménynek, csak 

azt tudtam, hogy befektetésként minél hamarabb szeretnék vásárolni. Az is fontos volt, hogy 

láttam, hogy hogy szárnyalnak ezek a művészek a pavilon után, hogy ne az legyen, hogy akkor 

keresem meg őket, amikor már a második pavilonra készülnek.” (Junghaus Tímes, a 

továbbiakban: J. T.) 

 „A nyugati művészek valóban szárnyalnak, és a műkereskedelemben is ott vannak, és van egy 

ilyen teljesen elszigetelten operáló közép-európai szcéna, ami meg sajnos ugyanolyan 

nehézségekkel küzd, mint amilyenekkel 2006 előtt egy-két szereplője; van, akik be tudtak törni, 

és ott vannak a nyugati eseményeken, de ők sem a műkereskedelem részeként, hanem mint 

kiállítóművész vagy érdekesség, vagy éppen a kelet-európai problematikát megjelenítő 

illusztráció. […] A második lépés az volt, hogy akkor alapozza meg a gyűjteményt az összes 

magyar kiállító, és még a magyar kiállítók is voltak annyira szemtelenek, hogy lehetetlen volt 

megszerezni.  A Biennálé zárása után mindenki nyugati kortárs művészeti árakon határozta 

meg magát, és ez nagyon váratlan volt nekem is. És ráadásul úgy kerestem meg a művészeket, 

hogy volt ez az adomány, és ebből szeretnék létrehozni egy gyűjteményt, és arra számítottam, 

hogy ez egy jó ügy, és kialakul majd egy diskurzus e körül, és majd mindenki várja, hogy mi 

történik ezzel a gyűjteménnyel, de nagyon rövid e-mailekben visszakaptam a 7–10 ezer Euróig 

terjedő árakat a magyar művészektől is, és azt gondoltam, hogy végül is ez is volt a célja 

ennek a Biennálé pavilonnak, hogy ők a nemzetközi kereskedelmi vérkeringésben is 

értelmezzék magukat, csak azt hiszem, ennek én lettem az első áldozata. ” (J. T.) 

 Mint Junghaus Tímea szavaiból kiderül, a művészek a szokatlan nyilvánosságot és sikert, ami 

a Velencei Biennálén való szerepléssel együtt járt, nem igazán tudták jól kezelni. Az 

együttműködés készsége és a hosszú távú tervezés képessége nemigen volt jellemző rájuk. A 

velencei kiállítás kurátorával nem sikerült megállapodniuk az árakat illetően, noha munkáik 

egyértelműen jó helyre kerültek volna és nemes célt szolgáltak volna. Azok után, hogy a 

Biennálén való részvételük állami támogatással valósult meg, és hogy kiemelkedő sikerrel 
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szerepeltek külföldön, nem volt könnyű feladat számukra az állami dotációval nem 

rendelkező hazai civil szférával való együttműködés. Sokkal több tudatosságot, 

elvonatkoztatásra való hajlamot igényelt volna, hogy a művészek felismerjék az 

együttműködés fontosságát, hogy gördülékennyé tegyék a kooperációt a fiatal kurátorral. 

Bizonyára megnehezítette a helyzetet, hogy az a személy, aki a civil oldalról kereste fel őket 

egy roma gyűjtemény megalapozásának a szándékával, ugyanaz volt, mint akivel korábban 

egy államilag dotált nemzetközi bemutatkozáson együttműködtek. Voltak azért olyan 

művészek is, akik felismerték, hogy ez a lehetőség nemes missziót szolgál, és nem zárkóztak 

el az elől, hogy munkájuk szerepeljen a gyűjteményben. 

 Ahogy a Kugler Art Szalon sikeres együttműködései kapcsán, úgy itt is Oláh Mara neve 

említődik első helyen. „Vannak kivételek: például a Mara nagyon tudatosan jelezte, hogy az ő 

kék sorozatát ugyanolyan áron, mint eddig vásároljam meg a gyűjteménynek, mert az fontos 

lesz a jövőben annak a gyűjteménynek, amit csinálok. Őneki van ez a technikája, amivel 

defétisizálja a műveit, és ez is az ő alkotásainak fontos része. És beigazolta a jövő: 2012 

decemberében megkereste az alapítványt a Ludwig Múzeum, hogy megvásárolja ezeket a Kék 

képeket, amik 2008-ban kerültek bele. Szóval mennyire jól érzi ezeket. […] ilyen tudatos 

művész karakterrel nem találkoztam a roma művészeti életben nemzetközi szinten sem.” (J. T.) 

