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Einspach Gábor több mint harminc éve szereplője a hazai műkereskedelemnek, de csak 2021 
májusától áll a saját neve annak a galériának a bejárata fölött, ahol dolgozik. A Batthyány- 
örökmécses szomszédságában megnyílt Einspach Fine Art & Photography kirakatában 

még látható az első tárlat emblematikus műtárgya, Magdalena Abakanowicz szobra. Galériákat 
bemutató sorozatunkban megkérdeztük a szakembert, hogyan és honnan került ide a szobor, 
miért fontos számára a fotográfia, és mik a távolabbi tervei.
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JJ: Rólad szokták azt mondani, hogy senki-
nek sem kell bemutatni, és tényleg mindenki 
ismer, nem csak a művészeti világban, hiszen 
tanácsadóként több intézményi gyűjtemény 
felépítésében segítettél, a Raiffeisen Bank 
private banking üzletágában műtárgybe-
fektetési szakértőként dolgozol, biztosítók 
munkáját segíted. Igazságügyi szakértőként 
a bíróságok, a NAV, a nyomozó hatóság is 
számítanak rád, magyar festmények vonat-
kozásában a világ legfontosabb aukciósházai 
kérnek tőled szakvéleményt. Hogyan kezdő-
dött, mikor alakult ki az érdeklődésed a mű-
tárgyak iránt? Miért lettél éppen galériás?
Einspach Gábor: Nem volt sem gyűjtő, sem 
képzőművész a családban. Apám gyárban 
dolgozott vasöntőként, délutánonként alu-
mínium- és rézöntödékben maszekolt mel-
lette. Gimnáziumi éveimben minden nyáron 
az öntödében dolgoztam. Ő mesélt nekem az 
50-es évekről, amikor mázsaszámra olvasz-
tottak be bronzszobrokat. Meglehetősen 
ellentmondásos első kapcsolat a művészet-
tel, de mégis valami. Anyunak pedig volt egy 
nagy köteg képeslapgyűjteménye lánykorá-
ból, múzeumi képek reprodukciói, azt már 
korán kívülről ismertem. Nagynéném férje, 
Szilárdi Béla fotós volt; már egész kiskorom-
ból emlékszem a sötétkamra kék fényére, a 
varázslatra, ahogy megjelennek a képek a 
papíron, ezek az emlékek mélyen lerakódtak 
bennem. Ők Münchenbe disszidáltak 1971-
ben, így abban a szerencsés helyzetben vol-
tam a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, 

hogy elvittek nyugat-európai múzeumokba, 
és ami ennél is nagyobb hatás volt, a Ve-
lencei Biennáléra. Egy tizenéves kamasznak 
életre szóló, erős élmények voltak az ott 
látottak. Azóta bácsikám festészettel, drá-
maírással is foglalkozik, a mai napig sokat 
beszélgetünk a művészetről. Középiskolá-
ban egyszer kiselőadást kellett tartani, és 
én Mario de Micheli Az avantgardizmus című 
könyvét választottam – ez még egy fontos 
korai élmény, amire emlékszem. Az avant-
gárd szellemiség, a szabadság, amiben ezek 
a művészek éltek és alkottak, nagy hatással 
volt rám. Az érettségi után a Képcsarnoknál, 
a Csontváry-teremben Török Máriánál indult 
a pályám – annak már lassan 35 éve. Majd 
behívtak katonának, és a leszerelés után, 
1989-ben kezdtem el Kovács Dezsőnél dol-
gozni. Azóta is a művészeti piac különböző 
területein vagyok. Régebben jellemzően egy-
szerre legalább öt helyen. Közben szereztem 
három diplomát, az igazságügyi szakértői 
praxisom már több mint húszéves és meg-
lehetősen kiterjedt, de az önmagában szűk 
tér lenne nekem. Mindabból, amit az elmúlt 
harminc évben ezen a területen tanultam és 
tapasztaltam, beleértve az Artmagazint, a 
Kieselbach Tamással együtt töltött évtize-
det, az Art+Text Budapestet és minden mást, 
ebben az új galériában egy új minőségű szin-
tézist hozok létre. Az elmúlt három évben 
teljesen újra kellett terveznem az életem, lett 
egy fantasztikus társam, aki mindenben mel-
lettem van, és még a galériában is folyamato-

