Művészetpártolás
Ausztriában
Szintek, motivációk, procedúrák

Hacsek Zsófia
Az írás célja, hogy nagy vonalakban bemutassa a képzőművészet támogatását
Ausztriában. Ismereteim háromféle forrásból származnak. A szövetségi tartományok
és a föderális állam honlapjairól, az általuk és egyéb szereplők által kiadott hivatalos
publikációkból és jelentésekből, valamint a témával foglalkozó, viszonylag friss
tudományos eredményekből, mivel szerencsére a művészet finanszírozásának kérdését
a közelmúltban több egyetemi hallgató is szakdolgozata témájául választotta.
A terjedelmi korlátok miatt csak a főbb irányvonalakat és a legfontosabb szereplőket
mutathatom be, de remélem, a téma iránt érdeklődőknek, sőt akár az Ausztriában
szerencsét próbáló magyar képzőművészeknek is szolgálhatok némi tanulsággal.

A kezdetektől a jogi háttér
megteremtéséig
Sabrina Schwarz szakdolgozatában1 a
19. század közepére teszi az állami támogatás
intézményesülését Ausztriában, amelynek
stratégiája kezdetben a Habsburg-dinasztia
érdekei köré épült. Az első komoly mecénások
– az 1850-től sorra alapuló állami intézmények,
minisztériumok mellett és részeként – az
arisztokraták voltak. Egy-egy művészcsoport
viszont éppen a befolyásuk ellen szerveződött,
mint például a szecesszió, amely már a nevében
is jelzi az elkülönülést a hivatalos ideológiától.
Az első világháború után az arisztokraták
művészetpártolói szerepe gyakorlatilag
megszűnt, ami még inkább felértékelte
az állami mecenatúrát. Ez a 30-as évek
szélsőjobb fordulata után az Anschlussba
torkollott, így nem csoda, hogy 1945-ben
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új fejezet kezdődött. Schwarz az 1945 óta eltelt
időszakot annak megfelelően osztja fázisokra, hogy
éppen melyik politikai párt volt hatalmon.
A Néppárt, a Szocialista Párt, majd ezek különböző
nagykoalíciói után 2002 óta a kultúra állami támogatása
legnagyobb részt megint a Néppárt kezében van (akik,
bár ezt Schwarz 2012-ben még nem tudhatta, a
legutóbbi, 2019 őszi előrehozott választásokat is nagy
fölénnyel nyerték). Schwarz a Néppárt kultúrpolitikáját
röviden úgy foglalja össze, hogy egyfajta „magas
kultúrát”, illetve inkább a klasszikust és kevésbé a
progresszív, esetleg provokatív hatásra törekvő kortárs
művészeket és alkotásokat helyezik előtérbe.
Mindemellett, amint egy másik szakdolgozat2 írója,
Gertrude Mlenek felhívja a figyelmet, a művészeti
támogatásokat sokáig mindenfajta törvényi szabályozás
nélkül, tehát átfogó stratégia híján, ötlet- vagy
kampányszerűen osztották el. Ennek 1974-ben az
vetett véget, hogy Vorarlberg első szövetségi államként
(Bundeslandként) törvényileg szabályozta a művészet

támogatásának kötelességét és főbb elveit.
Ezt követték Tirol (1979), Salzburg (1980),
Burgenland (1980), Alsó-Ausztria (1983),
Stájerország (1985), Felső-Ausztria (1987),
majd Karintia (2001) vonatkozó törvényei.
Mára Bécs (amely nemcsak főváros, hanem
Bundesland is) maradt az egyetlen a szövetségi
államok közül, amelynek nincs ilyen törvénye.3