 Junghaus Tímea tehát többször is megváltoztatta a gyűjtemény válogatási koncepcióját. A 

végleges koncepciót így foglalja össze: „Szerettem volna, ha több mint 20 alkotás van ebben 

a gyűjteményben, ha mint egy kurátori koncepcióként a kelet-európai szcénát reprezentálná, a 

kiállítás egy érthető egység lenne.” (J. T.) 

A gyűjtemény 2008-ban huszonhét darabot számlált, 2012-re negyvenhét darabossá bővült, és 

2012-ben a Ludwig Múzeum vásárlása következtében hat darabbal csökkent. A jelenleg 

negyvenegy műtárgyat tartalmazó gyűjtemény egy raktárban pihen, háttérbázist biztosít a 

Gallery8 kiállításainak. Kiállítva egyben még sosem volt, egyelőre nincs is erre vonatkozó 

szándék. A gyűjtemény évről évre bővül, többnyire Junghaus Tímea kapja a műveket 

adományként, amelyeket azután tovább adományoz az alapítványnak. 

 Maga a Mátyás téri galéria 2013 februárja óta áll nyitva a nagyközönség előtt. A 2010 óta 

létező European Roma Cultural Foundation többször megpróbálta már felvenni a kapcsolatot 

a Józsefvárosi Önkormányzattal a kulturális együttműködés reményében. Másfél éven 

keresztül próbálták meggyőzni az önkormányzatot, hogy biztosítson helyet az általuk 

létrehozni kívánt kulturális térnek, de sajnos kezdeményezéseik süket fülekre leltek. 

 A Gallery8 alapítói között csak nőket találunk. „Az alapítók mind nők, ez egy horizontális 

munkarend, amiben nincsen hierarchia, amiben minden tag véleménye fontos lehet. Van egy 

nagyon fontos érzékenysége ennek a csapatnak a női tematikák és a gender téma irányába. 

Az alapítványba elsősorban roma nőművészektől vásároltunk, és egyikükkel se volt nehéz a 

megállapodás.” (J. T.) 

 A Gallery8 számára fontos, hogy művészeti projektjein keresztül a pozitív roma identitást 

erősítse, és alapítói nagy hangsúlyt fektetnek a negatív társadalmi sztereotípiákat 

megváltoztatni szándékozó üzenetek elhelyezésére. A fiatalabb generációt célzó programjaik, 

múzeumpedagógiai foglalkozásaik révén a romákkal szembeni előítéletekkel próbálják 

felvenni a küzdelmet.  
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 „A Gallery8 esetében romák teoretizálják saját magukat, definiálják a saját kultúrájukat. 

Olyan problémákkal foglalkozunk, mint az intézményesülés kérdése, a nőiség kérdése, a 

konceptualizmus, a roma kultúrtörténet konstruálása, és hogy lehetséges-e gyerekek felé 

visszaforgatni azt, hogy például politikai aktualizmus. Erről szól a mostani Katica című 

kiállítás. Ennek kapcsán múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk: húszfős 

gyerekközösségekkel játszunk a VIII. és IX. kerületből. 7–12 éves gyereket érint ez. Ehhez 

kaptunk segítséget a Pressley Ridge Magyarország Alapítványtól, akik élménypedagógiával 

foglalkoznak. Alapvetően végig játszunk. […] 2014 szeptemberéig tele vagyunk, ezek 

többnyire kívülről jövő kurátorok, akik meg fognak valósítani egy-egy kiállítást. Fontos, hogy 

az elkészült projekt nemzetközi szinten is értelmezhető legyen, a másik fontos dolog, hogy 

hosszú távon gondolkodunk, hogy ha 5 év múlva valaki ide visszanéz, akkor látszódjon, hogy a 

Gallery8 katalizátora ennek a környezetnek.” (J. T.) 