san inspirál. De még én is szokom az érzést, 
hogy ki van írva a nevem a homlokzatra.
JJ: Most megmutathatod ki vagy – erre gon-
dolsz? Vagy a szabadságra?
EG: Igazából mindig erre készültem, de ezt 
én is csak most fogalmazom meg magam-
nak. Olyan galériát szeretnék, ahol például 
Magdalena Abakanowiczot tudok kiállítani, 
és még el is tudom adni. Ez szimbólum most 
nekem, eddigi galériás életem egyik csúcs-
teljesítménye, mert egy ilyen szobrot a vilá-
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gon mindenhol megnéznének; ha egy londo-
ni galéria kirakatában állna, az is szenzáció 
lenne. Kitaláltam, hogy szeretnék a nyitóki-
állításra tőle egy szobrot, felkutattam, meg-
szereztem, idehoztam, és néhány hónapos 
tárgyalás után eladtam a Szépművészeti Mú-
zeumnak. Hamarosan az állandó kiállításon 
lesz látható. Egyébként is fontosnak tartom a 
magyar múzeumi gyűjtemények fejlesztését, 
nem ez az első jelentős mű, amely a segít-
ségemmel, kedvező áron kerül közgyűjte-
ménybe. A nyitásnál egyébként Abakanowicz 
mellett más fontos nemzetközi nevek is sze-
repeltek jelentős alkotásokkal: Marina Ab-
ramović-, Tracey Emin- vagy Grayson Per-
ry-mű elég ritkán fordul elő magyar galériák 
kínálatában. 
JJ: Muszáj rákérdeznem: hogyan találtál rá?
EG: Egy csehországi gyűjteményből sze-
reztem meg. Fajó János-műveket vettem a 
gyűjtőtől, amikor megláttam egy formázott 
jutazsákból készített lábfejet az egyébként 
hatalmas méretű és minőségű raktár egyik 
sarkában. Közelebb mentem, és a lábfej két 
életnagyságú szoborban folytatódott. Persze 
erre rá lehetne mondani, hogy micsoda sze-
rencse, de az is kellett, hogy tudtam, ki az 
Abakanowicz, milyen hatással bírt a magyar 
művészeti életben a két kiállítása, és persze 
kellettek az elmúlt harmincöt év során ke-
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letkezett referenciáim meg tapasztalataim, 
hogy a végén odaadják nekem. 
JJ: Eddig két kiállításod volt az új helyen, 
egy csoportos bemutatkozó és Tombor Zol-
tán fotókiállítása. Mi várható még, hogyan 
foglalnád össze a galéria programját?
EG: Biztos, hogy lesznek olyan kiállítások, 
melyekre én válogatok és fűzők össze mű-
veket. Nem feltétlenül nevezném ezt kurá-
tori munkának. Keserü Katalin az első kiál-
lításon joggal kért számon rajtam nagyobb 
feszességet, de sok mindent akartam meg-
mutatni egyszerre, és érdekel, hogyan tudok 
összekapcsolni első nekifutásra össze nem 
illő műveket, magyar és egyetemes művé-
szetet, meg azért a műkereskedelemben 
más szempontok is vannak, mint egy múzeu-
mi kiállítás esetében. Lesznek művészek, 
akiket képviselni fogok, Drozdik Orshi és 
Hetey Katalin életműve mindig is érdekelt, 
büszke vagyok rá, hogy mindkettővel fog-
lalkozhatok a jövőben. Makai Mira és Ezer 
Ákos régóta kedvenceim, remélem, hogy 
együtt fogunk dolgozni még hosszú ideig, de 
lesz közös munka például Soós Tamással és 
Szőnyei Györggyel is. 

A fotográfia területén már ebben az évben 
is aktív leszek nemzetközileg: a Paris Pho-
tón a magyar neoavantgárd mellett Tombor 
Zoltán és Glázer Attila műveit is bemuta-
tom – a mai állás szerint inkább online. Az 
Art Market Budapesten két standdal vol-
tunk jelen, Drozdik Orshi és Tombor Zoltán 
is önálló anyaggal mutatkozott be. Nézem a 
fiatal tehetségeket, keresem, ki az, aki meg-
érint – nemcsak itthon, de a nemzetközi pi-
acon is. Egy biztos, azt a tempót, ami régen 
jellemzett, nem akarom már felvenni. Az a 