A tartományok és az állam szerepe
A művészek egyrészt a saját
Bundeslandjukban, másrészt magasabb állami
szinten is jelentkezhetnek támogatásra.
Az előbbiekről az adott Bundesland hivatalos
oldalán tájékozódhatunk. Például FelsőAusztria honlapján4 azt találjuk, hogy tizennégy
kulturális szektornak ajánlanak támogatást,
amelyből az egyik a képzőművészet. Magán
a képzőművészeten belül pedig publikációs,
ösztöndíj-, projekt-, illetve éves programra
vonatkozó támogatást lehet igényelni egy
jelentkezési lap kitöltésével, amelyet folyamatosan bírálnak el.
A jelentkezési folyamat, a rendelkezésre
álló összeg, illetve a támogatás jellege is
az adott Bundesland sajátosságaitól függ
(pl. Alsó-Ausztriában létezik nem anyagi
támogatási lehetőség is).5 Általános érvényű
azonban, hogy tartományi támogatásra
azok jelentkezését várják, akik lakcímmel
igazolhatóan helyi lakosok, vagy pedig
magának a műalkotásnak van valamilyen
regionális jelentősége. Utóbbi helyzetben
természetesen a döntőbírák ítéletén
áll vagy bukik, hogy ezt a jelentőséget
mennyiben ismerik el, illetve tartják
fontosnak, támogatandónak.
Emellett az osztrák államtól is igényelhető
támogatás. Ennek a jogalapját a mai
napig az 1988-as Kunstförderungsgesetz
(törvény a művészeti támogatásokról)
adja; emellett léteznek még külön
törvények a múzeumokra, a műemlékvédelemre és sok másra.6 Amint Mlenek fent
említett szakdolgozatában hangsúlyozza,
ez az 1988-as törvény segítette elő, hogy
a művészet és a „kultúra”, illetve ezek
támogatása fontos társadalompolitikai
tényezőnek számítson. A művészet
szabadságáról mint a szólásszabadság
részéről 1982 óta rendelkezik törvény.
Ausztria 1995-ös EU-csatlakozása
nem hozott nagy változást a fennálló
jogrendben, hiszen az EU a kultúra támogatására vonatkozó döntéseket alapvetően a
tagállamok jogkörének tekinti.7
Az osztrák állam honlapjáról8 megtudhatjuk,
hogy állami támogatásra jelentkezhetünk
egyénként, művészcsoportként vagy kulturális
intézményként, de cégeket csak nagyon
indokolt esetben várnak. Hatféle kategória
létezik, amelyből kettő szorosan kapcsolódik
a képzőművészethez, egy pedig (Bilaterális
csereprogramok) bármilyen művészre vonatkozhat. Az egyének osztrák állampolgársága
és lakcíme alapvető kritérium, akárcsak a
külföldön is jelen lévő projektek igazolható
kötődése Ausztriához.
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A Képzőművészet, építészet, dizájn, divat, fényképészet és médiaművészet kategóriában létezik éves
program, egyéni támogatás (pl. kiállításhoz), divattámogatás, ösztöndíjprogram, állami tulajdonú
műterem igénylése Bécsben (ha éppen felszabadul
egy), galéria támogatása, illetve műalkotás állami
megrendelése/vásárlása. A Kulturális kezdeményezések, múzeumok, népművészet kategóriában
pedig éves program, egyéni projekttámogatás,
kezdőtőke vagy külföldi ösztöndíj, beruházási
támogatás, kulturálismenedzser-ösztöndíj,
múzeumi támogatás, illetve népművészeti
támogatás létezik.
Na, de mégis mennyivel gazdálkodik az
osztrák állam? Az erre vonatkozó legfrissebb
adatokat a Kunst- und Kulturbericht 2018 című
dokumentumban találjuk.9 Eszerint Ausztria
2018-ban összesen 437.547.217,54 eurót költött
művészetre (többet, mint 2017-ben). Viszont
ebből a fent említett két kategóriára összesen
csak 19.105.919,33 euró ment el, ami külön-külön
is kevesebb a 2017-es adatoknál, illetve az egyes
előadóművészeti kategóriák támogatásánál.
(Az irodalomhoz képest külön-külön kisebb összegeket fordítanak a képzőművészethez köthető
kategóriákra, összesítve viszont az utóbbiak
„győznek”.) Ugyanitt találhatók a bécsi állami
múzeumok10 támogatásaival, látogatószámával
kapcsolatos adatok is.

G ergely I da : Jön az alkony a réseken bekúszva, 2020,
akril, vászon, 90×120 cm

Egyéb aspektusok: EU, cégek, bevándorlók
Az EU legfontosabb, művészetekre is kiterjedő
támogatási programjai Ausztriában a Creative Europe,
az Európa a Polgárokért program, az ERASMUS+, illetve
az egyes regionális programok. Utóbbiak azonban nem
művészetközpontúak, inkább társadalmi kérdéseket
helyeznek a központba, amint azt az egyes kategóriák
neve is mutatja (pl. művelődés, kvalifikáció, élethosszig
tartó tanulás). Ám ha a művész vagy a művei valamilyen
társadalmi célú vonatkozást is fel tudnak mutatni,
természetesen van esélyük ebben a mezőnyben is.