 A galéria stábjáról, mindennapi tevékenységéről Junghaus Tímea a következőket mondja: 

„Hét tagja van a kuratóriumnak, hárman vagyunk, akik konkrétan benne is dolgozunk, aztán 

van egy önkéntes, aki folyamatosan ott ül, és néha komolyabb feladatokat is vállal, konkrétan 

ő kurálja a mostani kiállítást. A Balogh Tibi installálja az összes kiállításunkat, Gallyas 

Gyuszi csinálja a komputerrel kapcsolatos dolgokat, a videókat, az archiválást. […] Az első 

évünk nagyon húzós volt, mert azt szerettük volna, hogy nagyon gyorsan bevezessük a 

galériát, aztán most megint visszaveszünk, háromhavonta lesz kiállításunk szeptemberig, 

aztán szeptembertől megint kicsit aktívabbak leszünk, mert ötleteink vannak, amit szeretnénk 

megcsinálni. Kiállításonként 3–400 ember látja a kiállításainkat, és ebben benne vannak a 

helyiek is, akik nem feltétlenül azzal a szándékkal jönnek be, hogy a kiállítást megnézzék, 

hanem kávézni, de ott ülnek benne. A weblapot közösen gondozzuk. Nagyon jó gyakornokaink 

vannak, akik szintén sokat segítenek. Amikor kiállításunk van, akkor szerződést kötünk a 

művészekkel.” (J. T.) 

 Amikor a roma művészetet gyűjtőkről kérdezem, Junghaus Tímea három nagy körülírható 

gyűjtői csoportot említ: „Nagy befektetőt én nem nagyon látok a piacon, csak a Balázs János-

féle gyűjtőkör, aki Kieselbach Tamás köré áll fel, és ez a gyűjtőkör is nagyon érdekes, ilyen 

50-60-as korosztály, […] sok diplomatának lett Balázs-gyűjteménye. Érdekes még a Péli-

iskola gyűjtőköre, Péli, Szentandrássy, Túrós Zoli, Oláh Zoli is elég jól adott el egy időben. 

Régi szocialista barátok kezdték el őt felvásárolni, pl. a Kerekes György.  […] és a 

Szentandrássynak még van egy másik gyűjtő köre, akik az ősmagyar mitológia és a roma 

mitológia furcsa vegyítését szeretik a műveiben. A gyűjtők szerintem 95 százaléka nem roma. 

Olyan van, hogy egy roma sok roma művet birtokol, pl. a Fátyol Tivadar, aki a Rádió C 

vezetője volt.” (J. T.) 

 Junghaus Tímea az egyéb roma képzőművészeti helyszínekről a következőket mondja: 

„A Kugler Art egy kereskedelmi galéria, a Magyar utcában a Vári Zsolt van, és éppen az, 

akinek melegedni kell, vagy akinek éppen nincs máshol lenni. Az egy nagyon életszagú hely… 

Jelenleg Magyarországon államilag támogatott roma helyszín nincsen. Mióta 2011-ben 

bezárt a Roma Parlament, ami ugye az önkormányzat támogatását élvezte, azzal, hogy a 

helyiséget kapta; de támogatást ők se kaptak a működésükre. Az a Kozma Blanka 

önkormányzati képviselőnek az önkormányzati helyisége. Blanka pedig befogadta Vári Zsoltit 

és a tiszadobi fiúkat. Horváth Kálmán, Balogh Tibi és Zsolti ott kezdett el pezsegni a 

művészekkel: csinált egy egyesületet, tehát ott elindult egy tevékenység, és attól, hogy az élet 

így bekebelezte ezt a kis galériát, nem maradt művészeti helyszín, hanem mindenféle más is 
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történik ott: mint a káposztafőzés vagy a Marának ott kell lakni 3 hónapig… Szerintem 

tévednek oda vásárolgató nem romák, de elsősorban ott a roma önkormányzati képviselőhöz 

érkező családok, emberek vannak. Van, aki szociális segélyért jár, van, aki rendezvényt akar 

ott rendezni, vagy a lányának akar eljegyzést szervezni, a fiúk kétnaponta főznek ott 

maguknak valamit, vannak művészek, akik onnan neteznek, de az egy működő hely. A Kugler 

Artnak elég jól kiépített vásárlói köre lehet, és kétszer vagy háromszor küldtem oda 

vásárlókat.  […] Ugyanazokkal a művészekkel dolgozunk, mint a Kugler Art. Ezért nagyon 

érdekes, hogy ez egy tök más kontextus […] ugyanazok az emberek, akik bejárnak a Kugler 