cél, hogy olyan környezetet teremtsek ma-
gamnak, ahol jól érzem magam, és amiben 
szívesen töltöm a következő évtizedeket. És 
ha idővel megjönnek a nemzetközi ambíciók, 
állok elébe. Sok mindenkivel kerültem kap-
csolatba az elmúlt évtizedekben a nemzet-
közi színtéren, meglátjuk, mire lesz energi-
ám. Egy-két év múlva majd beszélgethetünk 
erről újra, de ha ez marad, ami most van, 
akkor is boldog leszek.
JJ: Van olyan korszak, ami kiemelten érde-
kel?
EG: Galériásként a háború végétől napjain-
kig minden érdekel, az Iparterven innen és 
túl is. 67-ben születtem, a 80-as évek végén 
eszméltem, Bizottságot meg Európa Kiadót 
hallgattam, csomó undergroundélményem 
van abból az időszakból. Tetszik nekem, 
amikor alakítani lehet a kánont, ki lehet lépni 
a keretekből, és egész más olvasatokat lehet 
felfedezni. Imádom, amikor egy régi ikonom 
egyszer csak ott van a galériámban, kiállít, 
zenél vagy performanszot csinál.
JJ: A galéria névadásával is jelzed, hogy ki-
emelt szerepet kap nálad a fotográfia. Kifej-
tenéd bővebben, milyen terveid vannak ezen 
a területen?
EG: Az Art+Text Budapest többször kiállí-
tott a Paris Photón, mi jelentettük meg Kie-
selbach Tamással angolul Szilágyi Sándor 
rendkívül fontos, magyar fotótörténeti alap-
művét, a Neoavantgárd tendenciák a ma-
gyar fotóművészetben című kötetet, amivel 
elhelyeztük a nemzetközi színtéren is ezt a 
korszakot. Tehát nem előzmény nélküli ná-
lam a fotográfia képviselete, csak hangsúlyo-
sabb lesz, mint eddig. Viszem tovább a neo-
avantgárdot, abban még bőven van tartalék. 

Jövőre szeretnék egy igazi nagy nemzetközi 
fotósnak egyéni kiállítást csinálni. A nevét – 
ha úgy tetszik, babonából – még nem szeret-
ném felfedni, de az egyik legfontosabb ma 
élő fotóművész. Közben folyamatosan kere-
sem a magyar tehetségeket, akiket be tudok 
illeszteni a galéria profiljába. Egyébként Brú-
nó fiam is lelkesen fotózik, a Metropolitan 
Egyetemre jár, nagyon tehetséges és elszánt, 
úgyhogy az Einspach név és a fotográfia 
több rétegben is összeforr. A jogásznak és 
közgazdásznak tanuló Zsombor fiam is egyre 
több időt tölt velem a galériában, de őt még 
inkább az üzleti rész érdekli.

Az első fotókiállításon Tombor Zoltánt 
mutattam be. Ő a professzionalizmusával, 
összeszedettségével fogott meg. Jó dön-
tésnek bizonyult, hogy párhuzamosan a Mai 
Manó Ház kiállításával nálunk is láthatóak 
voltak a képei. Minél többet nézem a fotóit, 
annál több réteget fedezek fel abban, aho-
gyan a világot látja. Gondolkoztam rajta, 
hogy az egyébként releváns régiós gondolko-
dás szerint a magyar fotográfia mellé teszem 
a lengyelt, a szlovákot és a csehet. Aztán úgy 
döntöttem, hogy mégsem eszerint mennék 
előre, inkább a minőség és a saját érdeklő-
désem szerint. Olyan nagy és érdekes a világ, 
nem szeretném korlátozni magam, miközben 
teljes mértékig jogos és érvényes a régióban 
való gondolkodás, de annyi feltáratlan élet-
mű van a magyar művészetben is, olyan sok a 
felfedezetlen alkotó és a lappangó mű, hogy 
itt is van bőven feladat. Szeretnék tenni a ma-
gyar kortárs fotóért, de nem missziós szin-
ten. Egyáltalán nincs már küldetéstudatom. 
Csak jól akarom magam érezni az életemben, 
ahhoz meg kell nekem ez a közeg. 
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JJ: Kerámiával is foglalkozik az új galéria. 
Hol szerzed be őket?
EG: A kerámiát régóta szeretem, az agyaggal 
nekem is volt kapcsolatom még középisko-
lás koromban. Érzéki műfaj, legalább any-
nyira érdekel, mint a fotó, akár ki is írhattam 
volna a portálra. Biztos, hogy a galériámban 
még sokszor, sokféle formában lehet látni 
kerámiát, leginkább a kortársaktól. Grayson 
Perry gyönyörű vázájának ezért is örültem. 
Z. Gács György világszínvonalú kerámiája 
1968-ból szintén szerepelt a nyitókiállítá-
son, bármilyen nemzetközi összehasonlítás-
ban megállja a helyét. Jövőre Amerigo Tot 
kerámiáiból tervezek egy kiállítást. Érde-
kes és eddig nem kikutatott rétegei vannak 
az életműnek, van egy progresszív vonal, a 
különleges épületkerámiák. Az ő munkája a 
római főpályaudvar emblematikus fríze, egy 
többrétegű, nonfiguratív alumíniumhomlok-
zat. A nápolyi pályaudvar mennyezetéhez 
is készített terveket, ennek csak a makett-
je valósult meg, annyira újszerű volt, hajto-
gatott műanyagból tervezte megvalósítani. 
Pont ezt szeretem a galériázásban, hogy 
egyszer csak beesik valaki, idehoz valami 
olyat, amiről addig még csak nem is hallot-
tam, és megnyit egy új világot. A műkeres-
kedelemben ugyanaz a jó, ami a gyűjtésben, 
hogy egészen máshova köt be a művészet, a 
mélyebb zsigerekbe. Nem is kell feltétlen tu-
lajdonolnod a tárgyat, elég, ha galériásként 
birtoklod egy ideig, és együtt élsz vele, egé-
szen más viszonyod alakul ki vele, mintha 
múzeumban látod a vitrinben vagy a falon.