Akinyosoye egyfelől felhívja a figyelmet
arra, hogy a két szervezettípus egymással
is konkurenciaharcban áll – hiszen az
állami pénzekből is gazdálkodó civil szervezetek gyakran csak a fennálló rendet
konzerválják, míg a bevándorló művészek
csoportjai ugyanúgy kiállhatnak „ellenkultúraként” a többségi ideológia ellenében,
ahogyan annak idején a szecesszió
művészei tették. Másfelől viszont a
bevándorló művészek gyakran súlyosan
marginalizált, a munkaerőpiacról kizárt,
az állami támogatástól (állampolgárságuk
miatt) elzárt, nyelvi nehézségekkel küzdő
helyzetében nyilvánvalóan minden szervezeti segítség jól jön. Így tehát érdemes
alulról szerveződni vagy civil szervezethez
fordulni – egyén- és helyzetfüggő, hogy
mikor melyik célravezetőbb.

A jelen: járványhelyzet,
kisegítő támogatások

Mi a helyzet a cégekkel? Mlenek az 1970-es,
kora 1980-as évekre teszi a piaci alapú
szereplők bekapcsolódását a művészeti életbe
mecénásként, adakozóként vagy szponzorként.
Azt is megjegyzi, hogy a cégek e tekintetben
megelőzték az államot. Művészetpártolásuk,
amely mögött többféle stratégiai megfontolás
húzódhat, évről évre jelentősebb méreteket ölt.
A legfontosabb szempont, hogy a márka
valamilyen pozitív társadalmi üzenettel
kapcsolódjon össze. A Mlenek által
bemutatott esettanulmányban az Erste
Bank például három különböző módon
is támogatja a képzőművészetet: ezek a
KONTAKT Műgyűjtemény, illetve a bank
szponzorálási részlege révén, valamint az
Erste Alapítvány kulturális alkategóriájában.
Habár a lakosság ezeket kevésbé ismeri,
de a bankfiókok falán lógó festményekkel
az Erste Bank így is nyilvánvalóvá teheti a
műpártolást, a művészethez való kötődést.
Sőt, szempont lehet akár az esztétikus
környezet megteremtése is, ami szintén a
cég kedvező megítélését segítheti elő.
Magyar művészként érdekes kérdés lehet még
a bevándorlói hátterű művészek támogatása.
Gladys Akinyosoye 2014-es szakdolgozata11
ezt a témát járja körül. Hangsúlyosnak tartja
a civil szervezetek és az alulról szerveződő
emigráns művészcsoportok szerepét, akik
tanácsadással, információk átadásával, az
önképzés erősítésével, közvetítéssel, művészek láthatóvá tételével, illetve a tudományos
világgal való együttműködéssel segíthetik az
egyes alkotók érvényesülését.
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A koronavírus az egyébként jól szituált,
stabil egzisztenciájú művészek
számára is lehetetlen helyzetet teremtett – sokaknak hirtelen az alapvető
létfenntartás is kihívássá vált. Habár
Ausztriában e sorok írása idején már
nagyjából feloldották a kijárási korlátozásokat, a járvány hatásai biztosan
hosszú távon is velünk maradnak.
Az osztrák állam, a Bundeslandok és egyes
civil szervezetek ezt ellensúlyozandó, többféle
vészhelyzeti támogatást is kidolgoztak.12 Sok egyéb
mellett ilyen a Kereskedelmi Kamara által szervezett
rendkívüli alap, a Művészek Társadalombiztosítási
Alapjának most létrehozott Covid–19-alapja, vagy az
Alapítványok a Művészekért elnevezésű összefogás
projekttámogatásai. A művészeti szférában alkalmazottként dolgozóknak pedig a Kurzarbeit (rövidített
munkarend) modellje jelentheti az állástalansághoz
képest még mindig egy fokkal jobb alternatívát.
Sorozatunkban a különböző európai országok
kulturális szférát érintő finanszírozási
és válságkezelési stratégiáit elemezzük.
A következő számunkban Nagy-Britannia
intézkedéseiről közlünk írást.
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