Art Galériába és a Magyar utcába, azok hozzánk is eljönnek, és esznek egy kicsit, meg 

melegednek egy kicsit, és elmondják, hogy mire lenne szükségük. Ugyanazzal a körrel 

dolgozunk. Akik aktívan járkálnak, ők 10–15 ember, elsősorban férfiak, a nők passzívabbak, 

és vidéken élnek, Komlón, Pécs környékén, Teriék, Gyöngyi… meg a fiatalabbak, velük meg 

Facebookon tartjuk a kapcsolatot. Rendszeresen fordulnak hozzánk anyagi segítségért. Ha 

kiállítás van, van, akit direkt azért mozgósítunk, hogy most lehet nálunk keresni egy kis pénzt, 

és akkor elkezdődik a közös munka, tehát nem az van, hogy szociális alapon kiutalunk egy kis 

pénzt, hanem akkor roma koncept kiállítás készül, és akkor lehet ötletelni. […] ez egy 

kulturális jog, hogy tudásproduktumokat hozzunk létre, és ezeket a produktumokat 

visszaforgassuk a roma közösség felé, és interpretálja és definiálja és értelmezze. Tehát fontos 

az alulról jövő része, ugyanakkor a kritikai teóriák értelmezése is. ” (J. T.) 

 Arra a kérdésre, hogy milyen kapcsolatban vannak a budapesti Open Society Institute-tal, 

Junghaus Tímea a következő választ adja: „Semmilyenben, soha nem kapunk tőlük 

támogatást, és pályáztunk, és köszönjük, de soha többet nem pályázunk. […] Úgy látom, hogy 

liberális, nem roma helyszínek sok támogatást kapnak tőlük, nem csak helyszínek, hanem 

kezdeményezések. De konkrétan roma projektek nem nagyon. Hanem valami olyasmi teória 

lehet, hogy az interkulturalitás megteremtéséhez nem roma értelmiségieknek kell romákkal 

dolgozni. De nagyon fontos, hogy roma helyként, amit romák csinálnak, nem pedig mint 

akadémikusok lettünk elkönyvelve az OSI-nál, ami nekünk nagyon fontos. Van közös 

projektünk, de a Gallery8-at még soha nem támogatták.” 

A Gallery8 csak nemzetközi pályázatokon indul. Junghaus Tímea véleménye szerint 

intézményeket kellene támogatnia az államnak. 

 Mint a fentiekből kitűnik, és ahogy azt már korábban is megállapítottam, a Kugler Art Szalon 

és a Gallery8 két nagyon különböző kulturális vállalkozás. Vezetőik generációs 

különbségéből, származásából is következik ez. Kőszegi Edittel ellentétben Junghaus Tímea 

pályáját már a rendszerváltás után kezdte, az állami intézményekkel való kapcsolata is 

teljesen más jellegű. Míg Kőszegi hosszú éveket dolgozott állami intézményben, addig 

Junghaus az állami szférával mindig külsős szakértőként érintkezett. Ugyanakkor Junghaus 

Tímea tevékenységében fontos szerepet kap a de-, illetve a posztkolonizáció, vagyis a roma 

önmeghatározás fontos része munkájának. Kőszegi tevékenysége, a romákról készített filmjei, 

a művészeti szalon működtetése hierarchizáltabb viszonyrendszert feltételez. A megfigyelő, a 

narratívát alakító tevékenység roma származásúként és nem roma származásúként más-más 

diszpozíció. Kőszegi tevékenysége mindig a hatalmi diskurzusok oldalvizén, de a civil 

oldalon állt, Junghaus tevékenysége viszont a hatalmi diskurzus képviseletében – amennyiben 

az MTA Művészettörténeti Intézetének kutatója –, de civil vállalkozást működtetve jelenik 

meg. A hivatalos és a magánjellegű tevékenységek mindkettejük életében 

összekapcsolódnak,de míg Kőszegi Editnél az állami intézményekben szerzett tapasztalat, 

kapcsolati tőke magánvállalkozásban kamatozódik, addig Junghaus Tímea esetében 

professzionálisan felépülő pályát látunk; ő egyszerre ügyel arra, hogy a hivatalos művészeti-
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tudományos szakmának is tagja legyen, ugyanakkor civil vállalkozását megpróbálja állami 

segítség nélkül működtetni. A Kugler Art működését, tevékenységét kommunaszerűség 

jellemzi (a mindennapi élet és a munka nem választható el a lakásgalérián belül), míg a 

Gallery8 működését inkább a kooperáció (a projektjeiket közösen hozzák létre, de sokszor a 

személyes találkozást nélkülözve, interneten keresztül kommunikálva egymással). 