JJ: Milyen szempontok alapján döntesz úgy, 
hogy vállalsz egy életművet?
EG: Megnézem, hogyan illeszkedik a művé-
szetről kialakított saját kánonomba, hitele-
sen tudom-e képviselni, hitelesen tudok-e 
beszélni róla. Fontos az emberi vonatko-
zás, a kapcsolat a művésszel, ami persze 
nem feltétlen barátkozást jelent, sőt még 
csak személyesen ismernem sem kell őt. 
Hetey Katalinnal például sosem találkoz-
tam, úgy képviselem, de mégis működik 
egy személyes szál. Konok Tamás szemé-
lye az összekötő kapocs, akit sokáig én 
képviseltem és jó barátomnak tartottam. 
Hetey esetében érdekesnek tartom, hogy 
egy törékeny nő a 70-es években elkezd 
acéllal, rézzel, mindenféle nehéz, férfias 
dologgal dolgozni, közvetlen kapcsolatba 
kerül az anyaggal, saját kezűleg formálja, 
nem pusztán terveket készít, amit valaki 
más valósít meg. Kiválaszt egy má zsás vas-
hulladékot például, amit aztán összeprésel 
megfelelő formájúvá. Teljesen más pályán 
mozgott Drozdik Orshi, aki már egészen 
fia talon megragadott. Még középiskolás 
voltam, amikor olvastam róla, hogy fel-
épített egy művészeti alteregót magának. 
Személyes találkozásunkkor úgy éreztem, 
mintha régóta része lenne az életemnek. 
Különleges az életműve, és nagyszerű ba-
rát. Öröm vele dolgozni.
JJ: A múlt hónapban Kováts Dáviddal közö-
sen állítottátok ki Bodonyi Zsoltot London-
ban. Ez egyszeri akció volt vagy egy tartós 
együttműködés kezdete?

EG: Jó alternatívája a vásároknak a galéri-
ák közti kapcsolat, erre tudatosan készülök 
egy ideje. Jóval a Frieze előtt felhívott Dá-
vid, hogy csináljunk közösen valamit októ-
berben, én pedig épp előtte beszélgettem 
Zsolttal arról, hogy hogyan lehetne lendíteni 
a pályáján. Nekem fontos jelen lenni Lon-
donban s a lezárások után újra életet lehel-
ni a régi kapcsolatokba. Dávid kapott egy 
jó anyagot, Zsolt pedig hosszú évek után 
újra kiléphetett a neki egyébként jól ismert 
és bejáratott londoni közegébe. Ha az em-
ber vállalja, hogy menedzsel művészeket, 
azoknak lehetőségeket kell nyújtani. De nem 
akarom megismételni az Art+Text Budapest 
korábbi gyakorlatát, amikor tizenkét nagy 
kiállítás volt egy évben, meg köztük pop-
upok, nemzetközi vásárok…, leszedtünk egy 
kiállítást reggel, kifestettünk délben, újat 
nyitottunk este. Felelősen és kevés művészt 
fogok menedzselni, a vásárok közül pedig 
csak a legjelentősebbekre szeretnék menni, 
inkább projektekre és kiemelkedő művekre 
koncentrálok. Közben keresem azokat a ma-
gyar vonatkozásokkal is bíró, de egyetemes 
dolgokat, melyekkel ott tudok lenni a nem-
zetközi színtéren is.
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