 Annyira különböző a két struktúra, hogy akár erőltetettnek is tűnhet az összehasonlításuk, 

mégis azt gondolom, hogy számos olyan pont van a két galéria működésbeli sajátosságaiban, 

amely jól összevethető, már csak azért is, mert ugyanazokkal a művészekkel működnek 

együtt. 
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Melléklet 

   Kőszegi Edit Junghaus Tímea 

születési  év 1952 1975 

roma származású-e nem igen 

végzettség könyvtár-népművelés szak művészettörténet, kulturális 

antropológia szak 

jelenlegi pozíció filmrendező, galériavezető művészettörténész, az MTA 

Művészettörténeti Intézetének 

tudományos segédmunkatársa 

  Kugler Art Szalon Gallery8 

galéria indulása egy már élő hely spontán 

művészeti térré, galériává 

alakulása 

az Alfred Toepfler Alapítvány 

Kairos-díjával együtt járó 

pénzjutalom adja az anyagi bázist 

az induláshoz és az 

alapműködéshez 

jelenlegi forma köztes állapot a kereskedelmi 

galéria és a lakásgaléria között 

alapítvány által működtetett 

kiállítóhely, közösségi tér 

működés félhivatalos hivatalos 

megjelenéseik  állami, nagyintézményi 

projektekben való részvétel 

projektjeik pályázati forrásokra 

támaszkodva valósulnak meg 

gyűjtemény magángyűjtemény alapítvány gyűjteménye 

a benne, érte dolgozók 

közösségére jellemző  

kommunaszerű együtt 

munkálkodás 

kooperáció 

lokalizáció belváros, V. kerület, kiemelt 

turista övezet 

VIII. ker. Mátyás tér 

Magdolna Negyed Program, 

városrehabilitáció 

események gyakorisága havonta, kéthavonta szalonestek kiállítások, művészeti projektek 

átlagban kéthavi gyakorisággal 

bemutató hely  jellege közösségi tér közösségi tér 

alkalmazottak száma fizetett alkalmazott nincs, 

önkéntesek segítenek 

3 

megállapodás a művészekkel általában szóbeli szerződéses, ami az adott 

projektre szól 

támogatás alkalmi anyagi támogatást nyújt 

roma művészeknek, akik képpel 

„fizetnek” 

kiállítási lehetőséggel, művészi 

honoráriummal segítik a 

projektjeikben dolgozó 

művészeket 

vásárlás a művészek a mindennapi 

megélhetésüket várják sokszor a 

Kugler Arttól 

a Velencei Biennálén való 

részvétel után a művészek 

irreálisan magas árakon 

határozták meg képeik értékét 

kereskedelmi tevékenység van nincs 

gyűjtemény magán, de több nagy (állami) 

kiállításon szereplő gyűjtemény 

az MTA Művészettörténeti 

 Intézetének kutatója által 

tudatosan válogatott anyag 

a gyűjteményben szereplő 

művek száma  

több száz 41 
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 Jegyzetek 

 
[1] Az AROMA Fesztivál, amelyen kortárs roma festők és a Chachipe fotópályázat kiállítása 

mellett koncertek és kerekasztal-beszélgetések tarkították a programot, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Magyarországi Roma Galéria Egyesület, az Open Society Foundation, 

valamint a Törökfürdő Alapítvány szervezésében valósult meg 2012-ben Budapesten, a 

Szabadság téren. 

[2] Sugár János: Omara. http://tranzit.blog.hu/2008/03/07/omara 

[3] http://gallery8.org/gallery8-hu 

  

  

Abstract 

Judit Horváth 

Scenes for the presentation of contemporary Roma art: 

 the Salon Kugler Art and the Gallery 8 

  

Based on interviews with the leaders of two art galleries presenting the Roma art of Budapest, 

the study presents the situation of Roma arts and examines the problems of cooperation 

between artists and galleries. 
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